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2. In de klassen L, M en Z paarden en de klassen M en Z pony’s geldt, dat resultaten behaald tijdens nationale 

wedstrijden in België en Duitsland voor winst- en verliespuntenregistratie in aanmerking komen. Deelnemers 
aan wedstrijden in België en Duitsland dienen te allen tijde te starten in de reeks, die overeenkomt met de 
klasse waarin men in Nederland startgerechtigd is volgens onderstaande tabel. 
 

Klasse in Nederland KBRSF REEKSEN LRV KLASSEN Klassen Duitsland 

L paarden REEKS B-BO PAARDEN KLASSE B PAARDEN E 

M paarden REEKS J, L & LO 
PAARDEN 

KLASSE L PAARDEN A 

Z paarden REEKS M PAARDEN KLASSE M PAARDEN L 

CIC/CCI** REEKS Z PAARDEN   

M pony’s REEKS PL PONY’S REEKS 4 PONY’S  

Z pony’s REEKS PM PONY’S REEKS 5 PONY’S  

 
Voor de Belgische reeks Jonge paarden (5- en 6-jarigen) moet de combinatie minimaal startgerechtigd zijn in 
de klasse L eventing. Promotiepunten zullen aan de klasse L of M (hoogste klasse waarin een combinatie is 
geregistreerd) worden toegevoegd. 

 

–

1. Promotieregeling pony's: 
In alle klassen begint een combinatie met 0 winstpunten. Wanneer 4 winstpunten zijn behaald, is het 
toegestaan te promoveren naar de opvolgende klasse. Bij 40 winstpunten is de combinatie verplicht te 
promoveren naar de opvolgende klasse. Uitzondering hierop vormen deelnemers met maar 1 actieve startpas 
in de discipline eventing. Voor hen bestaat geen verplichting te promoveren naar een hogere klasse. Wanneer 
een tweede startpas actief wordt in de discipline eventing geldt deze verplichting per direct wel.  
Bij ponyrubrieken worden in de klassen B en L de categorieën A, B en C samengevoegd. In de klassen B en L 
worden ook de categorieën D en E samengevoegd.  
Ponycombinaties behorend tot de categorie A of B, kunnen niet promoveren naar de klassen M en Z. In de 
klassen M en Z wordt de categorie C toegevoegd aan de categorieën D en E. 

2. 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 CIC/CIC* 
gelijkgesteld aan de klasse Z.  

3. Een combinatie die promoveert mag, tot de stand van maximum 4 winstpunten in de hogere klasse is bereikt, 
tevens nog blijven starten in de lagere klasse. Zodra een stand van minimaal 4 winstpunten in de hogere 
klasse is bereikt, gaat de promotie definitief in en mag niet meer in de lagere klasse worden gestart. Een 
kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) telt voor 2 winstpunten in de klasse Z. 
Deze verplichte promotie geldt ook voor deelnemers met 1 actieve startpas in de discipline eventing.  
Indien een combinatie in de hogere klasse een stand van 4 verliespunten behaald, is deze niet meer 
startgerechtigd in deze klasse en vervallen alle winstpunten in de naastgelegen lagere klasse. 

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

5. Op een kampioenschap moet altijd gestart worden in de hoogste klasse waarin een combinatie het lopende 
seizoen is uitgekomen. Uitzonderingen worden vermeld in het kampioenschapsreglement. 
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6. Internationaal starten: 
a. Een combinatie mag internationaal op 1-ster niveau starten zodra deze startgerechtigd is in de klasse Z en 

in het springen een stand heeft van minimaal L+5 of minimaal M-springen startgerechtigd is.  

4. Kleding en harnachement tijdens de cross-country 
a. In het onderdeel cross-country geldt voor het gebruik van het harnachement het wedstrijdreglement 

Springen en vanaf de klasse Z het FEI-reglement. Het harnachement dient vrij te zijn van loshangende 
of wapperende delen. Extra aandacht dient besteed te worden aan het gebruik van bandages; 
voorkomen moet worden dat deze los raken tijdens de cross-country.  

b. Crosskleding dient nauw aan te sluiten en vrij te zijn van loshangende of wapperende delen. Lang haar 
moet worden ingevlochten en/of worden opgebonden. Het dragen van grote of uitstekende 

sieraden is niet toegestaan. 
c. Het rijden met een helmcamera is toegestaan mits deze bij geringe aanraking losgekoppeld 

wordt van de helm. Het rijden met een helmcamera is geheel op eigen verantwoording. 
d. Het rijden met een hartslagmeter is toegestaan. 

1. De totaaluitslag wordt berekend door de strafpunten van de verschillende onderdelen van de wedstrijd 
(dressuur, springen en cross-country) bij elkaar op te tellen.  

2. Winnaar is de deelnemer met de minste strafpunten. 
3. Bij een gelijk aantal strafpunten is de winnaar degene met het minst aantal strafpunten in de cross-country. Is 

de uitslag dan nog gelijk, dan is de winnaar degene die in de cross-country de toegestane tijd het dichtst 
benadert. 
Bij een gelijk aantal strafpunten is de winnaar: 

a. De combinatie met het minst aantal strafpunten in de crosscountry 
b. Daarna de combinatie die de toegestane tijd in de crosscountry het dichtst benaderd 
c. Daarna de combinatie met het beste springresultaat 
d. Daarna de combinatie met de snelste tijd in het springen 
e. Daarna worden de betreffende combinaties gelijk geplaatst. 

 

2. De stijljury: 
In de cross-country wordt de rijstijl in de klasse B beoordeeld door twee stijljuryleden. Deze juryleden dienen 
op de KNHS-officiallijst voor stijljuryleden voor te komen. De stijlbeoordeling in de cross-country mag ook 
worden gedaan door een eventinginstructeur of een eventingruiter met ervaring op minimaal 3-ster 
niveau. 

 

1. Indoor eventingwedstrijden (ISGW) en eventingderby’s worden verreden volgens het geldende 

wedstrijdreglement eventing met uitzondering van het onderstaande: 
  Tempo cross-country: Paarden  Pony 
  Klasse BB/B   350-400 m/min. 300-350 m/min. 

  Klasse L   400-450 m/min. 350-400 m/min. 
  Klasse M   420-470 m/min. 375-425 m/min. 
  Klasse Z   440-490 m/min. 400-450 m/min. 

2. In de klasse BB en B vindt beoordeling van de rijstijl plaats volgens bijlage 5. 

3. De wedstrijd bestaat uit één of meer onderdelen waar de cross-country altijd een vast onderdeel van uitmaakt. 
4. Indien de wedstrijd bestaat uit de onderdelen springen en cross-country kan het parcours uit 2 fasen bestaan. 

De eerste fase bestaat uit een springparcours met ongeveer 8 hindernissen waarbij de fouten volgens tabel A 
worden berekend. De tweede fase bestaat uit een cross country met ongeveer 15-20 hindernissen waarbij de 
fouten worden berekend volgens het reguliere eventingreglement. De finish van de 1

e
 fase is de start van de 2

e
 

fase.  
5. De rijstijl dient door twee, gescheiden geplaatste, een rijstijljuryledenlid eventing beoordeeld te worden. De 

stijlpunten worden x2 van het  strafpuntentotaal afgetrokken. 
6. Het wedstrijdterrein heeft een minimale oppervlakte van 2.000 vierkante meter (indoor) en 3.200 vierkante 

meter (outdoor). 

7. Tijdens deze wedstrijden kunnen geen promotiepunten worden behaald. 
8. Op een indooreventing wedstrijd mag een combinatie maximaal 2 maal starten.  Indien 2 maal gestart 

wordt in dezelfde rubriek dan moet de 2
e
 start HC zijn.
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Klasse  B 
ABC 

Klasse  B 
DE 

Klasse  L  
ABC 

Klasse  L 
DE 

Klasse  M 
CDE 

Klasse  Z 
CDE 

Nederlandse 
dressuur pr. 
4 en 6 

Nederlandse 
dressuur pr. 
4 en 6 

Nederlandse 
dressuur pr. 
8 en 10 

Nederlandse 
dressuur pr. 
8 en 10 

Nederlandse 
dressuur pr. 
12 en 14 

FEI- proef 
CCIP2** 

afstand fase D  min-max m 1500 - 2000 1500 - 2000 1500 - 2000 1500 - 2000 2000 - 2500 2200 - 3000 

snelheid fase D  m/min 400/420/440 450 410/430/450 460 480 500 

aantal sprongen    -min  
                              -max         

 15 
20 

15 
20 

15 
20 

15 
20 

20 
25 

25 
30 

hoogte                   -max          cm 60-70 70-80 70-80 80-90 90 100 

hoogte hagen        -max  cm 80-90 90-100 90-100 100-110 110 120 

Breedte                 -max                 

   - op hoogste punt     cm 50 60 60 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  m 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 

 

 Klasse   B 
ABC 

Klasse  B 
DE 

Klasse  L 
ABC 

Klasse  L 
DE 

Klasse  M 
CDE 

Klasse  Z 
CDE 

afstand            min- max m 350 - 500 350 - 500 350 - 500 350 - 500 350 - 500 350 – 500  

snelheid m/min 300 350 300 350 350 350 

aantal hind./ sprong max  9/10 º 9/10 º 9/11 ºº 9/11 ºº 9/11ºº 10/13 ººº 

hoogte cm cat. A  55 
cat. B  60 
cat C 70 

cat. D   70 
cat. E   80 

cat. A  70 
cat. B  75 
cat. C 80 

cat. D   85 
cat. E   95 

cat. C    85 
cat. D    95 
cat. E   105 

cat. C     95 
cat. D   105 
cat. E   115 

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

º 1 dubbelsprong, ºº 2 dubbelsprongen, ººº  2 dubbelsprongen of 1 driesprong en 1 dubbelsprong 
Bij combinaties van hindernissen dient ook de afstand tussen de afzonderlijke hindernissen te worden aangepast aan de desbetreffende categorie 


