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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 elke zes maanden zal deelnemen aan 

een FEI wedstrijd CCI 3* of hoger. De kader updates worden in de eerste (volle) kalenderweek van de 

maand verwerkt. 

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): 

• Combinaties welke in een periode van 12 maanden twee maal een MER hebben behaald op een 4* 

S en/of op voordracht van de bondscoach. Deze combinaties kunnen in 2023 & 2024 ingezet 

worden voor in ieder geval de FEI Nations Cup wedstrijden. 

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 van alle resultaten (wedstrijden & trainingen) en door 

te geven aan het Technisch Kader (dmv het verstrekken van de inlog gegevens). 

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, incl. de laatste “fitheidsmonitoring” 4 – 8 

weken voor het EK 

Internationaal Kampioenschap 

• Olympisch Spelen   nvt 

• Wereld Kampioenschap  nvt 

• Europees Kampioenschap  Le Pin au Haras  9 – 13 augustus 

Observatie wedstrijden Internationaal Kampioenschap 

• Om in aanmerking te komen voor deelname aan het EK 2023 en de OS 2024 zijn de volgende 

criteria vastgesteld: 

o Elke Olympisch - & B kadercombinatie én elk Potential Group combinatie moet, op 

voordracht van de bondscoach, beschikbaar zijn voor het nationale team (4 combinaties 

plus een meereizende reserve combinatie). De definitieve invulling geschiedt door de 

bondscoach: 

▪ Voor het EK 2023 minimaal één FEI Nations Cup teamwedstrijd deelname als 

combinatie (voor 30 juli 2023).  

▪ Als TeamNL Eventing zich op het EK 2023 niet kwalificeert voor de OS Paris 2024 

en / of de Olympische - & B kaderleden combinaties én Potential Group 

combinaties welke niet voor het EK 2023 worden ingeschreven is elke Olympisch 

-& B kaderlid combinatie én elk Potential Group combinatie verplicht om aan 

minimaal één extra FEI Nations Cup teamwedstrijden 2023 deel te nemen na het 

EK. 
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o Nieuwe combinaties, gevormd en opgenomen in het Olympisch - & B kader en de Potential 

Group, na de maandelijkse update, dienen ook te voldoen aan de bovenstaande criteria, 

mits dit kalender technisch mogelijk is. Dit ter beoordeling van de bondscoach 

• FEI Nations Cup (CCIO 4* L/S) 2023 wedstrijden: 

o Montelibretti  CCIO 4* S  9 – 12 maart 

o Chatsworth  CCIO 4* S  11 – 14 mei 

o Millstreet  CCIO 4* S  1 – 4 juni 

o Strzegom  CCIO 4* S  21 – 25 juni 

o Aachen  CCIO 4* S  27 juni – 2 juli (mits uitnodiging) 

o Jardy  CCIO 4* S  13 – 16 juli 

o Avenches  CCIO 4* S  20 – 23 juli 

o Arville  CCIO 4* S  17 – 20 augustus 

o Boekelo  CCIO 4* L  5 – 8 oktober 

Trainingsdagen 

• Kader - & Potential Group combinaties worden uitgenodigd voor de (verplichte) kadertrainingen 

dressuur, cross en springen. Het trainingsschema zal aan het begin van het seizoen worden 

gepresenteerd. 

Trainingskamp / -dagen Internationaal Kampioenschap 

• Plaats   datum  >> volgt 

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 rijkleding 

▪ Dressuurfrack 

▪ Rijjas 

o XC 

▪ Horka XC Shirt 

▪ Horka cap cover 

o 3 Eskadron TeamNL zadeldekjes (1 x dressuur & 2 x springen) 

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 (Montelibretti, Chatsworth, Millstreet, Strzegom, Aachen, Jardy, Avenches, Arville, 

Boekelo): deelnemers welke door de KNHS zijn ingeschreven voor het nationale team, inclusief één 

meereizende reserve deelnemer voor het nationale team komen in aanmerking voor een 

tegemoetkoming in de onkosten (mits het nationale team van start gaat). 

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

overnachtingen etc.): € 500,=. 

http://www.viamichelin.nl/
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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/

