
 

1 

 

 
 
 
 

Wedstrijdreglement Eventing 

(wijzigingen per 1 maart 2022) 
 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen 

 
 

Artikel 301 – Algemene bepalingen en definities voor Eventingwedstrijden 

5. Een ruiter dient minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.90cm klasse B springen te hebben behaald om deel te mogen 
nemen aan eventingwedstrijden. Ponyruiters met een AB pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 60cm 
behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden. Ponyruiters met een CDE pony dienen 
minimaal 1 winstpunt in de hoogte 80cm behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden. 

 
 

Artikel 304 – Winstpuntenregeling 

In de klasse B geldt naast het bovenstaande, dat de combinatie tevens een voldoende moet hebben gehaald voor 
rijstijl in het onderdeel cross om de winstpunten te behalen (zie hiervoor bijlage 5) bij een foutloze cross en het 

behalen van 6,0 tot 7,5 stijlpunten één winstpunt wordt toegekend. Indien het aantal stijlpunten 7,5 of hoger is dan 
wordt er bij een foutloze cross 2 winstpunten toegekend en wordt er bij 20 strafpunten (hindernisfouten) in de cross 1 
winstpunt toegekend (zie tabel) 

 Stijlpunten 7,5 of hoger  6,0 tot 7,5 stijlpunten Stijlpunten lager dan 6,0 

0 strafpunten (hindernisfouten) 2 winstpunten 1 winstpunt 0 winstpunten 

20 strafpunten (hindernisfouten) 1 winstpunt 0 winstpunt 0 winstpunten 

+ 20 strafpunten (hindernisfouten) 0 winstpunten 0 winstpunten 0 winstpunten 

 

Artikel 306 – Inschaling en Promotieregeling 

1. Voor inschaling wordt verwezen naar de inschalingstabel op de website. Alles met inachtneming van de 
minimumleeftijd van het paard voor de desbetreffende klasse. 

2. Indien een combinatie bij inschaling volgens de inschalingstabel in bijlage 2 de keuze heeft uit verschillende klassen 
dan kan men kiezen uit 2 naastgelegen klassen om in te starten. De gemeenschappelijke hoogste klasse en een 
klasse lager.  Een combinatie heeft de mogelijkheid geregistreerd te staan in twee naast elkaar liggende klassen.. 
Uitzondering hierop vormen combinaties die uitkomen in de klasse L maar vanwege de persoonlijke stand van de 
ruiter geen BB en B meer mogen starten. De winst- en verliespunten die een combinatie behaalt worden in iedere 
klasse waarin de combinatie uitkomt bijgehouden. 

3. Promotieregeling paarden:  
Een combinatie begint in alle klassen met 0 winstpunten. Promotie van de klasse B naar de klasse L is toegestaan bij 
het behalen van 4 winstpunten en verplicht bij het behalen van 40 winstpunten.  
Promotie van de klasse L naar de klasse M en van de klasse M naar de klasse Z is toegestaan na het behalen van 10 
winstpunten en verplicht na het behalen van 40 winstpunten. In de promotieregeling is een CCI1* en CCI2* 
gelijkgesteld aan de klasse Z. Kwalificaties volgens de FEI norm in een CCI1* en/of CCI2* kunnen op verzoek 
meegeteld worden in de klasse M of Z Een kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) in een CCI1* staat gelijk aan 2 
winstpunten in de klasse M. Een kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) in een CCI** staat gelijk aan 2 winstpunten in 
de klasse Z. 

5. Deelnemers met maar 1 twee actieve startpassen in de discipline eventing zijn niet verplicht te promoveren naar een 
hogere klasse. Wanneer een tweede derde startpas actief wordt in de discipline eventing geldt deze verplichting per 
direct wel. 

 

Artikel 307 – Versnelde promotie 

1. Indien de hoogst gemeenschappelijke klasse van ruiter en paard hoger is dan de klasse waarin men als combinatie is 
opgenomen, mag men versneld promoveren naar een hogere klasse die op grond van de inschalingstabellen 
(bijlagen) is toegestaan zonder dat het minimale aantal winstpunten dat voor promotie noodzakelijk is werd behaald.  

2. Een paardencombinatie, die in het springen 110cm geklasseerd is, mag direct uitkomen in de eventing klasse L 
paard.  

3. Een ponycombinatie categorie AB die in het springen 70cm is geklasseerd, mag direct uitkomen in de eventing 
klasse L. 

4. Een ponycombinatie categorie CDE die in het springen 90 cm is geklasseerd, mag direct uitkomen in de eventing 
klasse L. 
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Artikel 313 – Dressuur 

1. Aard van de proef: 
De proeven voor de eventingwedstrijden worden door de KNHS vastgesteld en gepubliceerd in het 
dressuurproevenboekje. De proeven worden volgens de onderstaande tabel verreden: 
 

maand Klasse B Klasse L Klasse M 

Januari / februari 4 19 8 23 12 27 

Maart / april 6 21 10 25 14 29 

Mei / juni 4 19 8 23 12 27 

Juli / augustus 6 21 10 25 14 29 

September / oktober 4 19 8 23 12 27 

November / december 6 21 10 25 14 29 

 

Artikel 315 – Cross 

1. Algemeen 
a. Deze reglementen zijn onlosmakelijk verbonden met de Richtlijnen Parcoursbouw Cross Country op de 

website van de KNHS Crossbouw.  
3. Afbakening van het parcours 

h. Bij hindernissen moet de vlag minimaal 50 cm boven de hindernis uitsteken. Bij smalle hindernissen (richtlijn 
smaller dan 1,5 m) moeten de vlaggen onder een hoek van 60 graden zijn geplaatst. 

4.    Aard der hindernissen 
a. Indien prefab hindernissen geplaatst worden moeten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om 

ervoor te zorgen dat de prefab hindernis zo wordt vastgezet, dat wanneer deze geraakt wordt door een 
paard, de kans op beweging tot een minimum wordt beperkt.  

 

Artikel 326 – Hinderniscontroleur 

1. De hinderniscontroleur moet beschikking hebben over een horloge stopwatch en bij voorkeur een portofoon welke in 
contact staat met de centrale post. 

 
 
Artikel 327 – Toezichthouder (steward) 
1. Alle KNHS eventingwedstrijden worden geadviseerd om een toezichthouder  op  de  oefenterreinen/het losrijden 

dressuur in te zetten. 
2. De toezichthouder dient op een specifieke lijst voor toezichthouders of stewards te staan vermeld. 
3. Voor het onderdeel springen en cross geldt dat een van de springjuryleden belast is met het toezicht op het 

losrijterrein springen en cross. 
 
 
Artikel 328 – Veterinaire keuring 
1. De voorwaarden voor de veterinaire keuring zijn opgenomen in de Instructies Veterinaire Keuring welke gepubliceerd 

staat op de website van de KNHS. 
 
 
 

BIJLAGE 2 – Inschalingstabel 
 
Eventing paarden: 

Ruiter Paard Startgerechtigd in de klasse 

-/ B -/B/L/M/Z of hoger B 

L (1x) -/ B B 

L (1x) L/M/Z of hoger B of L 

L (2x) -/ B/L/M of hoger B of L 

M of CCI1* (1x) -/B/L B of L 

M of CCI1* (1x) M/Z of hoger L of M 

M of CCI1* (2x) -/B B, L of M 

M of CCI1* (2x) L/M/Z of hoger L of M 

Z of CCI2* (1x)  -/B/L B of L 

Z of CCI2* (1x) M L of M 

Z of CCI2* (1x) Z of hoger M of Z 

Z of CCI2* (2x) -/B/L/M L of M 

Z of CCI2* (2x) Z of hoger M of Z 

CCI3* of CCI4* of CCI5* (1x) -/B/L/M B, L of M 

CCI3* of CCI4* of CCI5* (1x) Z  M of Z 

CCI3* of CCI4* of CCI5* (2x) -/B/L L of M 

CCI3* of CCI4* of CCI5* (2x) M L, M, Z 

CCI3* of CCI4* of CCI5* (2x) Z M of Z  

 
Eventing pony’s: 
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Ruiter Pony Startgerechtigd in de klasse 

-/ B -/B/L/M/Z of hoger B 

L (1x) -/B B 

L (1x) L/M/Z of hoger B of L 

L (2x) -/B/ L/ M/ Z B of L 

M (1x) -/B/L B of L 

M (1x) M/Z of hoger L of M 

M (2x) -/B/L/M/Z B, L of M 

Z of CCIP1 (1x) -/B/L B of L 

Z of CCIP1 (1x) M L of M 

Z of CCIP1 (1x) Z of hoger M of Z 

Z of CCIP1 (2x) -/B/L L of M 

Z of CCIP1 (2x) M L, M of Z 

Z of CCIP1 (2x) Z of hoger M of Z 

CCIP2 of CCI2* (1x) -/B/L B of L 

CCIP2 of CCI2* (1x) M  L of M 

CCIP2 of CCI2* (1x) Z of hoger M of Z 

CCIP2 of CCI2* (1x) CCIP2* of CCI2* M of Z 

CCIP2 of CCI2* (2x) -/B/L L, M  

CCIP2 of CCI2* (2x) M L, M of Z 

CCIP2 of CCI2* (2x) Z of hoger M of Z 

 

 Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/deelnemer) zal deze ingeschaald worden in de hoogst 
gemeenschappelijke klasse en wanneer reglementair toegestaan een klasse lager. De hoogste klasse van de 
deelnemer is de hoogste klasse waarin ooit een winstpunt behaald is. De hoogste klasse van een paard is de 
hoogste klasse waarin het paard ooit een winstpunt heeft behaald. 

 Nieuw te vormen ponycombinaties mogen zich naar keuze laten indelen in de hoogst gemeenschappelijke klasse 
van ruiter en pony of in de klasse, die overeen komt met de hoogst gemeenschappelijke hoogte waarin ruiter en 
pony waren opgenomen en wanneer reglementair mogelijk een klasse lager. 
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BIJLAGE 2 – Informatie wedstrijden voor paarden 

 

              

Klasse B L M Z 

Dressuurproef 

Nederlandse 
dressuur pr. 
4 19 en 6 21 

Nederlandse 
dressuur pr. 

8 23 en 10 25 

Nederlandse 
dressuur pr. 

12 27 en 14 29 
FEI-proeven  
CCI2* A of B 

Cross 

Afstand min-max m 1500-2000 2000-2500 2200-3000 2600-3120 

Snelheid -min m/min 460 480 500 520 

Aantal sprongen                                     
-min 
-max 

cm 
15 
20 

20 
25 

25 
30 

25 
30 

Hoogte                             -max cm 80-90 90 100 110 

Hoogte hagen -max    cm 100 110 120 130 

Breedte                                  

- op hoogste punt       cm 90 110 120 140 

- op basis                 cm 130 150 170 210 

- open sloot droog             cm 100 150 200 280 

- open sloot met water                    cm 125 200 300 400 

Afsprong                             -max cm 100 120 140 160 

Diepte  water           -max cm 25 25 25 25 

Breedte water         -min cm 6/9 6/9 6/9 6/9 

Springen  

Afstand min -max m 350-500 350-500 350-500 400-500 

Snelheid   m/min 350 350 350 350 

Aantal hindernissen/ sprong max   9/10º 9/11ºº 9/11ºº 10/13ººº 

Hoogte   cm 85 95 105 115 

Breedte max. (+20 hoogte)   cm 100 115 125 135 

º 1 dubbelsprong, ºº 2 dubbelsprongen, ººº  2 dubbelsprongen of 1 driesprong en 1 dubbelsprong 
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BIJLAGE 4 – Informatie wedstrijden voor pony’s 

 

Klasse 
B 

kort 
B (CDE) 

lang 
L 

kort 
L (CDE) 

lang 
M (CDE) Z (CDE) 

Dressuurproef 

Nederlandse 
dressuur pr. 
4 19 en 6 21  

Nederlandse 
dressuur pr. 
4 19 en 6 21 

Nederlandse 
dressuur pr. 

8 23 en 10 25  

Nederlandse 
dressuur pr. 

8 23 en 10 25 

Nederlandse 
dressuur pr. 

12 27 en 14 29  
FEI-proeven  
CCI2* A of B 

Cross 

Afstand min-max m 500-750 1500-2000 500-750 2000-2500 2000-2500 2200-3000 

Snelheid -min m/min 300 450 300 460 480 500 

Aantal sprongen                                     
-min 
-max 

cm 10 
15 

15 
20 

10 
15 

15 
20 

20 
15 

25 
30 

Hoogte                             -max cm 50-60 70-80 60-70 80-90 90 100 

Hoogte hagen -max    cm 70-90 90-100 80-90 100-110 110 120 

Breedte                                      

- op hoogste punt       cm 50 60 90 90 110 120 

- op basis                 cm 80 100 100 130 150 170 

- open sloot droog             cm 80 100 100 100 150 200 

- open sloot met water                    cm 100 125 100 125 200 300 

Afsprong                             -max cm 70 100 70 100 120 140 

Diepte  water           -max cm 25 25 25 25 25 25 

Breedte water         -min cm 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 

  

Springen     
B (ABC) 

kort 
B (CDE) 

lang 
L (ABC) 

kort 
L (CDE) 

lang 
M (CDE) Z (CDE) 

Afstand min -max m 350-500 350-500 350-500 350-500 350-500 350-500 

Snelheid   m/min 300 350 350 350 350 350 

Aantal hindernissen/ sprong max   9/10º 9/10º 9/11ºº 9/11ºº 9/11ºº 10/13ººº 

Hoogte   cm 

50- 60 
Cat. CD 70 
Cat. E 80 

60-70 
Cat. C 80 
Cat. D 85 
Cat. E 90 

Cat. C 90 
Cat. DE 95 

Cat. C 100 
Cat. D 105 
Cat. E 110 

Breedte max. (+20 hoogte)   cm 70-75 85-95 80-85 90-100-110 100-110 110-120-130 

 


