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Inleiding 

Nederland en België hebben een overeenkomst waardoor Nederlandse eventingruiters op de Belgische 

wedstrijden kunnen starten en Belgische eventingruiters op de Nederlandse wedstrijden. Omdat het 

reglement en de procedures in België anders zijn moet men met een aantal zaken rekening houden. Al 

deze aspecten zijn in dit bestand te vinden. 

 

1. Wedstrijd rijden in België  

Om deel te kunnen nemen aan de nationale wedstrijden in België moet je bij het paard dat je wilt starten een 

startpas hebben. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het starten en het opgeven in de juiste klasse 

waarbij het alleen toegestaan is om in de hoogste klasse te starten waarin men geregistreerd staat. Het 

flexibele starten zoals dat sinds 2013 op KNHS wedstrijden bekend is, tot een stand van 4 winstpunten, is dus 

in België niet toegestaan. 

 

Mocht op de wedstrijddag blijken dat er niet correct is ingeschreven of dat het opgaveformulier onjuiste 

informatie bevat dan heeft de Paardensport Vlaanderen/LEWB/LRV het recht de deelnemer het starten te 

beletten. 

 

Er zijn twee verschillende organisaties in België die Eventingwedstrijden organiseren. Dit zijn de KBRSF en de 

LRV. De KBRSF staat voor; Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie en de LRV staat voor Landelijke 

Rijverenigingen. Let bij het kiezen van een wedstrijd dus goed op vanuit welke sportbond de wedstrijd wordt 

georganiseerd. Onder de KBRSF vallen 2 verschillende Liga’s namelijk Paardensport Vlaanderen (Vlaamse) 

en de LEWB (Waalse), beide liga’s organiseren de eventingwedstrijden. 

 

De KBRSF heeft 3 soorten wedstrijden: 

 CCV: cross is een eventing op laag niveau (tot en met 90cm). Deze wedstrijden zijn zonder prijzengeld, 

maar met klassement. De wedstrijdorganisatie kan besluiten om de dressuur wel of niet uit te schrijven.  

 JumpingCross: JC is een flexibel wedstrijdformaat waarin enkel de onderdelen springen en cross-

country worden verreden, met als doel te trainen in wedstrijdvorm en ervaring op te doen ter 

voorbereiding van een wedstrijd met klassement. Er wordt nooit een klassement opgemaakt tijdens een 

JumpingCross. 

 CNC: Een nationale eventingwedstrijd kan over meerdere dagen doorgaan. Eerst rijden de ruiters hun 

onderdeel dressuur, waarna ze springen en als laatste onderdeel starten in de cross-country. Er wordt 

een klassement opgemaakt en prijzengelden worden na afloop van de wedstrijd op de rekening van de 

ruiter gestort. 

 

 

1.1  Inschrijfprocedure Belgische wedstrijden 

Op de website www.mijnKNHS.nl kun je inloggen om hier vervolgens de wedstrijdkalender op te zoeken. 

Wanneer de betreffende wedstrijd is gevonden kan er hier worden ingeschreven. 

 

Op de sluitingsdatum zullen wij je inschrijving omzetten naar definitief en worden de inschrijvingen 

doorgestuurd naar België. In de week na de sluitingsdatum kunnen er nog wel wijzigingen worden 

doorgevoerd in je inschrijving. Dit kan enkel door ons een e-mail te sturen. Eventuele wijzigingen worden op de 

maandag voor de wedstrijd doorgestuurd naar België. Na deze maandag kunnen afmeldingen alleen nog via 

de e-mail aan ons worden doorgegeven via: eventingopgave@knhs.nl 

 

Je bent als ruiter zelf verantwoordelijk voor je inschrijving in de juiste klasse. Gebruik hiervoor de 

inschalingtabel die verder in dit document is gegeven onder klasse indeling. 

http://www.mijnknhs.nl/
mailto:eventingopgave@knhs.nl
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Inschrijvingen na sluitingsdatum worden niet meer geaccepteerd.  

Na sluitingsdatum worden enkel nog ruiterwissels of paardenwissels toegelaten. (1 wijziging / combinatie). 

Deze wijzigingen kunnen tot de maandag voor aanvang van de wedstrijd gedaan worden via Mijn KNHS. Per 

wijziging wordt door België €6,00 aan administratiekosten berekend. Dit moet ter plaatse betaald worden op het 

wedstrijdsecretariaat. 

 

Na de wijziging blijven de starttijden van de deelnemers overigens gelijk. De tijdsindeling is immers al 

gemaakt en wordt niet gewijzigd. 

Bij de KBRSF mag een deelnemer maximaal het volgende aantal paarden inschrijven. 

 5 paarden bij een driedaagse wedstrijd 

 4 paarden bij een tweedaagse wedstrijd 

 3 paarden met een eendaagse wedstrijd 

 

1.2  Betaling inschrijfgeld en boxenhuur 

Het inschrijfgeld voor de KBRSF wedstrijden dient op de wedstrijden vooraf per bank te worden betaald. De 

inschrijfgelden zijn als volgt: 

 

Voor de lage CNC Reeksen is het inschrijfgeld €60,00 

B(90), B(90)HC, J4(90), PB(90), PB(90)HC, L(100), L(100)HC, J5(100), PL(100), PL(100)HC 

 

Voor de hoge CNC Reeksen is het inschrijfgeld €70,00 

M(110), M(110)HC,J6(110), PM(110), Z(115), J7(115) 

 

Wanneer je een wildcard krijgt dan zitten hier extra kosten aan verbonden van €5,00.  

 

Het inschrijfgeld voor LRV wedstrijden 

 KNHS leden betalen volgende bedragen voor een eventing : 

o Indien tijdig ingeschreven en op de startlijst 25 euro TER PLAATSE 

o Indien te laat ingeschreven 30 euro TER PLAATSE (aan de inrichter) 

o Indien een KNHS-lid afwezig is moeten zij 30 euro betalen VIA LRV OUD-HEVERLEE 

(secretariaat LRV)  

Het stalgeld valt onder de bevoegdheid van de wedstrijdorganisator. Op het vraagprogramma staat steeds 

vermeld hoe de huur van de boxen kan worden betaald. 

 

Het inschrijfgeld dient voor de sluitingsdatum overgemaakt te worden op het rekeningnummer van 

Paardensport Vlaanderen.  

 

Als het inschrijfgeld niet na 2 weken is betaald dan wordt de KNHS hiervan op de hoogte gebracht. 

De KNHS gaat hierna contact opnemen met de deelnemer over het te betalen inschrijfgeld. Er kan 

pas weer worden ingeschreven als de achterstallige inschrijfgelden zijn betaald. 

 

De kosten voor het inschrijven zijn €7,50 (KNHS). Als een rubriek voor Nederlandse deelnemers wordt 

geschrapt dan wordt er uiteraard geen inschrijfgeld gerekend. Deze kosten worden gelijk voldaan met 

inschrijven, via de nieuwe optie online betalen in Mijn KNHS. De kosten van €7,50 komen te vervallen wanneer 

je, je hebt afgemeld voor de maandag (tot 12.00 uur) voor de wedstrijd. 
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1.3  Vraagprogramma/startlijsten 

Vraagprogramma’s (in België “Voorprogramma” genoemd) en startlijsten van KBRSF-wedstrijden zijn te 

vinden op: 

www.equibel.be > kalender --> eventing > wedstrijd selecteren > extra info. 

Startlijsten zijn vanaf de woensdagavond voor de wedstrijd ook op deze website te vinden. 

 

Informatie over de LRV-wedstrijden is te vinden op de onderstaande websites: 

www.equester.be of www.lrv.be 

 

Vanaf de woensdagavond voor de wedstrijd kun je de startlijsten vinden op bovenstaande websites. 

Klik op de blauwe i. 

 

In België werken de organisaties niet met wachtlijsten, zij hebben hier andere regels voor. Bij een teveel aan 

inschrijvingen op een KBRSF-wedstrijd gelden onderstaande afspraken: 

- Paardensport Vlaanderen- en LEWB-licentieruiters krijgen voorrang op de KNHS-ruiters. 

- Bij teveel aan inschrijvingen bij LRV-wedstrijden hebben LRV-ruiters voorrang. 

 

Dit brengt soms met zich mee dat je kort voor de wedstrijd wordt gemeld dat je niet mee kan doen aan de 

wedstrijd. Aangezien we te gast zijn op de Belgische wedstrijden hebben we de daar geldende regels te 

respecteren. 

 

Het maximale deelnemersaantal op KBRSF-wedstrijden (meerdaagse wedstrijden) zal 350 deelnemers zijn. 

Een KBRSF-organisator behoudt steeds het recht om minder deelnemers dan het maximaal bepaald aantal te 

laten starten. Dit zal dan wel vermeld worden in het vraagprogramma. De bovenstaande beperkingen kunnen 

dan gevolgen hebben voor de KNHS-ruiters. 

 
 

1.4  Klasse indeling 
 
In onderstaande inschalingtabel is af te lezen welke KNHS-klasse bij welke Belgische klasse hoort. Een NL 
deelnemer dient zich ten allen tijden in te schrijven in de hoogste klasse waarin hij of zij geregistreerd staat.  
 

BELGIË paarden KBRSF BELGIË paarden LRV NEDERLAND paarden KNHS 

(getal   tussen   haakjes   hoogte 
hindernissen  cross-country) 

(getal   tussen   haakjes   hoogte 
hindernissen  cross-country) 

(getal tussen haakjes hoogte 
hindernissen cross-country) 

     

Geen reeks Klasse A (Aspirant) (80) Klasse B (80-90) 
     

Reeks B (90) 
Reeks C (90) Klasse B (90) klasse L (90) 

    

 
Reeks B (90) HC 
HC reeks voor combinaties die 
hoger zijn gekwalificeerd (wel 
voor promotiepunten) 

   
  Klasse L (90) 
   
   
  

Reeks L (100) 
Reeks C (100) Klasse L (100) klasse M (100) 

    

Reeks L (100) HC    

http://www.equibel.be/
http://www.equester.be/
http://www.lrv.be/


 

6 

 

HC reeks voor combinaties die 
hoger zijn gekwalificeerd (wel 
voor promotiepunten) 

  
klasse M (100)   

   
   

Reeks M (110) 
Reeks C (110) Klasse M (110) klasse Z (110) 

    

Reeks M (110) HC 
HC reeks voor combinaties die 
hoger zijn gekwalificeerd (wel 
voor promotiepunten) 

   
  

klasse Z (110)   
   
   

Reeks Z (115) Klasse Z (115) klasse Z (115) 
      

Jonge paarden rubrieken 

Reeks J4 (90)   
klasse L (90) 

4 jarige 
  
   

Reeks J5 (100)   
klasse M (100) 

5 jarige 
  
   

Reeks J6 (110)   
klasse Z (110) 

6 jarige 
  
   

Reeks J7 (115)   
klasse Z (115) 

7 jarige 
  
   

BELGIË pony’s KBRSF* BELGIË pony’s LRV* NEDERLAND pony’s KNHS* 

   
Reeks 3    (80) 

Klasse B-L (80) Cat. CD 
  

Reeks PB (90) 
Reeks 4    (90) 

klasse M  (90) Cat. CD 
  

Reeks PB (90) HC 
HC reeks voor combinaties die 
hoger zijn gekwalificeerd (wel 
voor promotiepunten) 

   
   
   
   
  

Reeks PL (100) Reeks 5 (100-110) klasse Z  (100) Cat. CD 
    

Reeks PL (100) HC 
HC reeks voor combinaties die 
hoger zijn gekwalificeerd (wel 
voor promotiepunten) 

   
   
   
   

Reeks PM (110) 
Reeks CP (110)   Pony CCIP2* niveau (110) Cat. CD 

       
*zie punt 4: puntenregistratie verder in dit document. 
*In België bestaat geen categorie E-pony’s dus deze moeten bij de Paarden starten.  
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1.5  Dressuurproeven 

Het is zaak goed te kijken naar de te rijden proeven op de wedstrijd. Er kan gemakkelijk verwarring ontstaan 

aangezien er bij de KBRSF wedstrijden andere proeven worden verreden dan bij de LRV wedstrijden. 

 

Alle dressuurproeven kunt u vinden op de websites van de organiserende sportbond, voor de KBRSF: 

www.equibel.be (Disciplines > eventing >proeven) en voor de LRV op: www.lrv.be (wedstrijden > 

dressuurproeven > eventing) 

 

In het vraagprogramma van België van de betreffende wedstrijd wordt tevens aangeduid welke proef er in 

welke klasse gereden dient te worden. 

 

1.6  Afmeldingen 

Bij afmeldingen voor reeds ingeschreven wedstrijden gelden de volgende bepalingen: 

 

K.B.R.S.F.: 

- Tot de maandag voor de wedstrijd 12.00 kan men zich via Mijn KNHS afmelden bij de KNHS, 

zonder financiële consequenties bij de wedstrijdorganisatie. Na deze maandag kan er alleen nog via 

de e-mail (eventingopgave@knhs.nl) afgemeld worden. 

- Eenmaal gereserveerde stallen bij inschrijving blijven na afmelding verschuldigd aan de organisatie 

van de wedstrijd. 

- Bij afmelden na de maandag voor de wedstrijd 12.00 blijft het inschrijfgeld verschuldigd aan de 

wedstrijdorganisatie. 

 

LRV: 

 

- Tot de maandag voor de wedstrijd 12.00 kan men zich via Mijn KNHS afmelden bij de KNHS, 

zonder financiële consequenties bij de wedstrijdorganisatie. Na deze maandag kan er alleen nog via 

de e-mail(eventingopgave@knhs.nl) afgemeld worden. 

- Afmeldingen kunnen alleen doorgegeven worden aan de KNHS. 

- Indien ingeschreven en niet deelgenomen wordt, dien je €30,- te betalen VIA LRV OUD-HEVERLEE 

(secretariaat LRV). Wanneer dit niet ter plaatste geregeld kan worden, dan moet zelf met de KNHS 

contact opgenomen worden om dit met het LRV secretariaat te regelen. 

- Er dient ook waarborg betaald te worden als men niet aan de 3 disciplines deelgenomen heeft 

zonder dat men uitgesloten is. 

1.7  Uitbetaling prijzengeld 

Het prijzengeld wordt na afloop van de wedstrijd gestort op het rekeningnummer van de ruiter. Bij ruiters die 

reeds prijzengeld hebben ontvangen van Paardensport Vlaanderen/LEWB zal dit automatisch gebeuren. 

Ruiters waarvan de nodige bankgegevens nog niet bekend zijn zullen van Paardensport Vlaanderen/LEWB 

een mail ontvangen met login gegevens voor equibel.nl. Op deze mail zal stap voor stap beschreven worden 

hoe de ruiter zijn bankgegevens kan toevoegen op de site van Equibel. De ruiters krijgen hiervoor 1 week de 

tijd om deze in orde te brengen. Na deze week wordt alles gestort. Indien er geen bankgegevens zijn 

ontvangen zal dit na afloop van het seizoen nog éénmalig opgevraagd worden. Indien de gegevens dan nog 

niet worden aangevuld, dan vervalt het prijzengeld. 

 

http://www.equibel.be/
http://www.lrv.be/
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2. Op de wedstrijd 

Het verloop van de wedstrijden in België is in principe hetzelfde als de KNHS Eventingwedstrijden. Wel zijn er 

een aantal belangrijke punten die afwijken van de KNHS wedstrijden: 

 

Hoofdstelnummer 

Bij aankomst op de wedstrijd, wordt aan elk paard een identificatienummer toegewezen, 

dat door het paard altijd zichtbaar moet gedragen worden wanneer het buiten zijn stal 

of vrachtwagen is. Tijdens de cross, moet de atleet zijn nummer dragen in de gestandaardiseerde 

nummerdrager, die hijzelf moet aanschaffen. 

 

Medische fiche 

Paardensport Vlaanderen/ LEWB/LRV: Iedere deelnemer is verplicht tijdens de cross country een ingevulde 

medische fiche, ook wel medical card genoemd, bij zich te hebben, (op een plaats langs de buitenzijde van 

de kleding die vlot te bereiken is). Deze fiche kunt u terugvinden op de website van de LRV (www.lrv.be 

>disciplines > eventing). 

 

Hors concours starten 

Bij de KBRSF is hors concours starten niet mogelijk. Je start altijd in de hoogste klasse die je in Nederland 

start. Wel zijn er “HC” klassen, ingericht waarin deelnemers, die eigenlijk in een hoger klasse rijden, mogen 

starten. 

 

- Een combinatie die in Nederland in het M rijdt kan in de B(90) HC starten om zo toch een klasse lager 

te kunnen starten. 

 

- Een combinatie die in Nederland in het Z rijdt kan in de L(100) HC starten om zo toch een klasse lager 

te kunnen starten. 

 

- Een combinatie die in Nederland in het 2** rijdt kan in de M(110) HC starten om zo toch een klasse 

lager te kunnen starten. 

 

Nederlandse ruiters die ooit Z-niveau of hoger hebben gereden, mogen niet meer in de Belgische B rijden 

maar alleen nog in de B(90) HC. Er wordt gekeken naar de klassering van de ruiter. 

 

Bij de LRV is HC starten in alle reeksen mogelijk. 

 

Kleding 

KBRSF: In de springproef dient dezelfde kleding gedragen te worden als in de dressuur, maar handschoenen 

zijn niet verplicht. De tijden tussen het springparcours en de cross zijn zo ingericht dat er voldoende tijd is om 

na het springparcours van kleding te veranderen, tenzij anders vermeld is op het vraagprogramma. Voor LRV 

wedstrijden verwijzen we je door naar het betreffende reglement (lrv.be > wedstrijden > Reglementen) 

 

Dressuurproef voorlezen 

In de KBRSF wedstrijden moeten de volgende proeven uit het hoofd gereden worden:  PM(110), J6(110), 

M(110), J7(115) en Z(115). Dit in tegenstelling tot de KNHS waarbij de dressuurproeven ook in de klasse Z 

voorgelezen mogen worden 

 

 

http://www.lrv.be/
http://www.lrv.be/
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Starttijden 

Het is mogelijk dat de starttijden op Belgische LRV-wedstrijden geheel anders zijn ingedeeld dan dat je 

gewend bent. Zo kan het voorkomen dat je eerst het springparcours, vervolgens de cross-country en als 

laatste de dressuurproef dient te rijden. Uiteraard is dit wel per ring verdeeld dus moeten alle combinaties van 

jouw ring het op deze volgorde uitvoeren. 

 

3. Puntenregistratie 

Onderstaand zijn de regels beschreven wat betreft de winst/verliespunten registratie die worden behaald op 

Belgische eventingwedstrijden. 

 

1. Uitsluitend voor de KNHS klasse L-M-Z paarden (KBRSF reeks B(90), B(90) HC- L(100), L(100) HC 

- M(110), M(110) HC - J4, J5, J6, en J7of LRV klasse B-L-M, C90 en C100) geldt dat resultaten 

behaald tijdens Nationale Belgische KBRSF en LRV wedstrijden voor winst- en 

verliespuntenregistratie in aanmerking komen. 

 

2. Voor de reeks Jonge paarden (J4, J5, J6, en J7) moet het paard een leeftijd van 4,5,6 of 7 jaar 

hebben. 

 

3. Uitsluitend voor de KNHS klassen M-Z pony’s cat. CD (KBRSF reeks PB(90) – PL(100) of LRV 

reeks 4-5) geldt dat resultaten behaald tijdens Nationale Belgische KBRSF en LRV wedstrijden voor 

winst- en verliespuntenregistratie in aanmerking komen. Resultaten behaalt in de Belgische 

PM(110) worden in de KNHS klasse Z bijgeschreven. 

 

4. Van LRV veelzijdigheidwedstrijden klasse A- Aspiranten worden de resultaten door de KNHS 

geregistreerd maar er worden geen winst/verliespunten toegekend. 

 

5. Een KNHS klasse Z of hoger Eventingruiter mag in België volgens de KBRSF reglementen met een 

nieuw paard geen reeks B(90) rijden. Reeks B(90) HC mag wel. 

 

6. KNHS combinaties die door flexibele regeling in 2 klassen mogen uitkomen moeten op de 

Belgische wedstrijden altijd in de hoogste klasse uitkomen. 

 

4. Vraag en antwoord 

 

Veel gestelde vragen wat betreft starten op Belgische wedstrijden: 

 

Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor een Eventingwedstrijd in België? 

Dit is per wedstrijd verschillend. Waar je goed op moet letten is de sluitingsdatum voor inschrijving dat 

vermeld staat in het vraagprogramma.  

 

Wat zijn de kosten voor het inschrijven voor een Belgische wedstrijd? 

Het bedrag dat aan de KNHS dient te worden betaald voor de inschrijving is €7,50. Deze kosten worden gelijk 

voldaan met inschrijven, via de nieuwe optie online betalen in Mijn KNHS.  

Voor wedstrijden bij de KBRSF is het inschrijfgeld €60,00 per combinatie in de reeksen M(110), M(110) HC, 

PM(110) en Z(115) en €70,00 voor de overige reeksen, dit bedrag dient contant op de wedstrijd bij aanmelding 

op het wedstrijdsecretariaat te worden voldaan.  



 

10 

 

Voor LRV wedstrijden worden de volgende tarieven gehanteerd voor KNHS-leden:  

- Indien tijdig ingeschreven en op de startlijst 25 euro TER PLAATSE 

- Indien te laat ingeschreven 30 euro TER PLAATSE (aan de inrichter) 

- Indien een KNHS-lid afwezig is moeten zij 30 euro betalen VIA LRV OUD-HEVERLEE (secretariaat 

LRV)  

 

  

Hoe weet ik of mijn inschrijving goed is ontvangen? 

Je schrijft je in via MijnKNHS. Enkele keren per week zullen de inschrijvingen door de KNHS op de status 

‘definitief’ gezet worden. Dit betekend niet automatisch dat er op de betreffende wedstrijd gestart kan worden. 

Wanneer een rubriek of wedstrijd geannuleerd wordt hoort de KNHS dit vaak pas na de sluitingsdatum. 

 

Hoe zie ik of ik mij voor een Paardensport Vlaanderen, LEWB of LRV opgeef? 

Dit is te zien bij de wedstrijd in de wedstrijdkalender op MijnKNHS. 

 

Wanneer mag ik op een Belgische wedstrijd starten? 

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

mogen nemen aan Eventingwedstrijden. Dit geldt ook voor de Belgische eventingwedstirjden. 

 

Zijn de dressuurproeven in België hetzelfde? 

Nee, de dressuurproeven die op KBRSF wedstrijden worden gereden zijn anders dan de KNHS proeven. Op 

de website van de KBRSF en de LRV staan de proeven vermeld; www.equibel.be en www.lrv.be 

 

Kan ik altijd starten als ik mij opgeef voor een wedstrijd in België? 

Nee dat is niet altijd zeker. In België werkt men niet met een wachtlijst maar wordt een rubriek of reeks 

geannuleerd als er teveel opgaven zijn voor een bepaalde wedstrijd. Voor de Nederlandse deelnemers zullen 

de laagste klassen het eerst worden geschrapt in de volgorden B(90) HC, B(90), L(100) HC, L(100), en J4, J5, 

J6, J7 (Jonge Paarden). 

 

Waarom zou ik een eventingwedstrijd in België gaan rijden? 

Dit kan meerdere redenen hebben. Ten eerste is het wedstrijd seizoen van België iets anders dan die van 

Nederland. In België worden ook in juni en juli en in de vroegere wintermaanden eventingwedstrijden 

georganiseerd waardoor je bijna het hele jaar door zou kunnen gaan starten. Verder kan het zijn dat de 

eventingwedstrijden in Nederland al vol zitten waardoor er uit geweken kan worden naar België. Tevens is 

België voor een groot aantal deelnemers dichter in de buurt dan de wedstrijden die in het Noorden van 

Nederland worden gehouden. 

 

Mag ik een 4-jarige starten in België? 

4-jarige paarden mogen in eventing uitkomen en mogen starten in de klasse B(90) of in de jonge paarden 

rubriek J4. Z ruiters kunnen met hun 4 jarige paard ook starten in de klasse J4 

 

 

Ik zie bij sommige Belgische klassen een ‘HC’ achter de klasse staan zoals B(90) HC. L(100) HC, en 

M(110) HC Waar staat deze ‘HC’ voor? 

De ‘HC’ staat voor “open” klasse. Deze klassen zijn ook open voor combinaties die al op een hoger niveau 

gereden hebben (Z en hoger). Deze kunnen dus niet hors concours in een lagere klasse starten maar 

moeten in een HC reeks starten. 

 

http://www.equibel.be/
http://www.lrv.be/
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5. Reglementen België 

Door middel van onderstaande links vindt u alle reglementen die betrekking hebben op het rijden van 

eventingwedstrijden in België. 

 

KBRSF: 

Nationaal reglement: Klik hier  

Dressuurproeven: Klik hier 

 

LRV: 

Website :www.lrv.be 

LRV verplicht Medisch Fiche: Klik hier. 

 

Bijlage I: Informatie voor NL wedstrijdorganisaties  

Voor Belgische ruiters die op Nederlandse KNHS eventingwedstrijden willen starten geld een aparte 

inschrijfprocedure. Zo kan de KNHS alsook de Belgische bonden goed zicht houden op het aantal deelname en 

startgerechtigheid van de deelnemers. Als KNHS-wedstrijdorganisatie vragen we u rekening te houden met het 

volgende:  

 

KBRSF (Paardensport Vlaanderen/ LEWB) leden:  

 Belgische PSV en LEWB ruiters die deel willen nemen aan Nederlandse eventingwedstrijden moeten 

zich inschrijven via hun nationale bond de KBRSF. 

 In het geval dat u toch aanmeldingen van Belgische ruiters ontvangt (en die niet via de KBRSF 

aangeleverd zijn) moet u de ruiter erop wijzen dat de inschrijfprocedure via de KBRSF verloopt.  

 De inschrijfprocedure voor Belgische PSV en LEWB ruiters staat vermeld in het KBRSF Nationaal 

Reglement artikel 509.8.  

 

KBRSF Nationaal Reglement klik hier  

Inschrijfprocedure voor Paardensport Vlaanderen/LEWB leden klik hier 

 

 

Landelijke Rijverenging (LRV) leden:  

 LRV leden kunnen zich inschrijven voor KNHS-eventingwedstrijden via email naar de lokale inrichter en 

Regine Laeremans (r.laeremans@lrv.be).  

 In het geval dat u toch aanmeldingen van Belgische ruiters ontvangt (en die niet via de LRV 

aangeleverd zijn) moet u de ruiter erop wijzen dat de inschrijfprocedure via de LRV verloopt  

 De inschrijfprocedure voor Belgische ruiters staat vermeld op de website van de LRV. 

Inschrijfprocedure voor LRV leden klik hier   

 

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het inschrijven voor de rubrieken van een wedstrijd en het starten in 

de juiste klasse, zoals is bepaald in de desbetreffende reglementen. 

 

https://www.equibel.be/nl/disciplines/eventing/reglementen/
https://www.equibel.be/nl/disciplines/eventing/proeven-cc/
http://www.lrv.be/
https://lrv.prod.dropsolid-sites.com/sites/default/files/inline-files/medische%20fiche%20eventing%202019.pdf
https://www.equibel.be/nl/
https://www.equibel.be/nl/disciplines/eventing/reglementen/
https://paardensport.vlaanderen/nl/competitie-disciplines/eventing/wedstrijden/hoe-inschrijven
mailto:r.laeremans@lrv.be
https://lrv.be/diensten/disciplines/eventing

