
Verslag eventingforum 26 februari 2019 

 

Op dinsdag 26 februari is het eventingforum voor de  eerste keer in 2019 bijeen 
gekomen. Namens regio Zeeland was het  nieuwe forumlid Marit Louwerse aanwezig.  
Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder vernieuwing van het rijstijlprotocol, het 
resultaat “Het forum komt naar je toe”, leeftijdsgericht sportaanbod en een presentatie over 
sportaanbod in de discipline eventing voor de beginnende eventingruiter. Tevens is gesproken 
over de wedstrijden die zijn gecanceld. 
 
Vernieuwing rijstijlprotocol 
Het eventingforum wil met de vernieuwing van het rijstijlprotocol meer uniformiteit in de beoordeling en 
het protocol interessanter/leerzamer maken. Per onderdeel wordt de beoordeling met kruisjes 
aangeven. Zo kan bijvoorbeeld bij “lengte van de stijgbeugels” met een kruisje aangegeven worden of 
dit te lang, goed of te kort is. Afwijking van het ideale geeft aftrek en deze aftrek bepaalt het cijfer. Het 
protocol wordt de komende tijd getest en in de volgende forumbijeenkomst verder besproken. 
 
Het eveningforum komt naar je toe! 
Op 21 februari is een bijeenkomst gehouden voor de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 
Het doel is om als forum nog beter in contact te komen met de achterban. De opkomst was bijzonder 
goed en dit heeft geleid tot zinnige discussies. Enkele besproken punten: 
 Ruiters vinden dat het niveau van de klassen per wedstrijd erg verschilt. Ook de richtlijnen worden 

te weinig gevolgd. Een ruiterafgevaardigde zal dit in een bijscholing van crossbouwers toelichten. 
 Eventing promoten als een “paard-vriendelijke” discipline. De afwisseling in de trainingen en 

galopperen door het veld gaat sluit aan bij het natuurlijke gedrag van het paard. 
 Er is  weinig bekend over de mogelijkheid om kleine eventinghindernissen (50cm)  bij de KNHS te 

huren. Dit moet meer gepromoot worden. 
 In hoeverre is de nieuwe veldnorm voor buitenevenementen van invloed op eventingwedstrijden? 
 
Leeftijdsgericht sportaanbod. 
De werkgroep heeft een eerste ontwerp gemaakt van een mogelijk indeling op leeftijd en op hoogte. 
Hierbij komt de naam van de klasse en de grote van de pony/het paard grotendeels te vervallen. Voor 
wedstrijdorganisaties is dit eenvoudiger te organiseren. Voorwaarde is wel dat combinatiesprongen 
zowel in het springparcours als in de cross komen te vervallen of anders gebouwd moeten worden 
zodat het spring- en crossparcours bijvoorbeeld voor een C-pony en een groot paard het zelfde is.  
Het plan zal eerste getoetst worden met de aantallen pony’s/paarden/leeftijdsgroepen/klassen die er 
nu zijn om de impact van deze wijziging beter in te kunnen schatten. 
 
Sportaanbod beginnende eventingruiters 
Het eventingforum heeft zich verdiept in het sportaanbod voor beginnende eventingruiters. Deze 
instroom vindt plaats via de manegebedrijven waar eventing onder de aandacht wordt gebracht vanaf 
de Ruiteropleiding “Zilver” en via de verenigingen. Het forum streeft doorlopende leerlijnen na waarbij 
de diverse instroommogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd. Na deze verdieping zullen de 
mogelijke knelpunten worden besproken. 
 
Overige bespreekpunten: 
 In 2019 zal het Europees Kampioenschap Landelijke Ruiters (EK LR) in Westerstede (Noord 

Duitsland) worden georganiseerd van 1 t/m 4 augustus. De KNHS wil een team afvaardigen 
onder leiding van chef d’équipe Fried van Stiphout.   

 In het forum wordt de zorg uitgesproken over het feit dat kort na elkaar 3 eventingwedstrijden zijn 
geannuleerd. De vraag naar startplaatsen is groot en wordt hierdoor nog groter. Er zal contact 
opgenomen worden met de betreffende organisaties om te kijken of er nog steun geboden kan 
worden om toch iets te organiseren. 

 
Over het eventingforum  
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de 
desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op 
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.  

https://data.fei.org/Calendar/ShowDetail.aspx?p=FE2F3D2FD774DDB918A9ED963B486675
https://www.knhs.nl/eventingforum/

