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Richtlijnen Centrale Post Cross Country 

Ter behoeve van eventing wedstrijdorganisaties 

 

Inleiding 

Er zijn veel verschillende manieren om een centrale post succesvol te managen. Deze richtlijnen zijn 

bedoeld om een idee te geven hoe een centrale post ingericht kan worden en om de noodzaak van 

een goed en werkbaar systeem duidelijk te maken. De centrale post staat in verbinding met alle 

hinderniscontroleurs, officials, EHBO, dierenarts, bouwploeg en andere (belangrijke) functionarissen. 

De Controller is het aanspreekpunt die zorgt voor de uitzending van de EHBO, dierenarts, bouwploeg 

e.d.  

 

De minimale benodigdheden 

1.  Een Controller die visueel of via radio elke combinatie in de cross kan volgen.  

2.  Een assistent die helpt met volgen en een incidentenlogboek bijhoudt.  

3.  Een commentator.  

 

 

 

Algemeen 

1.  De Controller is verantwoordelijk voor het veilige verloop van de cross country 

2.  Een goede Controller is professioneel, kalm, een goede planner, kan goed communiceren en 

heeft de noodzakelijk kennis.  

3.  Het controle team bestaat ideaal gezien uit Controller(s), commentator(s) & voorlopige 

uitslagverwerkers.  

4.  De Controller staat in contact met de starter/tijdwaarneming, bepaalt wanneer gestart mag 

worden en onderneemt actie bij een ongeval of kapotte hindernis in de cross.  

5.  De Controller is verantwoordelijk voor het juist uitzenden van hulpdiensten zoals bij een 

ongeval (bv. EHBO bij een val van de ruiter, Dierenarts bij val paard, Bouwploeg bij kapotte 

hindernis of gebroken MIM-clip).  

6.  Je kan zoveel deelnemers in de cross hebben als EHBO beschikbaar is. Dit betekent dat 

wanneer je maar één EHBO’er hebt je maar één deelnemer in de cross mag hebben. Als dit 

het geval is moet het springen stilgelegd worden totdat de EHBO bevestigd heeft dat hij/zij 

weer kan reageren op nieuwe gevallen.  

7.  De Controller moet ervoor kunnen zorgen dat aan alle deelnemers (paard/ruiter) assistentie 

verleend kan worden.  
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De Taken van de Controller 

1.  Het opmaken van een radioplan (in samenwerking met de TA) om ervoor te zorgen dat 

assistentie verleend kan worden in de cross, rekening houdend met het aantal beschikbare 

portofoons en netwerken. Zorg ervoor dat alle groepen (hinderniscontroleurs, TA, 

wedstrijdleider, PBC, bouwploeg en hulpdiensten) op een eigen kanaal zitten.  

2.  Ervoor zorgen dat elke hindernis beschikt over een portofoon om contact op te nemen met de 

controle post. Als er minder portofoons beschikbaar zijn kunnen hindernissen geclusterd 

worden door middel van een onafhankelijke portofoonhouder. Geen enkele hindernis mag 

uitgezonderd worden van communicatie. Hoe simpel de hindernis ook lijkt!  

3.  Contact (onder)houden met de hulpdiensten en wedstrijdleiding/ secretariaat.  

4.  Positie van de hulpdiensten op  het terrein bepalen zodat zij makkelijk bij een ongeval kunnen 

komen.  

5.  Op de hoogte zijn van het calamiteitenplan/ procedure inschakelen externe hulpdiensten.  

6.  Vaststellen geschikte stoppunten in de cross country.  

7.  Contact houden met de TA, FV, PBC en bouwploeg, andere noodzakelijke officials.  

8.  Zorg ervoor dat alle hulpdiensten bekend zijn met het terrein en weten hoe ze op alle plekken 

in de cross kunnen komen.  

9.  Weet waar de hulpdiensten gepositioneerd zijn en zorg ervoor dat ze in contact staan met de 

centrale post via een portofoon. Voer regelmatig radio checks uit.  

10.  Adviseer de hinderniscontroleurs over het gebruik van de portofoons. 

11.  Optreden als een tussenpersoon tussen de hinderniscontroleurs en hulpdiensten wanneer 

nodig. Maak duidelijk naar de hinderniscontroleurs dat bij een ongeval op hun hindernis of 

kapotte hindernis zij de centrale post inschakelen. De hinderniscontroleur mag niet zelfstandig 

EHBO of bouwploeg inschakelen. Alle communicatie verloopt via de centrale post.  

12.  Behoud controle over alle netwerken/ kanalen.  

13.  Registreer alle informatie van elk incident in een incidentlogboek.   

 

Op de FEI Campus staat een webinar over de taken van een centrale post. Deze webinar vind je hier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campus.fei.org/course/info.php?id=181
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Bijlage 1  

Voorbeeld incidenten logboek  

Invulinstructie Incidenten Logboek 

Kolom 1 Dag, maand en jaar waarop het incident/ ongeval 
gebeurde 

Kolom 4 Vermeld waar op het terrein of op welke hindernis in de 
cross het incident/ ongeval heeft plaatsgevonden. 

Kolom 2 Het tijdstip op de dag waarop het incident/ ongeval 
gebeurde 

Kolom 5 Korte omschrijving van de toedracht van het incident/ 
ongeval. 

Kolom 3 Beschrijf  het soort incident/ ongeval dat heeft 
plaatsgevonden bv: 

 kapotte hindernis (KH) 

 ongeval met ernstig letsel ruiter (ELOR) 

 ongeval met letsel ruiter (LOR) 

 ongeval met ernstig letsel paard (ELOP) 

 ongeval met letsel paard (LOP) 

 paard vast in de hindernis (PVH) 

Kolom 6 Korte omschrijving van de ondernomen acties (bv. 
geschakeld met hinderniscontroleur, inschakelen EHBO 
of bouwploeg, cross stilgelegd, cross hervat)  

Kolom 7 Korte omschrijving van het incident/ ongeval (bv na 
check EHBO is ruiter de cross zelfstandig uitgelopen, 
bouwploeg heeft hindernis gerepareerd).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Datum Tijdstip Soort ongeval/ 
incident 

Plaats of hindernis Korte omschrijving 
ongeval/ incident 

Ondernomen acties Afloop 

1        

2        

3        

4        

 


