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National Safety Officer 
Eventing 

 
Sinds 2008 heeft de FEI de landen die een internationale eventingwedstrijd organiseren verplicht 
om een National Safety Officer aan te stellen. Voor Nederland is Teun Platenkamp aangesteld als  
National Safety Officer (NSO). 

Het aanstellen van een NSO is een van de onderdelen van een wereldwijd veiligheidsprogramma welke 
door de FEI is ontwikkeld in samenwerking met de eventinglanden. Jaarlijks komen de NSO bijeen voor het 
Eventing Safety Seminar waarbij veiligheidsitems met elkaar worden besproken. De deelnemende landen 
geven een korte presentatie over de maatregelen die zij in de nationale sport hebben genomen om de 
sport  veiliger te maken en er worden ideeën en ervaringen uitgewisseld. Voor het Eventing Safety Forum 
nodigt de FEI de NSO en een vertegenwoordiger van de betreffende federatie uit. Namens de KNHS gaan 
Teun Platenkamp en Gert Naber naar deze jaarlijkse bijeenkomst. 

A meeting of the Eventing Safety Officers, appointed by the National Federations in the 

framework of the global Eventing Safety Programme the FEI is developing, took place on 24 and 

25 January 2008 at Hartpury, UK. The meeting was very productive as it allowed the 

representatives of 25 National Federations to make presentations on the integration of the 2007 

Copenhagen Safety Forum recommendations, new safety ideas, practical actions and level of 

development of the sport and concerns typical of each country. A global discussion among the 

many countries involved in Eventing is gradually coming into being. Awareness of the 

specificities of each nation and the manner in which the sport is organized are of vital 

importance for the future of the safety programmes. The role of the National Safety Officer is key 

and appointing such a person will be recommended as a compulsory requirement for all the NFs 

organizing international events. The collection of data on safety, which began on international 

level seven years ago, will be expanded to include figures from the national events so that a 

more comprehensive and accurate picture may be built. Collection of veterinary and medical data 

will also be expanded. The conclusions of the annual meetings will be published on the FEI 

website.. 

 
De NSO doet bij elke val waarbij het gevolg minimaal ziekenhuisopname is onderzoek naar de oorzaak om 
te proberen hieruit lering te trekken. Ook de vallen met ernstige afloop op de internationale wedstrijden in 
Nederland worden door de NSO geanalyseerd. De coördinatie van deze taken wordt gedaan door afdeling 
sportontwikkeling.  
 
De NSO informeert jaarlijks de wedstrijdorganisaties en de crossbouwers/TA’s door hen op de 
kalendervergadering en de bijscholingen bij te praten over de nieuwste inzichten/ontwikkelingen met 
betrekking tot veiligheid in de sport. In deze vergadering worden de valstatistieken besproken en als een 
wedstrijdorganisatie naar boven afwijkende valscores heeft dan wordt daar een gesprek mee aangegaan. 
Tevens worden wedstrijdorganisaties bewust gemaakt van het belang om goede statistieken aan te leveren 
en bij een val de oorzaak grondig te onderzoeken.  
 
Voor meer informatie over de rol van de NSO en Risk Management in eventing klik hier 

- 2014 List of National Safety Officers  
- 2011 National Safety Officers - Job Description 
- 2013 Eventing National Statistics Template 

http://search.fei.org/Media/News_Centre/News/Documents/Hartpury%20Agenda%20Safety%20Seminar.pdf
http://www.fei.org/fei/disc/eventing/risk-management

