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Op dinsdag mei is het eventingforum voor de tweede maal in 2022 bijeen gekomen. Er zijn 

diverse onderwerpen besproken waaronder de eerste resultaten van de Rider Reviews en 

Bixie&Friends.  

 

Rider Reviews 

Het eventingforum is benieuwd naar de sportbeleving van eventingruiters. Met behulp van een 

vragenlijst wil het forum zicht krijgen in de ervaring van de ruiters die deelnemen aan de eventing 

wedstrijden in Nederland. Met de uitkomsten van de Rider Reviews wil het forum de sport nog beter, 

leuker, eerlijker en veiliger te maken. Het forum legt de laatste hand aan de eerste resultaten zal deze 

delen met de betreffende organisaties. De Rider Reviews worden gedurende het eventingseizoen van 

2022 afgenomen.   

 

Bixie&Friends   

Speciaal voor de jongste jeugd die willen paardrijden, bieden de KNHS en FNRS de Bixie&Friends 

ruiteropleiding. Hierin leren kinderen op een veilige en leuke manier alles over pony's, de verzorging, 

de omgang en uiteraard het paardrijden. Het programma is speels opgebouwd en afgestemd op de 

beleving, motoriek en didactische vaardigheden van jonge kinderen. Het eventingforum is enthousiast 

dat er nu de mogelijkheid is om eventing in Bixie&Friends op te nemen. Het forum buigt zich nu over 

het invullen van het eventing concept voor Bixie&Friends.   

 

Aansluiting categorie C-pony’s in de eventingsport. 

Vorig jaar heeft het forum in samenwerking met de KNHS een kort- en lang format voor pony’s 

bedacht met het idee om de sport laagdrempeliger en beter te laten aansluiten op de wensen van 

deelnemers én wedstrijdorganisaties. Het korte format is bedacht voor deelname van alle categorieën 

pony’s voor een laagdrempelige en veilige instap tot L-niveau. Het lange format is alleen voor de CDE-

pony’s. Hierbij is besloten om de C-pony’s in de klasse B en L samen te voegen met de DE-pony’s, 

mede omdat de organiserende verenigingen aangeven dat apart organiseren van een categorie C 

klasse B of categorie C klasse L cross niet haalbaar is door de kleine aantallen deelnemers en 

afnemend aantal vrijwilligers.  Daarom is er een wijziging ten opzichte van hoe het voorheen 

georganiseerd was voor de C-pony's. Binnen het forum is naar aanleiding van geluiden het veld 

nogmaals gesproken over de hoogtes en leerlijn voor de C-pony’s en hun ruiters. Bij de nieuwe 

rubrieken en hoogtes hoort voor de C-pony's een nieuwe leerlijn. De leerlijn zoals deze bedacht is 

voor de pony’s is als volgt: B kort > L kort > B lang > L lang. Het forum is er unaniem over eens om op 

dit moment geen tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de hoogtes van de ponyrubrieken. De 

situatie wordt gemonitord door het forum en de informatietabel zal geëvalueerd en waar nodig 

aangepast worden tijdens de procedure voor de reglementswijzingen 2023.  

 

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 het forumlid van jouw regio en contactgegevens van het 

eventingforum.  

https://www.knhs.nl/eventingforum/

