
 

                 Wijzigingen 2018 (doorgehaald komt te vervallen, vet en onderstreept is nieuw) 

                  

 

Wijzigingen Wedstrijdreglement Eventing per ingang van 1 maart 2018 

  1 – 2 

 

–

1. Leeftijd deelnemers aan wedstrijden met paarden/ pony’s: 
 Paarden  Pony’s   

Klasse B/ L  vanaf 12 jaar  8 t/m 18 jaar* 
Klasse M/ Z  vanaf 14 jaar  8 t/m 18 jaar* 
 

1. Winstpunten in de Eventing kunnen worden behaald als het resultaat in de drie wedstrijdonderdelen voldoende 
is. Ook om door te kunnen gaan naar het volgende wedstrijdonderdeel van de wedstrijd geldt dat er door de 
combinatie een bepaalde minimum score moet worden behaald: 
Onderdeel Dressuur 

 Voor het onderdeel dressuur geldt dat een combinatie een minimum gemiddelde score van 5,5 
(maximaal 67,5  45 strafpunten) moet worden gehaald om winstpunten te kunnen halen.  

 Bij een gemiddelde score in de dressuur tussen de 4,5 en 5,5 mag de combinatie door naar het 
volgende wedstrijdonderdeel (springen), maar kunnen geen winstpunten meer worden behaald. 

 Bij een gemiddelde score in de dressuur van 4,5 (maximaal 82,5 55 strafpunten) of minder wordt de 

combinatie uitgesloten en mag deze niet door naar het volgende wedstrijdonderdeel (springen). 
 

1. Algemeen 
c. MIM-clip: 

Een MIM-clip is een veiligheidssysteem waarbij de hindernis bij harde (horizontale) aanraking 
wijkt. Een wedstrijdorganisatie is verplicht om in het kader van veilige crossbouw in de klasse Z 
de MIM-clio te gebruiken. In overleg met de TA wordt bepaald bij welke hindernis(sen) de MIM-
clip wordt gebruikt.  

 

5. Indien er in de klasse B geen dressuurproef wordt verreden wordt aan alle deelnemers een dressuurscore 
toegekend van -50 (66,7%).  
 

5. Het procentueel behaalde resultaat van de combinaties wordt nu omgerekend naar strafpunten door het 
berekende percentage af te trekken van honderd (afronden op één decimaal) het verkregen percentage te 

vermenigvuldigen met coëfficiënt 1,5 en het tenslotte af te ronden op één decimaal. 
 

1. De eerste keuring vindt plaats tussen het verlaten van de springring en het ingaan van de cross-country. 
2. De keuringslocatie dient in overleg met de desbetreffende wedstrijddierenarts te worden vastgesteld en moet 

op een voor de deelnemers gemakkelijk te herkennen en te bereiken plaats worden gesitueerd.  
3. De wedstrijddierenarts wordt voorzien van een startlijst en een formulier om bevindingen te noteren. Tevens 

wordt een secretaris aangewezen, die de bij deze keuring verzamelde gegevens registreert. De paarden 
mogen bij de keuring zijn voorzien van het harnachement en beenbeschermers. Alleen paarden, die door de 
wedstrijddierenarts zijn goedgekeurd kunnen aan de wedstrijd beginnen. 

4. Wanneer de wedstrijddierenarts of een jurylid gedurende de wedstrijd op één of andere wijze de indruk krijgt, 
dat een paard niet in staat is de wedstrijd voort te zetten, dan dient een herkeuring te volgen. Het 
desbetreffende paard kan pas na een positief advies van de wedstrijddierenarts de wedstrijd voortzetten. 
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5. De keuring na de cross-country dient bij voorkeur plaats te vinden in een afgesloten ruimte met een 
ingang/uitgang. De keuringslocatie mag niet toegankelijk zijn voor het publiek. De keuring moet plaatsvinden 
binnen 10 minuten na de finish of zo spoedig mogelijk na het tussentijds beëindigen ervan.  

6. Finish- en keuringstijden moeten door een secretaris worden bijgehouden, die ook de bij de keuring 
verzamelde gegevens registreert. De paarden dienen door de ruiter of in aanwezigheid van te worden 
aangeboden voor de keuring. De ruiter is verantwoordelijk voor het op tijd aanbieden voor de keuring. 

7. De keuring vindt plaats in rust en in beweging aan de hand in stap, kort overgaand in draf. Na deze keuring 
wordt beslist: goedkeuren of maximaal 20 minuten uitstel. Een herkeuring heeft geen consequenties voor de 
deelnemers. Bij een herkeuring dienen de paarden in de nabijheid van de keuringsplaats te blijven.  

8. De herkeuring dient binnen 20 minuten plaats te vinden. Na deze herkeuring volgt de definitieve beslissing: 
goedkeuren of afkeuren. Kreupelheid en onvoldoende herstel zijn redenen voor afkeuring. Bij afkeuring volgt 
uitsluiting. 

9. Van de paarden, die uit de wedstrijd worden genomen, wordt door de wedstrijddierenarts een rapport 
opgemaakt waarin de bevindingen, die aanleiding geven tot de beslissing, zijn vermeld. Dit rapport wordt aan 
de Federatievertegenwoordiger overhandigd. De ruiter wordt op de hoogte gesteld van de reden(en), die tot 
uitsluiting heeft (hebben) geleid. 

10. Algemene richtlijnen betreffende de veterinaire keuring: 
a. Wanneer een paard aan de keuring wordt onttrokken volgt diskwalificatie. 
b. Tegen de beslissing van de wedstrijddierenarts is geen beroep mogelijk.  

 

Artikel 327 – Veterinaire keuring 

1. De eerste keuring voor de cross-country vindt plaats tussen het verlaten van de springring en het ingaan 

van de cross-country. De tweede keuring moet plaatsvinden binnen 10 minuten na de finish van de 

cross-country of zo spoedig mogelijk na het tussentijds beëindigen ervan. 

2. De keuringslocatie dient in overleg met de desbetreffende wedstrijddierenarts te worden vastgesteld en 

moet op een voor de deelnemers gemakkelijk te herkennen en te bereiken plaats zijn. De keuring dient 

bij voorkeur plaats te vinden in een afgesloten ruimte met een ingang/uitgang. 

3. Een secretaris van de wedstrijddierenarts beschikt over een startlijst en legt in het veterinair rapport de 

aantallen deelnemers, de aantallen afkeuringen en de redenen voor afkeuring vast.  

4. Wanneer de wedstrijddierenarts of een jurylid gedurende de wedstrijd op één of andere wijze de indruk 

krijgt, dat een paard niet in staat is de wedstrijd voort te zetten, dan dient een herkeuring te volgen. Het 

desbetreffende paard kan pas na een positief advies van de wedstrijddierenarts de wedstrijd voortzetten. 

5. De ruiter is verantwoordelijk voor het correct en op tijd aanbieden van zijn paard voor de keuring.  

6. De keuringen vinden plaats in rust en in beweging aan de hand in stap, kort overgaand in draf. De 

paarden mogen bij de eerste keuring zijn voorzien van het harnachement en beenbeschermers. Bij de 

tweede keuring dient het paard te zijn ontdaan van de beenbeschermers. 

7. Na de eerste keuring wordt beslist: goedkeuren of afkeuren. Alleen paarden, die door de 

wedstrijddierenarts zijn goedgekeurd kunnen in de cross-country starten. Bij de tweede keuring wordt 

beslist: goedkeuren, afkeuren of een herkeuring.  

8. Bij een herkeuring dienen de paarden in de nabijheid van de keuringsplaats te blijven. De herkeuring 

dient binnen 20 minuten plaats te vinden. Na deze herkeuring volgt de definitieve beslissing: 

goedkeuren of afkeuren. Kreupelheid en onvoldoende herstel zijn redenen voor afkeuring. Bij afkeuring 

volgt uitsluiting. 

9. Van de paarden, die uit de wedstrijd worden genomen, wordt door de wedstrijddierenarts een rapport 

opgemaakt waarin de bevindingen, die aanleiding geven tot de beslissing, zijn vermeld. Dit rapport 

wordt aan de Federatievertegenwoordiger overhandigd. De ruiter wordt op de hoogte gesteld van de 

reden(en), die tot uitsluiting heeft (hebben) geleid. 

10. Algemene richtlijnen betreffende de veterinaire keuring: 

a. Wanneer een paard aan de keuring wordt onttrokken volgt diskwalificatie. 

b. Tegen de beslissing van de wedstrijddierenarts is geen beroep mogelijk.  

 

Bijlage 6:  

Rekenvoorbeeld dressuurscore 

Uitgaande van klasse B, L of M Eventing waarbij de maximaal te behalen score in de dressuur 300 is.  
- Gemiddeld een 6,5 voor dressuur = 195 punten = 65% 

Omrekening naar strafpunten: (100-65) x 1,5 = 67,5  35 

- Gemiddeld een 4,5 voor dressuur = 135 punten = 45 % 
Omrekening naar strafpunten: (100-45) x 1,5 = 82,5  55 

 


