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FAQ: Eventing Kort en Lang Format Pony’s  

 

Algemeen 

Q: Waarom is er een kort- en lang format voor B en L pony’s ontwikkeld? 

A: De korte en lange format voor de eventing klasse B en L pony’s is ontwikkeld om de sport 

passender te maken voor de kleinste pony’s en leuker voor de jongste deelnemers.  

 

Q: Voor welke categorie pony’s zijn de kort en lang formats cross? 

A: Het korte format is open voor categorie A t/m E pony’s. Het lange format is alleen voor categorie 

CDE pony’s. 

 

Veel gestelde vragen van organisaties: 

Q: Mag een korte cross country in een afgesloten baan verreden worden? 

A: Als de lengte van de cross te realiseren is in een (semi) afgesloten baan, zonder dat de elementen 

van de cross country verloren gaan, dan is dat toegestaan. De onderdelen dressuur en springen moet 

altijd apart verreden worden. De klasse B  mag ook zonder dressuur verreden worden conform het 

Wedstrijdreglement Eventing. 

 

Q: Hoe kan ik de rubrieken voor het korte en/of lange format aanvragen? 

A: U vraagt de rubrieken aan in Mijn KNHS zoals u gewend bent. In de rubrieksnaam staat vermeld of 

het om het korte- of lange format gaat.  

 

Q: Moet een organisatie kort en lang uitschrijven op een wedstrijd? 

A: Als organisatie kunt u kiezen welke rubrieken u wilt uitschrijven. U bent niet verplicht om zowel kort 

als lang uit te schrijven. U kunt er ook voor kiezen om alleen kort of lang uit te schrijven.  

 

Q: Wat is de min-max afstand van een korte en lange cross? 

A: De min-max afstanden staan in Bijlage 3 van het Wedstrijdreglement Eventing 2022.  

 

Veel gestelde vragen van deelnemers: 

Q: Welke format kan ik met mijn pony starten? 

A: Je kan met je categorie A,B,C,D of E pony een korte cross rijden in de klasse B en L. Heb je een 

C,D of E pony dan kan je er ook voor kiezen om een lange cross te rijden op B, L, M of Z niveau.  

 

Q: Is met het introduceren van de kort en lange cross country de promotie/winstpuntenregeling 

gewijzigd? 

A: Nee, de promotie/ winstpuntenregeling is zoals je gewend bent.  

 

Q: Kan ik met mijn categorie AB pony meerijden in een lange format cross?  

A: Je kan met je categorie AB pony om veiligheidsredenen niet meerijden in een lange format cross 

op B, L, M of Z niveau. 

 

Q: Hoe kan ik mij inschrijven voor een kort- en lang format cross? 

A: Je schrijft je in zoals je gewend bent. Dat kan zijn via Mijn KNHS. In Mijn KNHS staat welke 

rubrieken een organisatie uit schrijft.  
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