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Samenvatting Eventingreglement 

De samenvatting van het eventingreglement is bedoeld om de belangrijkste punten nog eens terug 

te lezen en gericht op combinaties in de klasse B. Wij raden sterk aan om zowel het algemeen 

wedstrijdreglement als het spring-, dressuur- en eventingreglement minstens één keer zorgvuldig 

door te lezen. Op die manier kom je niet voor verassingen te staan en begin je met een goede 

voorbereiding aan je wedstrijd.  

 

Algemene bepalingen 

- Het algemeen wedstrijdreglement en die van het springen en  de dressuur zijn van toepassing, dit 

reglement bevat eventuele afwijkingen en aanvullingen. 

- Een eventingwedstrijd bestaat uit drie onderdelen waarbij de deelnemer steeds hetzelfde paard 

start. De deelnemer rijdt eerst een dressuurproef, vervolgens een springproef en sluit af met het 

rijden van de cross.  

- De organisatie kan er bij de klasse B voor kiezen om geen dressuurproef uit te schrijven. 

- Een ruiter dient minimaal 1 winstpunt in de klasse B springen te hebben behaald om deel te 

mogen nemen aan eventingwedstrijden. 

- Paarden en pony’s mogen na een start op een eventingwedstrijd pas na 5 dagen op een volgende 

eventingwedstrijd gestart worden. 

- In de cross dient de gehele route te paard te worden afgelegd waarbij alle verplichte doorgangen 

in de juiste volgorde en vanuit de juiste aanrijdrichting worden gepasseerd. Het is wel toegestaan 

om stil te staan en af te stijgen om bijvoorbeeld de zweep op te rapen. De ruiter dient weer te 

paard te zitten voordat verder wordt gereden. 

- De gehele route dient in de juiste volgorde te worden afgelegd waarbij alle hindernissen worden 

overwonnen. Bij hindernissen, waarbij een alternatief geboden wordt, mag een keuze gemaakt 

worden om of het alternatief of de reguliere route te volgen. 

- Het is alleen toegestaan om over die hindernissen te springen, die tot de klasse behoren waaraan 

wordt deelgenomen. Het springen over andere hindernissen, sprongen of obstakels heeft 

uitsluiting tot gevolg. 

Wedstrijden 

- Een deelnemer mag bij de paarden starten na het bereiken van de 12-jarige leeftijd. 

- Een deelnemer mag bij de pony’s starten vanaf het jaar waarin de ponyruiter 8 jaar wordt, tot en 

met 31 december van het jaar waarin de 18-jarige leeftijd bereikt wordt. 

- Voor de klasse B en L geldt dat deelgenomen mag worden met een paard of pony die de 4-jarige 

leeftijd heeft bereikt, deze is startgerechtigd na 1 augustus van dat jaar. 

Winstpuntenregeling 

- De combinatie mag maximaal 54 strafpunten behalen in de dressuurproef om door te mogen 

naar de springproef en de cross. Wordt dit strafpunten aantal overschreden, dan wordt de 

combinatie uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. Voor het behalen van een 

winstpunt mag een combinatie maximaal 45 strafpunten hebben in de dressuurproef. 

- In het springparcours mogen maximaal 20 strafpunten (exclusief tijdsoverschrijding) behaalt 

worden om door te mogen naar de cross. Met maximaal 12 strafpunten (exclusief 

tijdsoverschrijving) komt de combinatie in aanmerking voor winstpunten (mits de dressuurscore 
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ook voldoende is om winstpunten te behalen). Bij meer dan 20 strafpunten (exclusief 

tijdsoverschrijving) mag de combinatie niet starten in de cross. 

- Een combinatie die de cross uitrijdt met 0 strafpunten (hindernisfouten), behaalt 2 winstpunten 

(mits de scores van de springproef en de dressuurproef voldoende zijn om winstpunten te 

behalen). Een combinatie, die de cross uitrijdt met maximaal 20 strafpunten (hindernisfouten), 

behaalt 1 winstpunt (mits de scores voor zowel dressuur als springen ook voldoende zijn). Een 

combinatie, die de cross uitrijdt met meer dan 20 strafpunten (hindernisfouten), kan op basis 

hiervan geen winstpunten behalen. 

- In de klasse B geldt naast het bovenstaande, dat de combinatie tevens een voldoende moet 

hebben gehaald voor de rijstijl in het onderdeel cross om winstpunten te behalen. 

- In de klasse B worden geen verliespunten behaald. 

- Promotieregeling pony's: wanneer 4 winstpunten zijn behaald, is het toegestaan te promoveren 

naar de opvolgende klasse. Bij 40 winstpunten is de combinatie verplicht te promoveren naar de 

opvolgende klasse. 

- Promotieregeling paarden: promotie van de klasse B naar de klasse L is toegestaan bij het 

behalen van 4 winstpunten en verplicht bij het behalen van 40 winstpunten. 

- Deelnemers met maar 1 actieve startpas in de discipline eventing zijn niet verplicht te 

promoveren naar een hogere klasse. Wanneer een tweede startpas actief wordt in de discipline 

eventing geldt deze verplichting per direct wel. 

- Hulp van derden is op straffe van uitsluiting verboden. Als hulp van derden wordt beschouwd 

ieder ingrijpen van derden, al dan niet op verzoek, dat als doel heeft de taak van de deelnemer te 

verlichten of het paard te helpen. 

- In het bijzonder is het verboden:  

a. zich met opzet bij een andere deelnemer aan te sluiten en het parcours in diens gezelschap te 

vervolgen; 

b. zich op enig gedeelte van het parcours te laten volgen, voorafgaan of vergezellen door iemand 

per voertuig, per fiets of te voet, dan wel door een ruiter die geen deelnemer is;  

c. op bepaalde plaatsen personen te posten om bij het voorbijkomen de richting aan te geven of 

inlichtingen van welke aard dan ook te verstrekken;  

d. om iemand bij een hindernis op te stellen om het paard op welke wijze dan ook aan te drijven;  

e. om op enigerlei wijze inlichtingen in te winnen betreffende het parcours voordat dit officieel 

voor de deelnemers is opengesteld. 

- Uitzonderingen:  

a. Voor de start van de cross is het toegestaan om de deelnemer te helpen en het paard te 

verzorgen.  

b. Een deelnemer mag aan de hinderniscontroleur opheldering vragen of hij de hindernis goed 

heeft gesprongen en of er al dan niet strafpunten worden gegeven. 

- Iedere deelnemer, die voor een cross hindernis in moeilijkheden verkeert, dient voordat de 

volgende deelnemer aanrijdt de weg vrij te maken. Het hinderen van een andere deelnemer 

wordt met uitsluiting bestraft. 

- Wanneer een hindernis geheel versperd is door een deelnemer die in moeilijkheden verkeert, of 

wanneer een gedeeltelijk afgebroken hindernis nog niet is hersteld, moeten de volgende 

deelnemers worden gestopt. Hiervoor wordt iemand op de weg van de volgende deelnemer 

geplaatst. Deze persoon zwaait met een rode vlag om de ruiter duidelijk te maken, dat hij zijn rit 

moet onderbreken en mag zijn rit vervolgen na het sein van de hinderniscontroleur. 
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- Het is deelnemers, op straffe van diskwalificatie, verboden te paard het parcours en de 

hindernissen van de cross, de gesloten dressuurring of de springring te verkennen. 

- Een deelnemer, die zich niet tijdig bij de ringmeester van een wedstrijdonderdeel meldt, kan van 

(verdere) deelname worden uitgesloten. 

- Officials hebben het recht om een ruiter te stoppen en eventueel te diskwalificeren bij: - 

gevaarlijk (te hard of te langzaam) of ongecontroleerd rijden. - bij het rijden van een 

oververmoeid paard. - overmatig of buitensporig zweep- of spoorgebruik. 

- Kleding en harnachement algemeen  

Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende 

veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt.  

- Kleding en harnachement tijdens de dressuur  

- a. Voor het onderdeel dressuur geldt voor het gebruik van harnachement en kleding het 

Wedstrijdreglement Dressuur.  

b. Een borsttuig is toegestaan.  

c. In de dressuur eventing mag tot en met de klasse M met een zweep worden gereden.  

- Kleding en harnachement bij het springen  

a. Voor het onderdeel springen, geldt voor het gebruik van het harnachement het 

Wedstrijdreglement Springen. Uitzondering is dat achterbeenbeschermers cross zijn toegestaan 

tijdens het springen.  

b. Tijdens de springproef is crosskleding toegestaan.  

- Kleding en harnachement tijdens de cross  

- a. In het onderdeel cross geldt voor het gebruik van het harnachement het wedstrijdreglement 

Springen. Uitzondering is dat achterbeenbeschermers cross zijn toegestaan. Het harnachement 

dient vrij te zijn van loshangende of wapperende delen. Extra aandacht dient besteed te worden 

aan het gebruik van bandages; voorkomen moet worden dat deze los raken tijdens de cross.  

b. Crosskleding dient nauw aan te sluiten en vrij te zijn van loshangende of wapperende delen. 

Lang haar moet worden opgebonden. Het dragen van grote of uitstekende sieraden is niet 

toegestaan.  

c. Het rijden met een helmcamera is toegestaan mits deze bij geringe aanraking losgekoppeld 

wordt van de helm. Het rijden met een helmcamera is geheel op eigen verantwoordelijkheid.  

d. Het rijden met een hartslagmeter is toegestaan.  

- Tijdens de cross is het verplicht:  

a. rijlaarzen of jodhpurlaarsjes en gladleren/gladde kunstleren chaps te dragen;  

b. een bodyprotector te dragen. Het is tevens toegestaan om naast de bodyprotector gebruik te 

maken van een opblaasbaar vest dat met een koord verbonden is aan het zadel met als doel bij 

een val deze te breken. Zowel bodyprotector als opblaasbaar vest moeten voldoen aan de laatst 

gepubliceerde veiligheidsnorm.  

c. het rugnummer zichtbaar te dragen aan zowel de voor- als de achterzijde. 

 

Organisatie en verloop van de wedstrijd 

- In de discipline eventing zijn medische hulpverleners (EHBO/Rode Kruis) verplicht. 

- In het vraagprogramma staat aangegeven op welk moment de cross voor bezichtiging wordt 

vrijgegeven. Op dat moment zijn alle hindernissen, vlaggen en bakens opgesteld. 
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- Breekboom: een breekboom is een kunstmatig gefabriceerde boom die zodanig geconstrueerd is 

dat deze bij buitensporige aanraking door een paard de energie van deze aanraking absorbeert 

(door enigszins mee te buigen) c.q. wijkt door te breken. Een wedstrijdorganisatie is verplicht om 

in het kader van veilige crossbouw breekbomen te gebruiken in de cross. In overleg met de TA 

wordt bepaald op welke hindernissen de breekbomen worden gebruikt. 

- Een helper mag het paard naar de startlijn brengen. Hij mag het paard vasthouden tot het 

startsein is gegeven. 

- Starten geschiedt volgens aftellen per seconde door de official waarbij vanaf 30 seconden per 

tiental en vanaf 5 seconden per seconde wordt geteld. 

- In de cross vinden opeenvolgende starts plaats met een tussentijd van minimaal twee minuten. 

- Hindernissen en verplichte doorgangen worden afgebakend met een rode begrenzingsvlag aan de 

rechterkant en een witte begrenzingsvlag aan de linkerkant. 

- Nummeren en letteren van de hindernissen: Wanneer dezelfde hindernissen in meer klassen 

worden gebruikt, dienen deze voor elke klasse door de eigen kleur worden aangegeven, te 

weten: klasse B paarden/L pony’s Groen & klasse B pony’s Geel. 

- Indien een cross hindernis een alternatief heeft, waarbij de ruiter de keuze heeft uit twee 

hindernissen, moeten beide hindernissen hetzelfde nummer of dezelfde letter hebben, maar 

dient iedere hindernis apart van een rode en een witte vlag te worden voorzien. De vier vlaggen 

moeten in dat geval met een zwarte streep worden gemarkeerd. 

- De toegestane maximum hoogte, breedte en diepte van de hindernissen in de cross staan 

vermeld in de bijlagen 3 en 4 van het eventingreglement.  

Uitslagberekening 

- Dressuurproef: het procentueel behaalde resultaat wordt afgetrokken van het getal honderd, dit 

geeft het aantal strafpunten voor dit onderdeel de wedstrijd weer. 

- Springproef: een balk en de eerste ongehoorzaamheid hebben 4 strafpunten tot gevolg, de 

tweede ongehoorzaamheid 8 strafpunten en het overschrijven van de tijd 0,4 stafpunt per 

seconde. Een derde ongehoorzaamheid, val van paard of van ruiter hebben uitsluiting tot gevolg.  

- Cross: eerste ongehoorzaamheid 20 strafpunten en de twee ongehoorzaamheid op dezelfde 

hindernis 40 strafpunten. Een derde ongehoorzaamheid op dezelfde hindernis of een vierde 

ongehoorzaamheid in totaal hebben uitsluiting tot gevolg. Een val van het paard of een val van de 

ruiter betekent in alle gevallen uitsluiting. 

- Indien een deelnemer een ongehoorzaamheid heeft op een hindernis bestaande uit verschillende 

elementen (bijvoorbeeld een A en B element), mag hij naar keuze de gehele hindernis 

overspringen, maar in ieder geval dat element waarvoor hij een ongehoorzaamheid heeft. 

- Bij waterinlopen mag een kleine aarzeling nooit een weigering tot gevolg hebben als het 

totaalbeeld voorwaarts blijft. Bij afsprongen mag een paard/pony even aarzelen om zijn landing 

te taxeren. Dit is in overeenstemming met de africhting van paard/pony en deze kleine aarzeling 

moet derhalve niet als een weigering worden aangerekend. 

- Tijden en tijdfouten crosscountry:  

a. Tijdsoverschrijding, boven de vastgestelde optimale tijd, wordt bestraft met 0,4 punt per 

begonnen seconde boven de optimale tijd. Bij overschrijden van de grens van een gemiddelde 

snelheid van 225 m/min. voor paarden en 200 m/min. voor pony's volgt uitsluiting. 

b. Voor alle klassen geldt, dat sneller rijden dan 20 seconden onder de optimale tijd, 0,4 

strafpunten per begonnen seconde geeft.  
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c. Vanaf de laatste hindernis tot de finish dienen paard en ruiter in een rechte lijn te galopperen; 

wanneer dit niet gebeurt, geeft dit 4 strafpunten. 

 

Veterinaire keuring 

- De eerste keuring voor de cross vindt plaats tussen het verlaten van de springring en het ingaan 

van de cross. De tweede keuring moet plaatsvinden binnen 10 minuten na de finish van de cross 

of zo spoedig mogelijk na het tussentijds beëindigen ervan. 

- De ruiter is verantwoordelijk voor het correct en op tijd aanbieden van zijn paard voor de keuring. 

- De keuringen vinden plaats in rust en in beweging aan de hand in stap, kort overgaand in draf. De 

paarden mogen bij de eerste keuring zijn voorzien van het harnachement en beenbeschermers. 

Bij de tweede keuring dient het paard te zijn ontdaan van de beenbeschermers. 

- Na de eerste keuring wordt beslist: goedkeuren of afkeuren. Alleen paarden, die door de 

wedstrijddierenarts zijn goedgekeurd kunnen in de cross starten. Bij de tweede keuring wordt 

beslist: goedkeuren, afkeuren of een herkeuring. 

Andere typen wedstrijden 

- Een wedstrijd gevende organisatie kan rubrieken uitschrijven onder het reguliere B-niveau. Deze 

rubrieken worden uitgeschreven als BB-rubriek. De wedstrijd bestaat uit één of meer onderdelen 

waar de cross altijd een vast onderdeel van uitmaakt. 

- Een BB-rubriek wordt verreden over een eenvoudig parcours. De hindernissen moeten altijd lager 

staan en het traject moet altijd korter zijn dan de laagste wedstrijdklassen voor de 

desbetreffende categorie pony’s of paarden. 

- BB-rubrieken worden als wedstrijd uitgeschreven en wordt net als de klasse B-eventing 

beoordeeld inclusief toekenning van prijzen; ze dienen via een vraagprogramma bij de KNHS te 

worden aangevraagd. 

- Voor BB-rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen als voor de reguliere 

wedstrijdklassen met uitzondering van de volgende bepalingen:  

a. Een startkaart met het desbetreffende paard is niet verplicht.  

b. Er bestaat geen verplichting tot het dragen van wedstrijdkleding.  

c. Een winstpunt in de klasse B springen is niet verplicht voor deelname. 

- Verplicht voor deelname aan de klasse BB zijn de volgende zaken:  

a. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS.  

b. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport 

geldende veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein 

bevindt.  

c. Het is verplicht een bodyprotector en rijlaarzen/combinatie jodhpurschoenen met 

gladleren/gladde kunstleren chaps te dragen.  

d. Het paard waarmee wordt deelgenomen moet geregistreerd (paardenpaspoort) en ingeënt zijn 

zoals bepaald in het Algemeen Wedstrijdreglement. 

 

Via de volgende link vind je het complete eventingreglement en de bijlagen met betrekking tot de 

toegestane bitten, sporen en hoofdstellen in de eventing: https://www.knhs.nl/top-

sport/disciplines/eventing/regels-en-reglementen-eventing/disciplinereglement-eventing/ 

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/eventing/regels-en-reglementen-eventing/disciplinereglement-eventing/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/eventing/regels-en-reglementen-eventing/disciplinereglement-eventing/
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Overige belangrijke punten 

- Elke hindernis heeft een gekleurd bordje met een nummer. De kleur van het bordje 

correspondeert met het niveau waarbij de hindernis hoort. 

o B pony’s  Geel 

o L pony’s / B paarden Groen 

o M pony’s / L paarden Blauw 

o Z pony’s / M paarden Rood 

o Z paarden  Zwart 

- Zorg dat je de hindernis vanaf de goede kant springt. Elke hindernis is afgevlagd met een 

rode en witte vlag. De rode vlag staat voor rechts en de witte vlag staat voor links. 

- Als er voor een hindernis een alternatief aanwezig is dan staat er een zwarte streep door de 

rode en witte vlag van de hindernis. Een alternatief kost vaak meer tijd, dus kijk goed welke 

hindernis je gaat nemen. Hoe het alternatief werkt staat op de schets bij de hindernis. 

- Soms bevat een cross ook verplichte doorgangen. Zorg dat je deze ook goed passeert met de 

rode vlag rechts en de witte vlag aan je linkerhand.  

- Bij het starthok hangt altijd een formulier met de ideale tijd. Deze kun je instellen op een 

horloge of bijvoorbeeld je groom laten klokken. Zo weet je ook of je een goede tijd hebt 

gereden. De tijd wordt ook altijd omgeroepen als je door de finish komt, maar vaak ben je 

dan nog zo bezig dat je dit niet goed hoort of onthoud. 

- Op de dag van de cross zelf hoor je in de cross overal fluitjes. Elke hindernisjury blaast op 

zijn/haar fluitje als ze een combinatie zien aankomen. Houdt er dus zelf rekening mee als je 

tijdens de wedstrijd te voet of met de fiets in het parcours bent dat je zelf ook aan de kant 

gaat. 

 

 

 


