
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Ook in 2023 bieden we Endurance ruiters boven de 25 jaar de mogelijkheid om extra 
begeleiding te krijgen om de internationale top te bereiken!  
 
Wat biedt het subtopprogramma:  

- Begeleiding bij training en wedstrijd planning. 
- Aansluiten bij trainingen en opdrachten van de perspectieven groep. 
- Aansluiten bij een aantal kadertrainingen.  

 
Voor wie is het subtopprogramma bedoeld:  

- Voor ruiters die de internationale top willen bereiken en Nederland willen 
vertegenwoordigen op een internationaal kampioenschap.  
 

Voorwaarden voor deelname aan het programma: 
- Als combinatie heb je je novice kwalificatie. 
- Je paard heeft de potentie om 160 km aan te kunnen (te beoordelen door de team 

veterinair en bondscoach).  
- Je kunt de nodige tijd en financiën vrijmaken om op het hoogste niveau de 

endurancesport te beoefenen. 
 

Wil je in aanmerking komen voor het subtopprogramma? 
Laat je talent dan zien tijdens de scoutingdag op 17 december! 

 
Locatie scoutingdag: KNHS Centrum ‘De Beek 125’ Ermelo 

 



 
 
 
 

Kosten: 
Het programma wordt financieel ondersteund door de KNHS Endurancevereniging. Er wordt daarnaast een 
eigen bijdrage gevraagd van ongeveer € 25,- per training. Voor vragen hierover kun je mailen naar: Brenda 
Dijkhuis, b.dijkhuis@knhs.nl 
 
 
Scoutingdag 17 december: 
Wil je in aanmerking komen voor het subtopprogramma, meld je dan aan voor de scoutingdag op 17 december! 
Hier wordt met de bondscoach en deskundigen gekeken of de ruiters en paarden voldoen aan de omschreven 
voorwaarden om aan te kunnen sluiten bij het subtopprogramma. 
Rijvaardigheden worden beoordeeld in een dressuurles en door het rijden op een ruimer terrein in groepjes van 
maximaal vier. Paard wordt beoordeeld door o.a. (team) veterinair en team hoefsmid. Ambitie wordt beoordeeld 
aan de hand van een motivatiebrief. 
Na deze dag wordt bekend wie er in het subtopprogramma worden opgenomen. 
 

Aanmelden kan tot 20-11-2022 door een mail te sturen naar de KNHS, t.a.v. Brenda Dijkhuis, b.dijkhuis@knhs.nl 
onder vermelding van:  

- Naam ruiter 
- KNHS Lidmaatschapsnummer 
- Naam paard 
- Registratienummer paard 
- Behaalde resultaten  
- Motivatiebrief, waarom je van mening bent om voor dit programma in aanmerking te komen 
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