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Inzichtelijk Beoordelen – Technisch Afgevaardigde Eventing 

Dit document is opgesteld om u als TA maar ook de wedstrijdorganisatie meer inzicht te bieden in de 

boordeling van een eventingwedstrijd. In 2020 is er een nieuw TA formulier geïntroduceerd. Daarin 

geeft u als TA per onderdeel een evaluatie op een schaal van 1 tot 5. Bij elk punt zijn bepaalde 

richtlijnen weergegeven. Hieronder leggen we uit bij wat voor situatie(s) u een bepaalde beoordeling 

kan geven. Voor de organisatie is het van belang dat de beoordeling eerlijk en inzichtelijk geschiedt en 

dat zij voldoende feedback ontvangen om hun volgende wedstrijd te kunnen verbeteren en/of laten 

groeien. Als een organisatie vragen heeft over een beoordeling dan kunt mede verwijzen naar deze 

bijlage.  

 

De schaal van beoordeling 

1 = onvoldoende 

2 = moet verbeteren  

3 = kan verbeterd worden   

4 = goed   

5 = uitmuntend   

 

Beoordelingscriteria behorende bij ‘uitmuntend’ (5) 

Onderwerp Richtlijn 5 = Uitmuntend 

Algemeen 
Voorbereidingen  van het  
evenement, draaiboek, indeling terrein  

De voorbereiding was zeer efficiënt en 
zorgvuldig. Er is een zorgvuldig uitgewerkt 
draaiboek beschikbaar en verspreid binnen het 
organisatieteam. Het terrein is op een zeer 
logische wijze ingedeeld en heeft een 
uitmuntende uitstraling. Er is een uitmuntende 
hoeveelheid parkeergelegenheid beschikbaar 

Veterinaire keuring Bodem, scheiding van publiek, lengte van 
de baan, ligging van de keuringsbaan, 
naleving instructie veterinaire keuring.  

De veterinaire keuring voldoet volledig aan de 
voorgeschreven richtlijnen. 

Dressuur Bodem, ringafzetting (o.a. hoeken), 
scheiding van het publiek, naleving van 
het KNHS reglement,  kwaliteit van het 
losrijterrein  

De bodem is in uitmuntende staat en wordt 
tussendoor onderhouden. De dressuurringen 
zijn volledig afgezet of hebben alleen de 
hoeken staat. De losrijbaan is dezelfde staat 
als de dressuurbaan en is van uitmuntende 
afmeting. Er is bijvoorbeeld gedacht aan 
decoratie of aankleding.  

Losrijden Cross-
Country & 

 Finish Faciliteiten 

De locatie, bodem, hindernissen op het 
losrijterrein (variatie en hoogte) scheiding  
van het publiek, faciliteiten voor de 
paarden bij de finish (water). 

De locatie van het losrijterrein voor de cross is 
op een logische plek gesitueerd van de start en 
is van uitmuntende afmeting. De bodem is van 
uitmuntende kwaliteit. Er staan verschillende 
hindernissen en deze zijn van uitmuntende 
kwaliteit. Bij de finish is water gesitueerd om de 
paarden af te koelen. De finish is op een zeer 
logische afstand van de veterinaire keuring 

Cross-Country 
Parcours 

Het parcours, bodem, onderhoud van de 
bodem, hindernissen, markering/ 
nummering, scheiding van het publiek, 
afmeting/ lengte van het parcours, 
verhouding  van de moeilijkheidsgraad 
tussen de verschillende klassen, naleving 
van de richtlijnen parcoursbouw en 
KNHS reglementen. 

Het XC-parcours is van uitmuntende kwaliteit. 
Er is een uitmuntend verschil in de 
moeilijkheidsgraad van de klasse. De afmeting/ 
lengte van de cross per klasse voldoet 
uitmuntend aan het wedstrijdreglement. De 
bodem is van uitstekende kwaliteit en/of het 
nodige is er aan gedaan om die kwaliteit te 
halen.  De KNHS richtlijnen voor parcoursbouw 
cross en de wedstrijdreglementen eventing zijn 
uitmuntend  nageleefd.  



 

Inzichtelijk beoordelen – TA Eventing - versie 2021  2 

 

Cross-Country 
Administratieve 

Organisatie 

Gebruik formulieren hinderniscontroleurs, 
tijdwaarneming, functioneren centrale 
post (stoppen cross, corrigeren 
crosstijden, herstarten cross), verwerking 
cross resultaten, briefing 
hinderniscontroleurs. 

Er zijn voldoende formulieren beschikbaar voor 
de hinderniscontroleurs. De 
hinderniscontroleurs zijn van te voren gebriefd 
en zijn zeer goed op de hoogte van hun taken 
en verantwoordelijkheden. Er is een centrale 
post aanwezig en deze functioneert 
uitmuntend. De resultaten uit de cross zijn 
efficiënt en zorgvuldig verwerkt.  

Calamiteitenplan Calamiteitenplan, voorbereiding, 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk, 
communicatieplan. 

Er is een zeer goed calamiteitenplan aanwezig 
en deze is aan de noodzakelijk mensen 
gecommuniceerd.  

Springen Het niveau van de parcoursbouw, 
kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van 
de hindernissen, parcoursschets, 
kwaliteit van het losrijterrein, ringmeester.  

Het springparcours is van uitmuntende 
kwaliteit. Er was een uitmuntend verschil in de 
moeilijkheidsgraad van de klasse. De afmeting/ 
lengte van het parcours en het aantal 
hindernissen per klasse voldeed uitmuntend 
aan het wedstrijdreglement. De bodem is van 
uitstekende kwaliteit en/of het nodige is er aan 
gedaan om die kwaliteit te halen.  Een 
parcoursschets was aanwezig bij de ring. De 
ringmeester voert met zorg en efficiëntie zijn 
taak  uit. De bodem van het losrijterrein is van 
uitmuntende kwaliteit.  

Secretariaat 
Voorbereiding, personeel, faciliteiten, 
informatie voor deelnemers & publiek. 
Programma,  tijdschema & startlijsten. 

Het secretariaat is uitmuntend voorbereid, 
heeft voldoende personeel ter beschikking, 
beschikt over de juiste faciliteiten en 
apparatuur/ middelen. De informatie naar de 
deelnemers en publiek (startlijsten, programma 
e.d.) is op tijd gepubliceerd. Deelnemers en 
publiek worden tijdens de wedstrijd uitmuntend 
op de hoogte gesteld van enige wijzigingen 
en/of tijdsplanning/ programma.  

Rekenkamer 
Voorbereiding, personeel, 
uitslagverwerking, scoreboard. 

De rekenkamer was uitmuntend voorbereid en 
hebben voldoende personeel ter beschikking. 
Ze zijn op de hoogte van de bepalingen 
rondom uitslagverwerking en gebruik van het 
uitslagverwerkingsprogramma. Tussentijds zijn 
uitslagen van deelnemers gepubliceerd. Een 
(online) scoreboard was aanwezig. 

Prijsuitreiking 
Aankondiging, organisatie, tijdschema, 
verloop. 

De prijsuitreiking(en) zijn op tijd en zeer 
duidelijk gecommuniceerd naar de 
deelnemers. Het verloop van de prijsuitreiking 
verliep uitmuntend. De organisatie heeft 
uitmuntend aandacht besteed aan de 
presentatie (aankleding, podium, muziek e.d.)  

Communicatie Communicatie met de 
wedstrijdorganisatie (wedstrijdleider), 
communicatie met de officials en 
deelnemers voor, tijdens en na de 
wedstrijd.  

De communicatie voor- tijdens en na de 
wedstrijd richting deelnemers, officials e.d. was 
uitmuntend. Denk daarbij o.a. aan het 
vraagprogramma en de tijdsplanning voor 
officials.  De uitslagen zijn naderhand 
gepubliceerd. Vragen van deelnemers  worden 
op een uitmuntende manier afgehandeld.  

Medische Diensten EHBO/ Rode Kruis, ervaring met 
spoedeisende geneeskunde en wervel 
immobilisatie, bemande EHBO/ Rode 
Kruis post, vanuit crosstraject is post 
eenvoudig te bereiken, medische hulp 
beschikt over brancard/  AED/ 
bloeddrukmeter en saturatiemeter, 
bekend met plaatselijke omstandigheden, 
passend vervoer, communicatielijn met 
ziekenhuis en meldkamer MKA.  

EHBO/ Rode kruis was aanwezig en voldeed 
aan het gestelde in het wedstrijdreglement. Het 
medisch personeel is op de hoogte van het 
terrein en hadden de (vervoers)middelen om 
adequaat te kunnen reageren op een mogelijk 
ongeval in de cross of elders op het terrein.  
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Veterinaire Diensten Voldoende wedstrijddierenartsen en 
assistentie aanwezig, juiste middelen 
(afzetscherm, paardenambulance) 
aanwezig in noodgevallen 

Er zijn voldoende wedstrijd- en behandelend 
dierenartsen (en juiste middelen) aanwezig om 
adequaat een geblesseerd paard te kunnen 
behandelen en tevens andere paarden te 
kunnen keuren.  

Publiek 

Verkeer, parkeren, faciliteiten, attracties, 
strodorp, omroep, programma, 
informatie, catering.  

Het verkeer rondom de wedstrijdlocatie was 
uitmuntend geregeld. Er is een uitmuntende 
hoeveelheid parkeergelegenheid. Er is 
uitmuntende aandacht besteed aan extra 
activiteiten/ attracties/ strodorp. De organisatie 
heeft duidelijk het programma 
gecommuniceerd. De omroep was uitmuntend 
(info over deelnemers/ paarden, 
hindernisinformatie, live updates van 
deelnemers in het parcours etc.)    

 

 

Beoordelingscriteria behorende bij ‘goed’ (4) 

Onderwerp Richtlijn 4 = goed 

Algemeen 
Voorbereidingen  van het  
Evenement, draaiboek, indeling terrein  

De organisatie heeft zich goed voorbereid en 
heeft een draaiboek. De indeling van het terrein 
is logisch. De wedstrijd heeft een goede 
uitstraling. 

Veterinaire keuring Bodem, scheiding van publiek, lengte 
van de baan, ligging van de 
keuringsbaan, naleving instructie 
veterinaire keuring.  

De veterinaire keuring voldoet goed aan de 
voorgeschreven richtlijnen. 

Dressuur Bodem, ringafzetting (o.a. hoeken), 
scheiding van het publiek, naleving van 
het KNHS reglement,  kwaliteit van het 
losrijterrein  

De bodem is in goede staat en wordt tussendoor 
onderhouden. De dressuurringen zijn goed 
afgezet.  De losrijbaan is van dezelfde staat als 
de dressuurbaan en de afmeting is goed. 

Losrijden Cross-
Country & 

 Finish Faciliteiten 

De locatie, bodem, hindernissen op het 
losrijterrein (variatie en hoogte) 
scheiding van het publiek, faciliteiten 
voor de paarden bij de finish (water). 

De locatie van het losrijterrein voor de cross is 
op een logische plek gesitueerd ten opzichte van 
de start en is van een goed formaat. De bodem 
is van goede kwaliteit. Er staan verschillende 
hindernissen en deze zijn van goede kwaliteit. Bij 
de finish is water gesitueerd om de paarden af te 
koelen. De finish is op een logische afstand van 
de veterinaire keuring 

Cross-Country 
Parcours 

Het parcours, bodem, onderhoud van 
de bodem, hindernissen, markering/ 
nummering, scheiding van het publiek, 
afmeting/ lengte van het parcours, 
verhouding  van de moeilijkheidsgraad 
tussen de verschillende klassen, 
naleving van de richtlijnen 
parcoursbouw en KNHS reglementen. 

Het XC-parcours is van goede kwaliteit. Er is een 
duidelijk verschil in de moeilijkheidsgraad per 
klasse. De afmeting/ lengte van de cross per 
klasse voldoet goed aan het wedstrijdreglement. 
De bodem is van goed kwaliteit en/of het nodige 
is er aan gedaan om die kwaliteit te halen.  De 
KNHS richtlijnen voor parcoursbouw cross en de 
wedstrijdreglementen eventing zijn goed 
nageleefd. 

Cross-Country 
Administratieve 

Organisatie 

Gebruik formulieren 
hinderniscontroleurs, tijdwaarneming, 
functioneren centrale post (stoppen 
cross, corrigeren crosstijden, herstarten 
cross), verwerking cross resultaten, 
briefing hinderniscontroleurs. 

Er zijn voldoende formulieren beschikbaar voor 
de hinderniscontroleurs. De hinderniscontroleurs 
zijn van te voren gebriefd en zijn goed op de 
hoogte van hun taken en verantwoordelijkheden. 
Er is een centrale post aanwezig en deze 
functioneert goed (er mag aandacht besteed 
worden aan bijvoorbeeld efficiëntie). De 
resultaten uit de cross zijn efficiënt en zorgvuldig 
verwerkt.  
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Calamiteitenplan Calamiteitenplan, voorbereiding, 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk, 
communicatieplan. 

Er is een goed calamiteitenplan aanwezig en 
deze is aan de noodzakelijk mensen 
gecommuniceerd.  

Springen Het niveau van de parcoursbouw, 
kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van 
de hindernissen, parcoursschets, 
kwaliteit van het losrijterrein, 
ringmeester.  

Het springparcours is van goede kwaliteit. Er 
was een goed verschil in de moeilijkheidsgraad 
van de klasse. De afmeting/ lengte van het 
parcours en het aantal hindernissen per klasse 
voldeed goed aan het wedstrijdreglement. De 
bodem is van goede kwaliteit en/of het nodige is 
er aan gedaan om die kwaliteit te halen.  Een 
parcoursschets was aanwezig bij de ring. De 
ringmeester voert met zorg en efficiëntie zijn taak  
uit. De bodem van het losrijterrein is van goede  
kwaliteit.  

Secretariaat 
Voorbereiding, personeel, faciliteiten, 
informatie voor deelnemers & publiek. 
Programma,  tijdschema & startlijsten. 

Het secretariaat is goed voorbereid, heeft 
voldoende personeel ter beschikking, beschikt 
over de juiste faciliteiten en apparatuur/ 
middelen. De informatie naar de deelnemers en 
publiek (startlijsten, programma e.d.) is op tijd 
gepubliceerd. Deelnemers en publiek worden 
tijdens de wedstrijd goed op de hoogte gesteld 
van enige wijzigingen en/of tijdsplanning/ 
programma.  

Rekenkamer 
Voorbereiding, personeel, 
uitslagverwerking, scoreboard. 

De rekenkamer was goed voorbereid en hebben 
voldoende personeel ter beschikking. Ze zijn op 
de hoogte van de bepalingen rondom 
uitslagverwerking en gebruik van het 
uitslagverwerkingsprogramma. Tussentijds zijn 
de uitslagen van deelnemers gepubliceerd. Een 
(online) scoreboard was aanwezig. 

Prijsuitreiking 
Aankondiging, organisatie, tijdschema, 
verloop. 

De prijsuitreiking(en) zijn op tijd en duidelijk 
gecommuniceerd naar de deelnemers. Het 
verloop van de prijsuitreiking verliep goed. De 
organisatie heeft goed aandacht besteed aan de 
presentatie (aankleding, podium, muziek e.d.)  

Communicatie Communicatie met de 
wedstrijdorganisatie (wedstrijdleider), 
communicatie met de officials en 
deelnemers voor, tijdens en na de 
wedstrijd. 

De communicatie voor- tijdens en na de 
wedstrijd richting deelnemers, officials e.d. was 
goed. Denk daarbij o.a. aan het 
vraagprogramma en de tijdsplanning voor 
officials.  De uitslagen zijn naderhand 
gepubliceerd. Vragen van deelnemers  worden 
op een goede manier afgehandeld.  

Medische Diensten EHBO/ Rode Kruis, ervaring met 
spoedeisende geneeskunde en wervel 
immobilisatie, bemande EHBO/ Rode 
Kruis post, vanuit crosstraject is post 
eenvoudig te bereiken, medische hulp 
beschikt over brancard/  AED/ 
bloeddrukmeter en saturatiemeter, 
bekend met plaatselijke 
omstandigheden, passend vervoer, 
communicatielijn met ziekenhuis en 
meldkamer MKA.  

EHBO/ Rode kruis was aanwezig en voldeed 
aan het gestelde in het wedstrijdreglement. Het 
medisch personeel is op de hoogte van het 
terrein en hadden de (vervoers)middelen om 
adequaat te kunnen reageren op een mogelijk 
ongeval in de cross of elders op het terrein.  

Veterinaire Diensten Voldoende wedstrijddierenartsen en 
assistentie aanwezig, juiste middelen 
(afzetscherm, paardenambulance) 
aanwezig in noodgevallen 

Er zijn voldoende wedstrijd- en behandelend 
dierenartsen (en juiste middelen) aanwezig om 
adequaat een geblesseerd paard te kunnen 
behandelen en tevens andere paarden te 
kunnen keuren.  

Publiek 

Verkeer, parkeren, faciliteiten, 
attracties, strodorp, omroep, 
programma, informatie, catering.  

Het verkeer rondom de wedstrijdlocatie (indien 
nodig) was goed geregeld. Er is een goede 
hoeveelheid parkeergelegenheid. Er is veel 
aandacht besteed aan extra activiteiten/ 
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attracties/ strodorp. De organisatie heeft duidelijk 
het programma gecommuniceerd. De omroep 
was goed (info over deelnemers/ paarden, 
hindernisinformatie, live updates van deelnemers 
in het parcours etc.)    

 

Beoordelingscriteria behorende bij ‘kan verbeterd worden’ (3) 

Onderwerp Richtlijn 3 = Kan verbeterd worden 

Algemeen 
Voorbereidingen  van het 
Evenement, draaiboek, indeling terrein 

De organisatie heeft zich (voldoende) voorbereid 
en heeft een draaiboek. De indeling van het 
terrein is niet optimaal. Meer aandacht kan 
besteed worden aan het logisch indelen van het 
terrein, het uitwerken van een goed draaiboek en 
de voorbereiding (wellicht tijdsplanning). 

Veterinaire keuring Bodem, scheiding van publiek, lengte 
van de baan, ligging van de 
keuringsbaan, naleving instructie 
veterinaire keuring. 

Er kan extra aandacht besteed worden aan de 
kwaliteit van de bodem en lengte van de baan 
(bv in situatie te kort). De organisatie kan de 
instructie voor de veterinaire keuring beter 
naleven. 

Dressuur Bodem, ringafzetting (o.a. hoeken), 
scheiding van het publiek, naleving van 
het KNHS reglement,  kwaliteit van het 
losrijterrein 

De kwaliteit van de bodem kan beter en/of er kan 
meer aandacht besteed worden aan het 
prepareren van de bodem. De ringen zijn 
afgezet. 

Losrijden Cross-
Country & 

 Finish Faciliteiten 

De locatie, bodem, hindernissen op het 
losrijterrein (variatie en hoogte) 
scheiding van het publiek, faciliteiten 
voor de paarden bij de finish (water). 

De locatie van het losrijterrein voor de cross kan 
beter gesitueerd ten opzichte van de start. Het 
formaat van het losrijden is aan de minimale 
kant. De bodem is niet slecht maar ook niet 
ideaal voor het losrijterrein. Er staan 
hindernissen op het losrijterrein maar deze zijn 
vrijwel hetzelfde. Bij de finish is geen water 
gesitueerd om de paarden af te koelen. De finish 
is op een niet heel logische afstand van de 
veterinaire keuring 

Cross-Country 
Parcours 

Het parcours, bodem, onderhoud van 
de bodem, hindernissen, markering/ 
nummering, scheiding van het publiek, 
afmeting/ lengte van het parcours, 
verhouding  van de moeilijkheidsgraad 
tussen de verschillende klassen, 
naleving van de richtlijnen 
parcoursbouw en KNHS reglementen. 

De kwaliteit van het XC-parcours kan beter. Er is 
een weinig verschil in de moeilijkheidsgraad per 
klasse. Met een paar (kleine) aanpassingen is 
het al een verbetering. De afmeting/ lengte van 
de cross per klasse voldoet net aan het 
wedstrijdreglement. De bodemgesteldheid van 
de cross country kan beter en de organisatie kan 
daar meer aandacht aan besteden.  De KNHS 
richtlijnen voor parcoursbouw cross en de 
wedstrijdreglementen eventing zijn weinig tot niet  
nageleefd. 

Cross-Country 
Administratieve 

Organisatie 

Gebruik formulieren 
hinderniscontroleurs, tijdwaarneming, 
functioneren centrale post (stoppen 
cross, corrigeren crosstijden, herstarten 
cross), verwerking cross resultaten, 
briefing hinderniscontroleurs. 

Er zijn (on)voldoende formulieren beschikbaar 
voor de hinderniscontroleurs. De briefing voor de 
hinderniscontroleurs over hun taken en 
verantwoordelijkheden kan beter. Er is een 
centrale post aanwezig en deze functioneert 
voldoende (er mag aandacht besteed worden 
aan bijvoorbeeld efficiëntie & voldoende 
materiaal (bv. portofoons)). De resultaten uit de 
cross kunnen efficiënter en zorgvuldiger 
verwerkt. 

Calamiteitenplan Calamiteitenplan, voorbereiding, 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk, 
communicatieplan. 

Er is een calamiteitenplan aanwezig. Er kan 
meer aandacht besteed worden aan het 
communiceren van het plan naar de 
desbetreffende personen. 

Springen Het niveau van de parcoursbouw, 
kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van 

De kwaliteit van het springparcours kan beter. Er 
was weinig verschil in de moeilijkheidsgraad van 
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de hindernissen, parcoursschets, 
kwaliteit van het losrijterrein, 
ringmeester. 

de klasse. De afmeting/ lengte van het parcours 
en het aantal hindernissen per klasse kan beter 
voldoen aan het wedstrijdreglement. De kwaliteit 
van de bodem in de springring  kan beter en/of 
het er kan meer aan gedaan worden om die 
kwaliteit te halen/ behouden. Een parcoursschets 
was aanwezig bij de ring. De ringmeester kan 
met meer zorg en efficiëntie zijn taak  uitvoeren 
voor een betere tijdsplanning etc. De bodem van 
het losrijterrein kan beter en/of het er kan meer 
aan gedaan worden om die kwaliteit te halen/ 
behouden. 

Secretariaat 
Voorbereiding, personeel, faciliteiten, 
informatie voor deelnemers & publiek. 
Programma,  tijdschema & startlijsten. 

De voorbereiding van het secretariaat en/of het 
aantal personeelsleden en/of beschikbaar 
materiaal kan beter. De informatie naar de 
deelnemers en publiek (startlijsten, programma 
e.d.) kan beter en eerder gepubliceerd worden. 
Er kan meer aandacht besteed worden aan het 
publiceren van wijzigingen, tijdschema’s e.d. 

Rekenkamer 
Voorbereiding, personeel, 
uitslagverwerking, scoreboard. 

De voorbereiding van de rekenkamer en/of het 
aantal personeelsleden kan beter. De 
rekenkamer is niet geheel op de hoogte van de 
bepalingen rondom uitslagverwerking en/ of het 
gebruik van het uitslagverwerkingsprogramma. 
Tussentijds zijn de uitslagen van deelnemers 
weinig tot niet gepubliceerd. Een (online) 
scoreboard was niet aanwezig. 

Prijsuitreiking 
Aankondiging, organisatie, tijdschema, 
verloop. 

De communicatie rondom de prijsuitreiking(en) 
(wie, wat, waar) kan beter verlopen richting de 
deelnemers. Het verloop van de prijsuitreiking 
verliep redelijk. De presentatie van de 
prijsuitreiking(en) kan beter (aankleding, podium, 
muziek e.d.) 

Communicatie Communicatie met de 
wedstrijdorganisatie (wedstrijdleider), 
communicatie met de officials en 
deelnemers voor, tijdens en na de 
wedstrijd. 

De communicatie voor- tijdens en na de 
wedstrijd richting deelnemers, officials e.d. kan 
beter. Denk daarbij o.a. aan het 
vraagprogramma en de tijdsplanning voor 
officials.  De uitslagen zijn naderhand 
gepubliceerd. Vragen van deelnemers  worden 
op redelijk goed afgehandeld. 

Medische Diensten EHBO/ Rode Kruis, ervaring met 
spoedeisende geneeskunde en wervel 
immobilisatie, bemande EHBO/ Rode 
Kruis post, vanuit crosstraject is post 
eenvoudig te bereiken, medische hulp 
beschikt over brancard/  AED/ 
bloeddrukmeter en saturatiemeter, 
bekend met plaatselijke 
omstandigheden, passend vervoer, 
communicatielijn met ziekenhuis en 
meldkamer MKA. 

EHBO/ Rode kruis was aanwezig en voldeed 
aan het gestelde in het wedstrijdreglement. Het 
medisch personeel is op de hoogte van het 
terrein en hadden de (vervoers)middelen om te 
kunnen reageren op een mogelijk ongeval in de 
cross of elders op het terrein. 

Veterinaire Diensten Voldoende wedstrijddierenartsen en 
assistentie aanwezig, juiste middelen 
(afzetscherm, paardenambulance) 
aanwezig in noodgevallen 

Er zijn voldoende wedstrijd- en behandelend 
dierenartsen (en juiste middelen) aanwezig om 
een geblesseerd paard te kunnen behandelen 
en tevens andere paarden te kunnen keuren. 

Publiek 

Verkeer, parkeren, faciliteiten, 
attracties, strodorp, omroep, 
programma, informatie, catering. 

Het verkeer rondom de wedstrijdlocatie (indien 
nodig) was redelijk goed geregeld. Er is een 
redelijk goede hoeveelheid parkeergelegenheid. 
Er is redelijk goed aandacht besteed aan extra 
activiteiten/ attracties/ strodorp. Het bekend 
maken van het programma en/ of extra 
activiteiten kan beter. De omroep was redelijk 
goed (er kan meer aandacht besteed worden 
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aan het verstrekken van info over deelnemers/ 
paarden, hindernisinformatie, live updates van 
deelnemers in het parcours etc.) 

 

 

Beoordelingscriteria behorende bij ‘moet verbeteren’ (2) 

Onderwerp Richtlijn 2 = Moet verbeteren 

Algemeen 
Voorbereidingen  van het  
Evenement, draaiboek, indeling terrein  

Voorbereiding was onzorgvuldig/ niet volledig/ 
rommelig. Veel op het laatste moment. Indeling 
van het terrein was onlogisch.  

Veterinaire keuring Bodem, scheiding van publiek, lengte 
van de baan, ligging van de 
keuringsbaan, naleving instructie 
veterinaire keuring.  

Er moet aandacht besteed worden aan de 
kwaliteit van de  bodem, de lengte van de baan 
en de ligging van de keuring. De instructie voor 
de veterinaire keuring moet beter nageleefd 
worden.  

Dressuur Bodem, ringafzetting (o.a. hoeken), 
scheiding van het publiek, naleving van 
het KNHS reglement,  kwaliteit van het 
losrijterrein  

De kwaliteit van de bodem moet beter en/of er 
moet meer aandacht besteed worden aan het 
prepareren van de bodem. De ringen zijn niet 
afgezet en bestaan alleen uit de letters.  

Losrijden Cross-
Country & 

 Finish Faciliteiten 

De locatie, bodem, hindernissen op het 
losrijterrein (variatie en hoogte) 
scheiding van het publiek, faciliteiten 
voor de paarden bij de finish (water). 

De locatie van het losrijterrein voor de cross 
moet beter gesitueerd worden  ten opzichte van 
de start. In huidige situatie is dit heel onlogisch. 
Het formaat van het losrijden is te klein. De 
bodem is niet zeer slecht maar ook niet ideaal 
voor het losrijterrein. Er staan (te weinig) 
hindernissen op het losrijterrein en deze zijn 
vrijwel hetzelfde. Bij de finish is geen water 
gesitueerd om de paarden af te koelen. De finish 
is niet op een logische afstand van de veterinaire 
keuring 

Cross-Country 
Parcours 

Het parcours, bodem, onderhoud van 
de bodem, hindernissen, markering/ 
nummering, scheiding van het publiek, 
afmeting/ lengte van het parcours, 
verhouding  van de moeilijkheidsgraad 
tussen de verschillende klassen, 
naleving van de richtlijnen 
parcoursbouw en KNHS reglementen. 

De kwaliteit van het XC-parcours moet beter. 
Hindernissen waren niet veilig of niet van 
deugdelijk materiaal. Er is bijna geen verschil in 
de moeilijkheidsgraad per klasse. De afmeting/ 
lengte van de cross per klasse voldoet net aan 
het wedstrijdreglement. De bodemgesteldheid 
van de cross country moet beter en de 
organisatie moet daar meer aandacht aan 
besteden.  De KNHS richtlijnen voor 
parcoursbouw cross en de wedstrijdreglementen 
eventing zijn niet  nageleefd. 

Cross-Country 
Administratieve 

Organisatie 

Gebruik formulieren 
hinderniscontroleurs, tijdwaarneming, 
functioneren centrale post (stoppen 
cross, corrigeren crosstijden, herstarten 
cross), verwerking cross resultaten, 
briefing hinderniscontroleurs. 

Er zijn onvoldoende formulieren beschikbaar 
voor de hinderniscontroleurs. De briefing voor de 
hinderniscontroleurs over hun taken en 
verantwoordelijkheden moet beter. Er is geen 
centrale post aanwezig en/of het functioneren 
ervan moet beter (er mag aandacht besteed 
worden aan efficiëntie; voldoende materialen (bv. 
portofoons, fluitjes, stopborden)). De resultaten 
uit de cross moeten efficiënter en zorgvuldiger 
verwerkt worden.   

Calamiteitenplan Calamiteitenplan, voorbereiding, 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk, 
communicatieplan. 

Het calamiteitenplan moet beter opgesteld 
worden. Er moet meer aandacht besteed worden 
aan het communiceren van het plan naar de 
desbetreffende personen.   

Springen Het niveau van de parcoursbouw, 
kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van 
de hindernissen, parcoursschets, 

De kwaliteit van het springparcours moet beter. 
Er was weinig tot geen verschil in de 
moeilijkheidsgraad van de klasse. De afmeting/ 
lengte van het parcours en het aantal 
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kwaliteit van het losrijterrein, 
ringmeester.  

hindernissen per klasse moet beter voldoen aan 
het wedstrijdreglement. De kwaliteit van de 
bodem in de springring  moet beter en/of het er 
moet meer aan gedaan worden om die kwaliteit 
te halen/ behouden. Een parcoursschets was 
niet aanwezig bij de ring. De ringmeester moet 
met meer zorg en efficiëntie zijn taak  uitvoeren 
voor een betere tijdsplanning etc. De bodem van 
het losrijterrein moet beter en/of het er moet 
meer aan gedaan worden om die kwaliteit te 
halen/ behouden. 

Secretariaat 
Voorbereiding, personeel, faciliteiten, 
informatie voor deelnemers & publiek. 
Programma,  tijdschema & startlijsten. 

De voorbereiding van het secretariaat en/of het 
aantal personeelsleden en/of beschikbaar 
materiaal moet beter. De informatie naar de 
deelnemers en publiek (startlijsten, programma 
e.d.) moet beter en eerder gepubliceerd worden. 
Er moet meer aandacht besteed worden aan het 
publiceren van wijzigingen, tijdschema’s e.d.  

Rekenkamer 
Voorbereiding, personeel, 
uitslagverwerking, scoreboard. 

De voorbereiding van de rekenkamer en/of het 
aantal personeelsleden moet beter. De 
rekenkamer is niet geheel of helemaal niet op de 
hoogte van de bepalingen rondom 
uitslagverwerking en/ of het gebruik van het 
uitslagverwerkingsprogramma. Tussentijds zijn 
de uitslagen van deelnemers weinig tot helemaal 
niet gepubliceerd. Een (online) scoreboard was 
niet aanwezig. 

Prijsuitreiking 
Aankondiging, organisatie, tijdschema, 
verloop. 

De communicatie rondom de prijsuitreiking(en) 
(wie, wat, waar) moet beter verlopen richting de 
deelnemers. Het verloop van de prijsuitreiking 
verliep rommelig/ niet goed. De presentatie van 
de prijsuitreiking(en) moet beter (aankleding, 
podium, muziek e.d.)  

Communicatie Communicatie met de 
wedstrijdorganisatie (wedstrijdleider), 
communicatie met de officials en 
deelnemers voor, tijdens en na de 
wedstrijd. 

De communicatie voor- tijdens en na de 
wedstrijd richting deelnemers, officials e.d. moet 
beter. Denk daarbij o.a. aan het 
vraagprogramma en de tijdsplanning voor 
officials.  De uitslagen zijn naderhand niet of pas 
heel laat na de wedstrijd gepubliceerd. Vragen 
van deelnemers  worden moeten beter 
afgehandeld worden.  

Medische Diensten EHBO/ Rode Kruis, ervaring met 
spoedeisende geneeskunde en wervel 
immobilisatie, bemande EHBO/ Rode 
Kruis post, vanuit crosstraject is post 
eenvoudig te bereiken, medische hulp 
beschikt over brancard/  AED/ 
bloeddrukmeter en saturatiemeter, 
bekend met plaatselijke 
omstandigheden, passend vervoer, 
communicatielijn met ziekenhuis en 
meldkamer MKA.  

EHBO/ Rode kruis was aanwezig maar voldeed 
niet geheel aan het gestelde in het 
wedstrijdreglement. Het medisch personeel was 
niet goed op de hoogte van het terrein en 
hadden niet de juiste (vervoers) middelen om te 
kunnen reageren op een mogelijk ongeval in de 
cross of elders op het terrein.  

Veterinaire Diensten Voldoende wedstrijddierenartsen en 
assistentie aanwezig, juiste middelen 
(afzetscherm, paardenambulance) 
aanwezig in noodgevallen 

Er zijn weinig tot onvoldoende wedstrijd- en 
behandelend dierenartsen (en juiste middelen) 
aanwezig om een geblesseerd paard te kunnen 
behandelen en tevens andere paarden te 
kunnen keuren.  

Publiek 

Verkeer, parkeren, faciliteiten, 
attracties, strodorp, omroep, 
programma, informatie, catering.  

Het verkeer rondom de wedstrijdlocatie (indien 
nodig) moet beter geregeld worden. 
Parkeergelegenheid/ capaciteit moet beter.  Het 
bekend maken van het programma en/ of extra 
activiteiten moet beter. De attracties en het 
strodorp (indien aanwezig) moeten beter. De 
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omroep (indien aanwezig) moet beter (er kan 
meer aandacht besteed worden aan het 
verstrekken van info over deelnemers/ paarden, 
hindernisinformatie, live updates van deelnemers 
in het parcours etc.)    

 

Beoordelingscriteria behorende bij ‘onvoldoende’ (1) 

Onderwerp Richtlijn 1 = Onvoldoende 

Algemeen 
Voorbereidingen  van het  
Evenement, draaiboek, indeling terrein  

Voorbereiding was zeer onzorgvuldig/ rommelig. 
Veel op het laatste moment. Indeling van het 
terrein was zeer onlogisch.  

Veterinaire keuring Bodem, scheiding van publiek, lengte 
van de baan, ligging van de 
keuringsbaan, naleving instructie 
veterinaire keuring.  

De kwaliteit van de  bodem, de lengte van de 
baan en de ligging van de keuring was 
onvoldoende. De instructie voor de veterinaire 
keuring moet nageleefd worden.  

Dressuur Bodem, ringafzetting (o.a. hoeken), 
scheiding van het publiek, naleving van 
het KNHS reglement,  kwaliteit van het 
losrijterrein  

De kwaliteit van de bodem was onvoldoende (te 
nat/ modderig/ veel gaten of kuilen etc.) en er 
moet meer aandacht besteed worden aan het 
prepareren van de bodem. De ringen zijn niet 
afgezet en bestaan alleen uit de letters.  

Losrijden Cross-
Country & 

 Finish Faciliteiten 

De locatie, bodem, hindernissen op het 
losrijterrein (variatie en hoogte) 
scheiding van het publiek, faciliteiten 
voor de paarden bij de finish (water). 

De locatie van het losrijterrein voor de cross was 
zeer onlogisch gesitueerd ten opzichte van de 
start. Het formaat van het losrijterrein was veel te 
klein. Hindernissen waren onveilig of niet van 
deugdelijk materiaal. Het losrijterrein was niet 
afgezet. De bodem was zeer slecht. Bij de finish 
was geen water gesitueerd om de paarden af te 
koelen. De finish is niet op een logische afstand 
van de veterinaire keuring.  

Cross-Country 
Parcours 

Het parcours, bodem, onderhoud van 
de bodem, hindernissen, markering/ 
nummering, scheiding van het publiek, 
afmeting/ lengte van het parcours, 
verhouding  van de moeilijkheidsgraad 
tussen de verschillende klassen, 
naleving van de richtlijnen 
parcoursbouw en KNHS reglementen. 

De kwaliteit van het XC-was onvoldoende. 
Hindernissen waren niet veilig of niet van 
deugdelijk materiaal. Er was geen verschil in de 
moeilijkheidsgraad per klasse. De afmeting/ 
lengte van de cross per klasse voldeed niet aan 
het wedstrijdreglement. De bodemgesteldheid 
van de cross country was zeer slecht. De KNHS 
richtlijnen voor parcoursbouw cross en de 
wedstrijdreglementen eventing zijn totaal niet  
nageleefd. 

Cross-Country 
Administratieve 

Organisatie 

Gebruik formulieren 
hinderniscontroleurs, tijdwaarneming, 
functioneren centrale post (stoppen 
cross, corrigeren crosstijden, herstarten 
cross), verwerking cross resultaten, 
briefing hinderniscontroleurs. 

Er zijn onvoldoende of geen formulieren 
beschikbaar voor de hinderniscontroleurs. De 
briefing voor de hinderniscontroleurs over hun 
taken en verantwoordelijkheden is onvoldoende 
of is niet gehouden. Er is geen centrale post 
aanwezig en/of het functioneren ervan is 
onvoldoende. De resultatenverwerking van de 
cross is onvoldoende.   

Calamiteitenplan Calamiteitenplan, voorbereiding, 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk, 
communicatieplan. 

Het calamiteitenplan is onvoldoende of niet 
aanwezig. Het communiceren van het 
calamiteitenplan naar de desbetreffende 
personen is onvoldoende of niet gebeurt.  

Springen Het niveau van de parcoursbouw, 
kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van 
de hindernissen, parcoursschets, 
kwaliteit van het losrijterrein, 
ringmeester.  

De kwaliteit van het springparcours is 
onvoldoende. Er was geen verschil in de 
moeilijkheidsgraad van de klasse. De afmeting/ 
lengte van het parcours en het aantal 
hindernissen per klasse was onvoldoende. De 
kwaliteit van de bodem in de springring en/of de 
getroffen voorbereidingen waren onvoldoende.  
Een parcoursschets was niet aanwezig bij de 
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ring. De ringmeester voerde zijn taak 
onvoldoende uit (veel tijdsuitloop, verwarring 
over startvolgorde e.d.). De bodem van het 
losrijterrein en/of de getroffen voorbereidingen 
waren onvoldoende.   

Secretariaat 
Personeel, faciliteiten, informatie voor 
deelnemers & publiek. Programma,  
tijdschema & startlijsten. 

De voorbereiding van het secretariaat en/of het 
aantal personeelsleden en/of beschikbaar 
materiaal is onvoldoende. De informatie naar de 
deelnemers en publiek (startlijsten, programma 
e.d.) was onvoldoende. Het publiceren van 
wijzigingen, tijdschema’s e.d. was onvoldoende 
(niet gedaan).  

Rekenkamer 
Voorbereiding, personeel, 
uitslagverwerking, scoreboard. 

De voorbereiding van de rekenkamer en/of het 
aantal personeelsleden is onvoldoende. De 
rekenkamer is onvoldoende of helemaal niet op 
de hoogte van de bepalingen rondom 
uitslagverwerking en/ of het gebruik van het 
uitslagverwerkingsprogramma. Tussentijds zijn 
de uitslagen van deelnemers onvoldoende 
gepubliceerd. Een (online) scoreboard was niet 
aanwezig. 

Prijsuitreiking 
Voorbereiding, aankondiging, 
organisatie, tijdschema, verloop. 

De communicatie/ voorbereiding rondom de 
prijsuitreiking(en) (wie, wat, waar) is 
onvoldoende. Het verloop van de prijsuitreiking 
verliep onvoldoende. De presentatie (indien 
aanwezig) van de prijsuitreiking(en) was 
onvoldoende (aankleding, podium, muziek e.d.)  

Communicatie Communicatie met de 
wedstrijdorganisatie (wedstrijdleider), 
communicatie met de officials en 
deelnemers voor, tijdens en na de 
wedstrijd. 

De communicatie voor- tijdens en na de 
wedstrijd richting deelnemers, officials e.d. was 
onvoldoende. Denk daarbij o.a. aan het 
vraagprogramma en de tijdsplanning voor 
officials.  De uitslagen zijn naderhand niet of pas 
heel laat na de wedstrijd gepubliceerd. Vragen 
van deelnemers  worden moeten beter 
afgehandeld worden.  

Medische Diensten EHBO/ Rode Kruis, ervaring met 
spoedeisende geneeskunde en wervel 
immobilisatie, bemande EHBO/ Rode 
Kruis post, vanuit crosstraject is post 
eenvoudig te bereiken, medische hulp 
beschikt over brancard/  AED/ 
bloeddrukmeter en saturatiemeter, 
bekend met plaatselijke 
omstandigheden, passend vervoer, 
communicatielijn met ziekenhuis en 
meldkamer MKA.  

EHBO/ Rode kruis was (niet) aanwezig en/of 
voldeed onvoldoende aan het gestelde in het 
wedstrijdreglement. Het medisch personeel was 
onvoldoende op de hoogte van het terrein en 
hadden niet de juiste (vervoers) middelen om te 
kunnen reageren op een mogelijk ongeval in de 
cross of elders op het terrein.  

Veterinaire Diensten Voldoende wedstrijddierenartsen en 
assistentie aanwezig, juiste middelen 
(afzetscherm, paardenambulance) 
aanwezig in noodgevallen 

Er zijn onvoldoende wedstrijd- en behandelend 
dierenartsen (en juiste middelen) aanwezig om 
een geblesseerd paard te kunnen behandelen 
en tevens andere paarden te kunnen keuren.  

Publiek 

Verkeer, parkeren, faciliteiten, 
attracties, strodorp, omroep, 
programma, informatie, catering.  

Het verkeer rondom de wedstrijdlocatie (indien 
nodig) is onvoldoende geregeld. 
Parkeergelegenheid/ capaciteit moet beter.  Het 
bekend maken van het programma en/ of extra 
activiteiten moet beter. De attracties en het 
strodorp (indien aanwezig) waren onvoldoende. 
De omroep (indien aanwezig) was onvoldoende 
(er moet meer aandacht besteed worden aan het 
verstrekken van info over deelnemers/ paarden, 
hindernisinformatie, live updates van deelnemers 
in het parcours etc.)    

 


