
De eventingderby



Inleiding 
Steeds meer ruiters leren paardrijden op de manege in een binnen- of buitenbak 

en kennen helaas niet het genot van het galopperen met hun paard in de natuur. 

Groene ruimte is immers steeds minder beschikbaar en de verkeersdrukte is 

sterk toegenomen. Buitenrijden met een paard of pony is dan ook niet meer 

vanzelfsprekend. Juist in deze tijd is een veelzijdige ruiteropleiding belangrijk 

en de discipline eventing helpt je hierbij. Het rijden van een eventingderby is de 

eerste stap naar een echte eventingwedstrijd.

 

De discipline eventing draagt bij aan een veelzijdige ruiteropleiding. De ruiter 

verbetert zijn balans, leert beter te anticiperen op de onverwachte bewegingen 

van de pony of het paard en krijgt hierdoor meer lef. Voor de paarden en pony’s 

is eventing een goede afwisseling op de dressuur- of springtrainingen. En ook 

voor dressuur- en springruiters is een eventingwedstrijd een leuke en leerzame 

afwisseling.

De discipline Eventing heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een wedstrijdvorm 

waarbij een dressuurproef, een springparcours en een cross country worden 

verreden en dit alles vaak op dezelfde dag. Het aantal deelnemers, het aantal 

starts en ook het aantal nationale en internationale wedstrijden is in Nederland 

de laatste 10 jaar continue gestegen. 



All Year Round Eventing 
Bij een “echte” eventingwedstrijd gaat de cross door bos en weilanden. Deze 

wedstrijden worden van april tot november georganiseerd. Met de introductie van  

“All Year Round Eventing” zijn de wedstrijdvormen Eventingderby en Indooreventing 

verder uitgewerkt. Doordat deze wedstrijdvormen op een allweatherbodem of in een 

indooraccommodatie worden georganiseerd kunnen buiten het outdoorseizoen ook 

eventingwedstrijden gehouden worden. Ideaal dus om als eventingruiter om ook buiten 

het eventingseizoen in het ritme te blijven.

De eventingderby 

Een eventingderby bestaat uit een springparcours en een cross welke op een afgesloten 

terrein worden gehouden. Dit kan een (grote) buitenbak zijn. De ring moet een minimale 

afmeting hebben van 3.200 vierkante meter. Een afgesloten terrein is ideaal voor jonge 

of onervaren combinaties die in de afgesloten ruimte ervaring op kunnen doen met 

het springen van crosshindernissen. De wedstrijd wordt verreden als een twee fasen 

parcours waarbij de eerste fase bestaat uit springhindernissen en de tweede fase 

bestaat uit de crosshindernissen.

De indooreventingwedstrijd 

Een indooreventingwedstrijd bestaat uit een springparcours en een cross welke wordt 

verreden in een indooraccommodatie van minimaal 2.000 vierkante meter. Ook deze 

wedstrijd wordt verreden als een twee fasen parcours.



Spelregels 
Omdat er maar beperkt snelheid gemaakt kan worden bij deze wedstrijdvormen is de 

snelheid aangepast. De volgende snelheden worden gehanteerd:

  Tempo cross: Paarden Pony

   Klasse BB 300-350 m/min.           300-350 m/min.

  Klasse B 350-400 m/min.          300-350 m/min.

   Klasse L 400-450 m/min.          350-400 m/min.

   Klasse M  420-470 m/min.          375-425 m/min.

   Klasse Z 440-490 m/min.          400-450 m/min.

De onderdelen springen en cross country worden verreden als een twee fasen parcours.  

De eerste fase bestaat uit een springparcours met ongeveer 8 hindernissen waarbij 

de fouten net als in een reguliere eventingwedstrijd worden berekend. De tweede fase 

bestaat uit een cross country met ongeveer 15-20 hindernissen (maximaal 25 sprongen) 

waarbij de fouten worden berekend volgens het reguliere eventingreglement.  

De finish van de eerste fase is de start van de tweede fase.

Voor het opmaken van het klassement is artikel 316 van toepassing: Alle combinaties 

starten met een beginscore van -30 waarbij in de klasse B het stijlcijfer (maal 2) 

afgetrokken wordt en de hindernis- en tijdfouten opgeteld worden. De winnaar is de 

combinatie met de minste strafpunten. Is er een gelijke uitslag dan gaat de combinatie 

die binnen de tijd in de crossgedeelte en het dichtst bij de optimale tijd is voor.  

De rijstijl wordt beoordeeld door 1 rijstijljury en de resultaten komen niet voor winst- of 

verliespunten in aanmerking. Combinaties moeten wel starten in de klasse waarin men 

startgerechtigd is.

Een Technisch Afgevaardigde (TA) ondersteunt de crossbouwer en keurt voorafgaand 

aan de wedstrijd het spring- en crossparcours.

Een paard mag maximaal 2 maal worden gestart waarbij de tweede start altijd HC is.



Mobiele eventinghindernissen

Organisatie en parcoursbouw 
Een eventingderby of een indooreventing wedstrijd is makkelijker te organiseren dan een 

normale eventing wedstrijd. Als alle hindernissen vanuit de juryruimte te zien zijn hoeven 

er geen hinderniscontroleurs ingezet te worden.

De rijstijl in de klasse B dient door één rijstijljurylid eventing beoordeeld te worden 

volgens het rijstijlprotocol welke te vinden is in het eventingreglement. Naast het 

rijstijljurylid moeten er 2 springjuryleden aanwezig zijn die verantwoordelijk zijn voor het 

opstellen van het klassement. Er is geen veterinaire keuring.  

Het geheel is overzichtelijker omdat alles plaatsvindt in een afgesloten ring. Daarom is 

deze wedstrijdvorm uitermate geschikt voor bijvoorbeeld beginnende ruiters of jonge 

paarden. 

Omdat het in een afgesloten ring plaatsvindt zullen er veelal mobiele hindernissen 

gebruikt worden. Vaak kunnen deze niet verankerd worden. De parcoursbouwer moet 

hier rekening mee houden.  

Er is voor de lagere klassen een mobiele hindernisset op een aanhanger beschikbaar 

die te huur is bij de KNHS. De hoogte van deze 6 hindernissen die allen van 2 kanten 

gesprongen kunnen worden is 50 cm. In het tweede, zilveren boek van de KNHS-

ruiteropleiding is een voorbeeld van een parcoursschets te vinden.



De lijnen bij een eventingderby en een indooreventingwedstrijd zijn anders dan die 

van een springparcours. De lijnen zijn ruimer, er kan met een hoger grondtempo 

gegaloppeerd worden doordat er geen scherpe wendingen in zitten en de hindernissen 

staan verder uit elkaar. De hindernissen zijn voorzien van een goede grondlijn en 

breedtehindernissen zijn oplopend.

Eventingderby’s en indooreventingwedstrijden zijn officiële KNHS-wedstrijden en dat 

betekent dat u te maken heeft met aanvragen van een wedstrijddatum. Wordt de 

wedstrijd voor 1 december in het voorgaande jaar aangevraagd dan wordt er altijd 

goedkeuring gegeven voor de datum. Een aanvraag die na 1 december wordt gedaan 

wordt alleen goedgekeurd als er geen andere eventingwedstrijden zijn of als deze 

wedstrijdorganisaties geen bezwaar hebben. De klasse BB en B mag te allen tijde 

worden georganiseerd.

Wilt u een eventingderby of een indooreventingwedstrijd organiseren en  

heeft u nog vragen? 

Mail uw vraag naar info@knhs.nl. 


