
 

Checklist TA Eventing 

 

 

Checklist Technisch Afgevaardigde Eventing 

Minimaal 3 maanden voor de wedstrijd (langer termijn voor nieuwe wedstrijden): Afstemmen met: Opmerkingen 

 De evaluatie van een vorige editie doornemen. WO  

 Telefonisch contact met de wedstrijdorganisatie: Welke klassen worden verreden, 

globale dagindeling, welke personen zijn in "charge". Afspraak maken voor 

bezichtiging  crosstraject en terreinen. 

WO 

 

 Wie zijn de stijljuryleden? Wees hier op tijd mee!  WO  

 Controle crosstraject (start, finish, uitloop finish, vloeiende lijnen, bodem, afstanden) PBC  

 Controle crossbouw (volgorde van de hindernissen, plaats van de 

combinatiesprongen, verhouding breedte/stijlspringen, aantal af/opsprongen 

breekboomgebruik, bodem waterhindernis). Toetsing aan "Richtlijnen Parcoursbouw 

Cross Country" 

PBC 

 

 Controle terreinindeling (parkeren, situering dressuurringen, springparcours, 

losrijterreinen, locatie veterinaire controle)  
WO 

 

 Gesprek met het secretariaat/rekenkamer (hoe ervaren is het team, welk programma 

wordt gebruikt, hoeveel starts kan men verwerken). Advies hoe een tijdschema het 

beste opgezet kan worden. Indien een klasse in meerdere groepen wordt ingedeeld 

dan bij voorkeur geen willekeurige indeling. 

WO 

 

 

 

 

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/eventing/regels-en-reglementen-eventing/disciplinereglement-eventing/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/eventing/regels-en-reglementen-eventing/disciplinereglement-eventing/
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Voorafgaand aan de wedstrijd (enkele weken) Afstemmen met Opmerkingen 

 Controle crossbouw (zijn afspraken nagekomen, vordert de crossbouw, worden de 

mobiele hindernissen verankerd) 

PBC 

 

 

 Wie is federatievertegenwoordiger en moet er een overdracht plaatsvinden FV  

 Is de organisatie bekend met de benodigde formulieren (te downloaden van de 

KNHS-website) 

WO  

 Gaat de organisatie omroepinformatie verzamelen? Omroepen is meer dan 

rugnummers opnoemen die een bepaalde hindernis goed genomen hebben! 

WO  

 Controle tijdwaarneming PBC  

 Calamiteitenplan aanwezig. Zijn de hindernissen goed bereikbaar met een 

(paarden)ambulance 

WO  

 Medische hulpverleners-post (EHBO/ Rode Kruis) zijn aanwezig, is de 

dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling ingelicht. Kan een ambulance bij alle 

hindernissen komen? 

WO  

 Is het gehele traject te bereiken met een (paarden)ambulance en is de aanrijroute in 

kaart gebracht. 

PCB  

 Zijn portofoons aanwezig en is er een portofoonoverzicht WO  

 Aanwezigheid paardenambulance (met 4 wheel drive), sleepzeil en kan deze bij de 

hindernissen komen. Is er een chauffeur aangewezen en is zijn mobiele nummer bij 

iedereen bekend. Is er een dierenkliniek in de omgeving op de hoogte van de 

wedstrijd zodat in nood een paard hier direct naar toegebracht kan worden. 

WO  

 Is de wedstrijddierenarts op de hoogte van de keuringsprocedure WO  

 Zijn de hinderniscontroleurs bekend met de instructiefilm (KNHS website) WO  

https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/wedstrijden-organiseren/eventingwedstrijd-organiseren/
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/wedstrijden-organiseren/eventingwedstrijd-organiseren/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/eventing/instructievideos-eventing/instructiefilm-voor-hinderniscontroleurs/
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Kort voor de wedstrijd (minimaal 1 dag) Afstemmen met Opmerkingen 

 Definitieve keuring van de cross (zijn de breekbomen op de juiste wijze gebruikt, is 

de afvlagging in orde en duidelijk) 

PBC  

 Indien de klasse B wordt verreden de positie van de stijljuryleden bepalen. PBC  

 Definitieve keuring van de terreinen. (waterafgiftepunt) WO  

 Dressuur: zijn de hoeken en het midden van de korte en lange zijdes dicht WO  

 Springen: indien de bodemgesteldheid het toelaat mag 5 cm hoger worden 

gebouwd. 

PBC  

 Zijn de noodzakelijke bekendmakingen over de cross gedaan. WO  

 Heeft er een briefing plaatsgevonden voor de hinderniscontroleurs (bij voorkeur 

hierbij aanwezig) en zijn de hinderniscontroleurs voorzien van de nodige formulieren 

WO  

 WAT IS HET WEERBERICHT?   

 Controle lijsten af laten tekenen door de parcoursbouwer, wedstrijdorganisator en TA WO, PBC  en TA  
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Tijdens de wedstrijd (of overdragen aan de FV) Afstemmen met Opmerkingen 

 Gehele wedstrijddag in contact blijven met wedstrijdleider, rekenkamer, evt. 

federatievertegenwoordiger 

  

 Bij onvoorziene omstandigheden: cross aanpassen in overleg met de crossbouwer PBC  

 Met springjury overleggen o.a. wie toezicht houdt op voorterrein springen. LET OP: 

Bij eventing geldt voor alle klassen dat pas bij de 3e weigering een combinatie in 

het springen wordt uitgesloten. 

  

 Tussentijdse controle van de voorlopige uitslaglijsten (bijvoorbeeld of bij uitsluiting 

de reden van uitsluiting wordt vermeld). 

WO  

 Volledig beschikbaar zijn tot een half uur na bekendmaking van de uitslag i.v.m. 

mogelijke protesten. 

  

 Bij val met verwonding: ongevallen formulier (laten) invullen.    

Na de wedstrijd Afstemmen met Opmerkingen 

 Controle uitslagenlijsten (bijvoorbeeld bij uitsluiting reden van uitsluiten vermelden!) WO  

 Lijst met deelnemers opstellen die na uitsluiting doorgereden zijn in de cross of 

paard niet bij de vet keuring hebben aangeboden. 

  

 Evaluatie met de wedstrijdorganisatie o.a. aan de hand van 

hindernisfoutenformulier 

WO/PBC  

 Rapport opstellen en verbeterpunten aangeven.   

 


