
Verslag eventingforum 2 juni 2015 

 

Op dinsdag 2 juni is het eventingforum voor de tweede keer in 2015 bijeen geweest. Er zijn 

diverse onderwerpen besproken waarbij de “stand in het land” het belangrijkste onderwerp 

was. 

 

De ‘stand van het land’  

Met de ‘stand van het land’ gaat elke regio zelf in kaart brengen welke wensen en behoeften er zijn, 

waarin de regio succesvol is en waar juist een achterstand is. Ook wordt hierbij per regio duidelijk 

hoeveel wedstrijden en oefenterreinen er nu precies zijn. Op basis van deze inventarisatie zal het 

forum bepalen welke onderwerpen het meeste aandacht moeten krijgen. Met deze aanpak heeft elke 

regio en elk KNHS-lid direct invloed op de prioriteiten. De volgende bijeenkomst van het forum zal dit 

onderwerp prominent op de agenda staan en zullen de formulieren van de regio’s besproken worden. 

 

Aanstellen van een ruitervertegenwoordiger 

Naar aanleiding van de wedstrijd in Chaam is in het eventingforum voorgesteld om voor iedere 

wedstrijd een ruitervertegenwoordiger aan te stellen. Deze zou dan vooraf met de TA de cross moeten 

goedkeuren. Op onze huidige eendaagse wedstrijden hebben ruiters vaak geen tijd om hier nog 

aandacht aan te besteden en kan er ook weinig meer gewijzigd worden. Het onderwerp zal op de 

kalendervergadering met de wedstrijdorganisaties worden besproken. 

 

Wachtlijsten 

De wachtlijsten voor de wedstrijden nemen niet meer toe . Er zijn meer wedstrijden en door het aantal 

late afmeldingen kunnen alsnog veel ruiters op de wachtlijst starten. Knelpunt is er nog wel bij enkele 

wedstrijden die een gunstige plaats op de kalender hebben of erg populair zijn.  

 

Bijeenkomst hinderniscontroleurs 

Het KNHS-bestuur stelt het forum de vraag om een bijeenkomst voor hinderniscontroleurs te 

organiseren. Het forum denkt dat hier niet veel belangstelling voor zal zijn. Het onderwerp zal op de 

jaarlijkse kalendervergadering ter sprake worden gebracht. 

 

Gebruikerservaringen MiM-clip 

De gebruikerservaringen met de MiM-clip zijn tot nu toe positief. Het installeren van de clip vraagt 

even aandacht maar het vervangen is eenvoudig te doen. Een echt harde aanraking waarbij het 

systeem wordt geactiveerd is tot nu toe nog niet voorgekomen. Eind van het jaar wordt de clip 

geëvalueerd. 

 

Eventinginstructeurs 

Nu er ongeveer 40 gediplomeerde eventinginstructeurs zijn wordt de vraag gesteld of voor de 

regiotrainingen eventing-gediplomeerde instructeurs ingezet moeten worden. Van de huidige 

instructeurs is het merendeel geen specifieke eventinginstructeur. Het forum is hierover verdeeld en 

neemt hierover nog geen beslissing. Wel zal concreet worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

voor bestaande instructeurs om ook een eventing-licentie te behalen. 

 



Notitie eventingdressuur 

Er is een notitie gemaakt over eventingdressuur. Het forum is het eens met de inhoud. Met name de 

aandacht voor het onderscheid maken in punten tussen de goede en slechte combinaties moet 

aandacht krijgen omdat deze verschillen bij de einduitslag grote invloed hebben. Verschillen zijn nu 

vaak te klein op KNHS-wedstrijden waardoor het onderdeel dressuur een te kleine invloed heeft op de 

einduitslag. Juryleden zullen de notitie toegezonden krijgen. 

 

Volgende bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst van het eventingforum is op 16 september 2015.  Kijk voor meer informatie 

op www.knhs.nl/eventingforum 
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