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1. Begeleiding voorfase crossbouw 

a. Hoeveel bezoeken heeft u in de begeleiding voorfase van de crossbouw gebracht? 

      

b. Had de crossbouwer zijn plan/ ontwerp van de cross al klaar? Werd u hierin ook betrokken? 

      

c.   Moest in het ontwerp van het cross traject door u worden geadviseerd? (Bijv. Heel vaak, vaak, soms, 

zelden, nooit) Wat waren de onderwerpen waarop u moest adviseren?   

      

d.   Hoe was de samenwerking/ contact met de crossbouwer, werden uw adviezen uitgevoerd? 

      

 

Technisch Afgevaardigde van Eventing Wedstrijden 

Het TA rapport dient binnen 5 dagen na de  desbetreffende wedstrijd opgestuurd te worden naar 

handhaving@knhs.nl 

De TA verstuurt een kopie van het rapport naar de desbetreffende wedstrijdorganisatie.  

 

Wedstrijdplaats:        Datum:       

 

Naam evenement:       

 

Naam organiserende vereniging:                                   Naam Wedstrijdleider:        

Naam Technisch Afgevaardigde:       

 

Naam ontwerper en bouwer van de cross:       

 

Verreden klassen (aanvinken wat van toepassing is):  

Paarden:      Pony’s: 

Klasse BB Klasse M
   

Klasse BB
         

Klasse M
 

Klasse B Klasse Z
                          

Klasse B
       

Klasse Z
     

Klasse L 
                                                  

Klasse L 
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1.     Eindfase begeleiding en keuring cross 

Was de crosscountry (+-drie dagen) voor de start van de wedstrijd en/of voordat 
deelnemers het parcours konden verkennen gereed voor inspectie? 

Ja
 

Nee
 

Moesten er nog wijzigingen na deze keuring in het traject worden aangebracht Ja
 

Nee
 

Toelichting: 

      

  

2.     Vrijgeven van het parcours 

Was u aanwezig bij het vrijgeven van het parcours voor verkenning door de ruiters? Ja
 

Nee
 

Waren er aanmerkingen of protesten van de ruiters op de bouw van de cross? Ja
 

Nee
 

Toelichting:  

      

  

 

2. Geef een evaluatie voor elk onderwerp op een schaal van 1 tot 5. 

(1=Onvoldoende/ 2=moet verbeteren/ 3=kan verbeterd worden/  4= Goed/ 5 = Uitmuntend)   

Onderwerp Richtlijn 
Schaal 
1 tot 5 

Feedback 

Algemeen Voorbereidingen  van het  
Evenement, draaiboek, indeling terrein   

      

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

 
      

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

 
      

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). 

 
      

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. 

 
      

Cross-Country 
Administratieve 

Organisatie 

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

 
      

Calamiteitenplan Calamiteitenplan, voorbereiding, 
verantwoordelijkheden zijn duidelijk, 
communicatieplan. 

 
      

Springen Het niveau van de parcoursbouw, kwaliteit 
van de bodem, de kwaliteit van de 
hindernissen, parcoursschets, kwaliteit van 
het losrijterrein, ringmeester.  
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Secretariaat 
Voorbereiding, personeel, faciliteiten, 
informatie voor deelnemers & publiek. 
Programma,  tijdschema & startlijsten. 

 
      

Rekenkamer Voorbereiding, personeel, uitslagverwerking, 
scoreboard.  

      

Prijsuitreiking Aankondiging, organisatie, tijdschema, 
verloop.  

      

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

 
      

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.  

 
      

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

 
      

Publiek 

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

 
      

 

 

3. Nader nog te noemen bijzonderheden van de gehele begeleiding: 

Toelichting:       

 

4. Vallen: 

Zijn er vallen geweest waarbij er sprake is geweest van onderzoek door de arts, oproepen ambulance en/of 

ziekenhuisopname? Zo ja, graag beschrijving van de aard van de val en de aard en ernst van de verwondingen 

(invullen in overleg met de federatievertegenwoordiger). Is de National Safety Officer (NSO) geïnformeerd over 

de desbetreffende val(len)? 

Toelichting:       

 

5. Indien de klasse Z-paarden is verreden:  

Op welk type hindernis is de MIM-clip toegepast en? Is deze geactiveerd en vervangen gedurende de wedstrijd? 

(graag volledige omschrijving) 

Toelichting:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Technisch Afgevaardigde Eventing 
In te vullen door de Technisch Afgevaardigde (TA) versie 2021 

 4 

 

 

6. Algemene indruk van het evenement: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aanbevelingen en adviezen aan de organisatie voor een volgende wedstrijd (verplicht): 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

De aanbevelingen en adviezen in het rapport zijn door de TA teruggekoppeld naar de 

wedstrijdorganisatie. 
Ja

 
Nee

 

 

 

 

Naam TA:   Plaats:     Datum: 

                        

 

   


