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SPRINGEN:  senioren  

 

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het Olympisch – en / of B kader: 8 

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

de meeste “nul strafpunten parcoursen” worden opgenomen en / of opgenomen blijven in het betreffende 

kader. De kader updates worden in de eerste (volle) kalenderweek van de maand verwerkt. 

Olympisch kader: 

• Deelname aan het Internationale kampioenschap (als combinatie) 

en/of 

• Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 12 maanden minimaal 10 

parcoursen af te leggen met maximaal 4 strafpunten, waarvan 5 parcoursen met 0 strafpunten, in de 

Grand Prix / Nations Cup rubriek ¹  

en/of 

• Op voordracht van de bondscoach 

B kader: 

• Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 12 maanden 5 parcoursen af 

te leggen met maximaal 0 strafpunten, in de Grand Prix / Nations Cup rubriek¹ 

en/of 

• Op voordracht van de bondscoach 

Potential group (geen vermelding op KNHS website): 

• Op voordracht van de bondscoach 

¹) Grand Prix (GP) / Nations Cup (NC) rubriek: de rubrieken welke verreden worden op (FEI) CSI(O) 4* & 

5* wedstrijden (GP 1e & 2e manche, NC 1e & 2e manche, World Cup 1e manche) en het NK springen 2e 

onderdeel & 3e onderdeel 1e manche. Voorwaarde is dat de rubrieken als zodanig worden vermeld in het 

vraagprogramma. 

 

Internationaal Kampioenschap 

• Olympisch Spelen    nvt 

• Wereld Kampioenschap   nvt   

• Europees Kampioenschap   Milano  29 augustus – 3 september 

 

Observatie wedstrijden Internationaal Kampioenschap 

• FEI Longines Nations Cup Division I wedstrijden (indien toegewezen): 

o St. Gallen    CSIO  1 – 4 juni 

o Rotterdam    CSIO  22 – 25 juni 

o Falsterbo    CSIO  13 – 16 juli 

o Dublin     CSIO  9 – 13 augustus 

• FEI Rolex Nations Cup wedstrijden (indien toegewezen):  

o Rome     CSIO  24 – 28 mei 

o La Baule    CSIO  7 – 11 juni 

o Aachen     CSIO  27 juni – 3 juli 

o Knokke     CSIO  5 – 9 juli 

• Nederlands Kampioenschap (mits opgenomen in het Topsportprogramma van de bondscoach) 

o Deurne     NK  27 – 30 april 
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FEI Jumping Nations Cup Series 

• Kader - & Potential group combinaties zijn verplicht om deel te nemen aan de door de FEI / EEF 

toegewezen Nations Cup Serie wedstijden (incl. de finale) op het moment zij worden geselecteerd 

door de bondscoach. 

Trainingskamp / -dagen Internationaal Kampioenschap 

• Locatie & datum volgen  

Teamkleding 

• Kledingpakket: 

o Horka TeamNL kledingpakket voor deelnemer en één groom (elke twee jaar) 

▪ Jack, vest, 2 polo’s, 2 T-shirts 

o Pikeur TeamNL rijjas 

o 3 Eskadron TeamNL zadeldekjes  

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

• Voorschriften (afwijkingen in afstemming met de teammanager): 

o Opening-/sluitingsceremonie: kostuum, mits door de KNHS beschikbaar gesteld 

o Veterinaire keuring: Horka polo plus evt. vest of jack, broek in afstemming bondscoach 

o Internationaal Kampioenschap en Landenwedstrijd: Pikeur rijjas 

o Overige officiële momenten: items uit het Horka kledingpakket 

o De verstrekte Pikeur rijkleding mag alleen worden gedragen tijdens het Internationaal 

Kampioenschap en Landenwedstrijd 

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). 

o Algemene tegemoetkoming onkosten: € 2.000,=. 

• Landenwedstrijd (FEI Longines Nations Cup: St. Gallen, Rotterdam, Falsterbo, Dublin, Barcelona & 

Rolex Nations Cup [mits uitnodiging team]; Rome, La Baule, Aachen, Knokke): deelnemers in het 

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

aanmerking voor een tegemoetkoming in de onkosten (mits als team uitgezonden door de KNHS). 

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

overnachtingen etc. 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). 

o Tegemoetkoming bootkosten (Hickstead / Dublin - indien van toepassing): maximaal € 700 per 

Topsporter (na overlegging van een factuur). 

o Tegemoetkoming brugkosten (Falsterbo - indien van toepassing): maximaal € 350 per 

Topsporter (na overlegging van een factuur). 

o Bij deelname aan de “FEI Nations Cup Final” zal het prijzengeld als volgt worden verdeeld: 

▪ Voor deelname aan een onderdeel¹ zal 1/8 van het totale prijzengeld worden 

uitgekeerd (evt. minus het bedrag omschreven in de onderstaande (2e) bullet) 

▪ Als de 5e (reserve) deelnemer niet heeft deelgenomen aan een onderdeel¹ 

ontvangt deze 10% van het gewonnen prijzengeld met een maximum van 

€10.000,= (bruto). Voorwaarde is, ter beoordeling van de bondscoach, dat de 5e 

(reserve) ruiter tot op het in het reglement bepaalde tijdstip beschikbaar is om te 

kunnen deelnemen aan een onderdeel.  

¹ onderdeel: first and second or third round van de FEI Nations Cup Final 

 

 

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

