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EVENTING:  senioren 

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het Olympisch – 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. Primaire voorwaarde is dat de combinatie “fit to compete” is en blijft voorbereiden 

op de schriftelijk bevestigde observatie wedstrijden.  

Olympisch kader: 

• Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een periode van 24 maanden een MER 

hebben behaald op het Internationale Kampioenschap of een CCI 5*L  

B kader: 

• Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een periode van 24 maanden een MER 

hebben behaald op een 4* L  

Potential group (geen vermelding op KNHS website): 

• Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een periode van 24 maanden een MER 

hebben behaald op een 4* S met een score van maximaal 39,9. 

Development group (geen vermelding op KNHS website): 

• Combinaties worden door de bondscoach hiervoor uitgenodigd om deel te nemen aan kader- / 

teamactiviteiten (op eigen kosten). Minimale eis voor uitnodiging: combinatie in een periode van 24 

maanden een MER hebben behaald op een 4* S.  

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. 

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 4* S en hoger 

• Elke twee weken een galop- en / of heuveltraining 

De teamveterinair 

Monitort de paarden tijdens het Internationaal Kampioenschap, de Nations Cup (XC dag), 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 

• Olympisch Spelen   nvt 

• Wereld Kampioenschap  Pratoni del Vivaro 14 – 18 september 

• Europees Kampioenschap  nvt 

Observatie wedstrijden Internationaal Kampioenschap 

• De Topsporter stelt zijn eigen representatieve (meest optimale en verantwoord) wedstrijdprogramma 

samen waarvan hij vindt dat het een optimale voorbereiding zal bieden op het Internationale 

Kampioenschap. Deze dient schriftelijk te worden voorgelegd aan de bondscoach ter goedkeuring. 

Bij goedkeuring zal dit schriftelijk worden bevestigd en zal onderdeel uitmaken van de 

Topsportovereenkomst (bijlage) als de vastgestelde observatiewedstrijden voor de betreffende 

combinatie. Deadline is 1 maart 2022. Elke wijziging op het vastgestelde en goedgekeurde 

programma, moet schriftelijk gemeld en bevestigd worden. 

• Overige door de bondscoach vooraf aan te wijzen FEI 4* L/ S & 5* wedstrijden 
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Trainingskamp / -dagen Internationaal Kampioenschap 

Kadercombinaties zijn verplicht om deel te nemen aan de volgende kadertrainingen: 

• Dressuur: Ian Woodhead (± 6 trainingen) 

• XC: Ian Stark (± 2 trainingen) 

• Springen: Grant Wilson (± 6 trainingen) 

Teamkleding 

• Kledingpakket: 

o Sportief pakket voor deelnemer en één groom (elke twee jaar) 

▪ Jack, vest, 2 polo’s, 2 T-shirts 

o Dressuur 

▪ dressuurfrack 

o XC 

▪ XC Shirt 

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

Kampioenschap en Landenwedstrijd) 

▪ Body protector cover (de bondscoach kan deze ter beschikking stellen tijdens het 

Internationaal Kampioenschap en Landenwedstrijd) 

o Springen 

▪ 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” en / of 

in overleg met de bondscoach / teammanager 

o Overige momenten: items uit het “sportief kledingpakket” 

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 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 of luchthaven bij overzeese 

bestemmingen).. 

• Landenwedstrijd (Houghton Hall, Strzegom, Aachen, Arville, Haras le Pin, Boekelo): deelnemers in 

het nationale team, inclusief één meereizende reserve deelnemer voor het nationale team komen in 

aanmerking voor: 

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

overnachtingen etc.): € 500,=. 

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

vanaf Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming of luchthaven bij overzeese 

bestemmingen). 

 

http://www.viamichelin.nl/
http://www.viamichelin.nl/

