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Taken toezichthouder

• Voorkomen dat er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn.

• Optreden als er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn.

Bevoegdheden en houding: 

• De bevoegdheid van een official spreidt zich uit over het hele wedstrijdterrein 

(dus ook tussen de trailers/ vrachtwagens).

• Correct optreden voorkomt ongeoorloofde situaties.

• Kordaat optreden dwing respect en gezag af.

• Juiste manier beoordelen.

• Elke vorm van wreedheid moet worden voorkomen. 



Regels en reglementen

• Voor de onderdelen dressuur en springen, geldt het wedstrijdreglement Dressuur c.q. het 
wedstrijdreglement Springen als uitgangspunt; afwijkende of aanvullende bepalingen staan in het 
Wedstrijdreglement Eventing.

• In het onderdeel cross geldt voor het gebruik van het harnachement het wedstrijdreglement Springen en 
vanaf de klasse Z het FEI-reglement. 

• Op het voorterrein van het onderdeel springen zijn de taken niet anders dan u gewend bent voor de 
discipline springen. Deze handleiding vind u hier. 

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/eventing/regels-en-reglementen-eventing/disciplinereglement-eventing/
https://www.knhs.nl/officials/toezicht-inrijterrein/


Voorterrein Cross - algemeen
• Het losrijterrein moet groot genoeg zijn om goed los te kunnen rijden.

• De bodem moet van degelijke kwaliteit zijn en/of gelijk zijn aan de wedstrijdbodem.

• De wedstrijdorganisatie stelt op voorterrein van de cross tenminste één rechte hindernis en een 
breedtehindernis op. 

• Alle crosshindernissen moeten vast staan en voorzien zijn van een grondlijn en van rode en 
witte vlaggen om de springrichting aan te duiden.

• Sprongen kunnen op de volgende wijze worden afgevlagd:

• vlaggen (rode vlag rechts)

• Bij voldoende ruimte zijn meervoudige hindernissen toegestaan.

• De crosshindernissen moeten gepast zijn voor het niveau waarvoor losgereden wordt. Een te 
hoge crosshindernis voor de betreffende rubriek moeten worden afgezet, zodat het duidelijk is 
voor de deelnemers dat deze niet gesprongen mag worden. 



Harnachement en hulpmiddelen -
Harnachementgids

• Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS 

Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden. 

• Het harnachement dient vrij te zijn van loshangende of wapperende delen.

• Belangrijk voor het onderdeel/voorterrein springen:

• De springproef mag afgelegd worden in crosskleding.

• Het gebruik van zogenaamde crossbeenbescherming tijdens de springproef is toegestaan.

• Het rugnummer moet zichtbaar gedragen worden aan zowel de voor- als de achterzijde.

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/knhs-harnachementgids/


Harnachement en hulpmiddelen -
Harnachementgids

• Belangrijk voor het onderdeel/voorterrein cross country:

• Een bodyprotector is verplicht. Een zogenaamd opblaasbaar vest (airjacket) is optioneel.

• Het gebruik van bandages is om veiligheidsredenen niet toegestaan in de cross country. 

• Voor de cross is het om veiligheidsredenen niet toegestaan blinkers of bontjes aan de bakstukken van het 

hoofdstel te bevestigen.

• Lang haar moet worden opgebonden. Het dragen van grote of uitstekende sieraden is niet toegestaan. 

• Crosskleding dient nauw aan te sluiten en vrij te zijn van loshangende of wapperende delen.

• Het rijden met een helmcamera is toegestaan mits deze bij geringe aanraking losgekoppeld wordt van de helm. 

Het rijden met een helmcamera is geheel op eigen verantwoordelijkheid.

• Het rijden met een hartslagmeter is toegestaan.

• Het rugnummer moet zichtbaar gedragen worden aan zowel de voor- als de achterzijde.



Tips

• Maak een goede taakverdeling en houd je daar aan.

• Zet een aantal telefoonnummers in je telefoon:

• Collega juryleden en/of Federatievertegenwoordiger

• Parcoursbouwer Cross en/of Technisch Afgevaardigde Eventing

• Wedstrijdleider

• Hoefsmid

• Ringmeester

• Algemeen wedstrijdreglement bijlage 2 = Protocol ernstig gewond of gestorven 
paard. In dit artikel uitvoerig vermeld hoe gehandeld moet worden, als zich deze 
situatie voordoet. Melding ongeval: 0570-660699.

• Goede samenwerking is belangrijk om het evenement te laten slagen.

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/algemeen-wedstrijdreglement/

