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EVENTING:  Young riders (Yr) / Junioren (Jr) / Pony’s (Po) 

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het A – en / of B kader: 6 

Op het moment dat het maximaal aantal toegestane ruiters is bereikt zal (zullen) de combinatie(s) met 

de minste score over de (her)kwalificatie termijn niet worden opgenomen en / of opgenomen blijven in 

het betreffende kader. 

A kader: 

Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 12 maanden te voldoen aan de 

volgende criteria:  

• Yr 

1 X MER op een CCI 3* L met maximaal 40 strafpunten 

OF 

2 X MER op een CCI 4* S met maximaal 54 strafpunten 

• Jr 

1 X MER op een CCI 2* L met maximaal 40 strafpunten 

OF 

2 X MER op een CCI 3* S met maximaal 54 strafpunten 

• Po 

1 X MER op CCIP 2* of CCI 2* S open voor pony’s met maximaal 40 strafpunten 

B kader: 

Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 12 maanden te voldoen aan de 

volgende criteria:  

• Yr 

1 X MER op een CCI 3* L / S met maximaal 45 strafpunten 

OF 

1 X MER op een CCI 4* S met maximaal 54 strafpunten 

• Jr 

1 X MER op een CCI 2* L / S met maximaal 45 strafpunten 

OF 

1 X MER op een CCI 3* S met maximaal 54 strafpunten 

• Po 

1 X MER op CCIP 2* / 1* of CCI 2* “open for pony’s” met maximaal 45 strafpunten 

OF 

2 X klasse Z (KNHS) en / of VLP wedstrijden klasse PL¹ / PM¹ met maximaal 44 strafpunten 

¹ bij deelname aan de VLP wedstrijden (België) dient de deelnemer de KNHS (afdeling Topsport) 

vooraf te informeren over zijn / haar deelname om de uitslag in aanmerking te laten komen voor 

kadervorming. 

Hartslagmeter 

De Topsporter dient in het bezit te zijn van een werkende Polar hartslagmeter horloge incl. de “equine 

belt”. De Topsporter is verplicht tot het registeren en de resultaten hiervan door te geven aan het 

Technisch Kader (dmv het verstrekken van de inlog gegevens) tijdens: 

• CCI 3* L/S & 4* S > Yr 

• CCI (P) 2* L/S & 3* S > Jr, Po 

• Elke twee weken een galop- en / of heuveltraining 

Fitheid paarden 

De Topsporter stelt het Technisch Kader in staat om de “fitheid van de paarden” te monitoren tijdens het 

Topsportprogramma (trainingen, wedstrijden etc.). Deze monitoring kan bestaan uit het “keuren” van de 

paarden, de Polar conditie metingen, de lactaat metingen en evt. overige meting met oa een zgn. 

“saddle / girth clip”. De monitoring zal door de teamveterinair worden uitgevoerd, evt. geassisteerd door 

een assistent / expert.  
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De teamveterinair 

Monitort de paarden tijdens het Internationaal Kampioenschap, in afstemming met bondscoach / 

teammanager tijdens een observatie wedstrijd en de periodiek vast te stellen momenten waar de “fitheid” 

van de paarden wordt gemeten 

Internationaal Kampioenschap 

• Europees Kampioenschap 

o Yr, Jr    Hartpury   25 – 31 juli 

o Po    Strzegom  3 – 7 augustus 

Observatie wedstrijden Internationaal Kampioenschap 

• Yr 

• Strzegom   CCI 4* S of 3* L  20 – 24 april¹  

• Marbach   CCI 4* S   5 – 8 mei¹ 

• Luhmuhlen   CCI 3* L of S  22 – 26 juni (verplicht) 

• Jr 

• Marbach   CCI 2* L of S  5 – 8 mei 

• Luhmuhlen   CCI 2* L   22 – 26 juni 

• Po 

• Oudkarspel   CCI(O)P 2* L  15 – 17 april 

• Oudkarspel   CCIP 2* S  4 – 5 juni 

• Minderhout   CCIP 2* L  30 juni – 1 juli 

¹ de combinatie dient op één van de twee aangegeven observatie wedstrijden (young riders) te starten, 

dit in overleg én goedkeuring door de bondscoach 

• Overige door de bondscoach vooraf aan te wijzen FEI  wedstrijden 

Trainingskamp / -dagen Internationaal Kampioenschap 

• U 25    nvt 

• Yr, Jr    Ermelo   17, 18 & 19 juli² 

• Po     Ermelo   23 & 24 juli 

² exacte data & locatie volgen 

Teamkleding 

• Kledingpakket: 

o Sportief pakket (elke twee jaar) 

▪ Jack, vest, 2 polo’s, 2 T-shirts 

o Sportief pakket voor de groom bij uitzending EK (elke twee jaar) 

▪ Jack, vest, 2 polo’s, 2 T-shirts 

o Dressuur (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap) 

▪ Dressuurfrack: Yr, Jr 

▪ Rijjas: Po  

o XC (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap) 

▪ XC Shirt 

▪ Cap cover (de bondscoach kan deze ter beschikking stellen tijdens het Internationaal 

Kampioenschap) 

▪ Cover body protector (de bondscoach kan deze ter beschikking stellen tijdens het 

Internationaal Kampioenschap) 

o Springen (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap) 

▪ Rijjas 

o 3 zadeldekjes; 1 x dressuur & 2 x springen 

o 1 TeamNL deken (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap) 

• Voorschriften: 

o Opening-/sluitingsceremonie & veterinaire keuring: items uit het “sportief kledingpakket” met 

een witte broek. In overleg met de bondscoach / teammanager mag hiervan éénmaal worden 

afgeweken (opening-/sluitingsceremonie of veterinaire keuring) mits alle deelnemers (dames / 

heren) dezelfde kleding dragen. Dit ter beoordeling van de bondscoach / teammanager.  

o Overige momenten: items uit het “sportief kledingpakket” 
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• Landenwedstrijd: de bondscoach kan bij deelname aan de desbetreffende landenwedstrijd een rijjas 

/ dressuurfrack ter beschikking stellen aan de desbetreffende Topsporter. 

Tegemoetkoming onkosten (per Topsporter) 

• Internationaal kampioenschap: deelnemers in het nationale team, inclusief één meereizende 

reserve deelnemer voor het nationale team komen in aanmerking voor: 

o Yr 

o Tegemoetkoming inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, etc.): € 500,=. 

o Tegemoetkoming reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een paardenvrachtwagen 

(gerekend vanaf Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming. 

o Jr, Po 

o Tegemoetkoming inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, kosten 

overnachtingen etc.): € 500,=. 

 

http://www.viamichelin.nl/

