
Verslag eventingforum 18 mei 2021 

 

Op dinsdag 18 mei is het eventingforum voor de tweede maal in 2021 bijeen gekomen. Door de 
corona-maatregelen gebeurde dit online. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder 
toezichthouders op het voorterrein en de opleidingen Hindernisbouwer en Parcoursontwerper.  
 
KNHS Kampioenschappen 2021 
Tijdens bijeenkomst is gesproken over de KNHS Kampioenschappen Eventing voor 2021. Het 
kampioenschap voor de paarden staat gepland voor 7/8 augustus. De pony’s voor 4/5 september. Mer 
verschillende corona-maatregelen nog van kracht heeft het forum zich gebogen over de invulling van 
de kampioenschappen. De Kampioenschappen staan vooralsnog op de planning maar wel in een 
aangepaste vorm. Zo komt het L-equipekampioenschap voor de klasse L paarden te vervallen en 
wordt er gebruik gemaakt van een open inschrijving. Klik hier voor de gewijzigde bepalingen.  
 
Toezichthouders  
Het eventingforum heeft gesproken over het aanstellen van toezichthouders op het 
dressuurvoorterrein van een eventingwedstrijd. Aan eventing wedstrijdorganisaties wordt voor 2021 
geadviseerd om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een 
toezichthouder op het dressuurvoorterrein. De toezichthouder op het voorterrein voor het springen is 
al gebruikelijk. Het forum heeft tijdens deze bijeenkomst gesproken over het invullen van de functie 
toezichthouder voor eventingwedstrijden.  
 
Nieuwe instructies t.b.v. eventing wedstrijdorganisaties.  
Bij het organiseren van een eventingwedstrijd komt veel kijken. Voor eventing wedstrijdorganisaties 
zijn enkele nieuwe instructies geschreven. Zo is er gewerkt aan een Briefing voor Hindernisjury’s en 
Richtlijnen voor het inrichten van een Centrale Controle Post. De forumleden zijn positief over deze 
documenten en vinden een aanvulling voor de wedstrijdorganisaties. De nieuwe instructies zijn hier te 
vinden.  
 
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 het eventingforum.  

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/eventing/regels-en-reglementen-eventing/kampioenschapsreglementen-eventing/
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/wedstrijden-organiseren/eventingwedstrijd-organiseren/
http://www.knhs.nl/eventingforum

