
Oefen-eventing-derbywedstrijd op zondag 17 juni 2018 

  

Clubterrein ’t Vlakkee van RV Varsseveld/PC Varus te Varsseveld 

De bedoeling van deze dag is beginnende combinaties te laten kennismaken met 

eventing en hen in de gelegenheid te stellen een parcours met vaste hindernissen te 

rijden op een laagdrempelige manier. 

Wat is een eventing-derbywedstrijd? Het is een tweefasenparcours, een combinatie van springen en eventing.  

De 1e fase telt 7 eenvoudige hindernissen zoals in een springparcours, maar zonder dubbelsprongen. De hoogte 

is zoals in de klasse BB.  

Als je de 1e fase op goede wijze hebt volbracht, mag je meteen doorrijden naar de 2e fase. Die bestaat uit een 

eventingparcours van ca. 15 enkelvoudige sprongen, waarvan de eerste paar sprongen op het zand staan en de 

overige hindernissen op een grasbodem.  

De eventinghindernissen staan opgesteld op twee hoogtes: 50/60 cm en 70/80 cm. Je mag zelf per sprong 

kiezen welke van de twee je neemt en in welk tempo je dat doet.  

Als je pony of paard een of meer weigeringen heeft, mag je opnieuw aanrijden. De enige voorwaarde is dat het 

parcours op een veilige, diervriendelijke wijze wordt afgelegd, dit ter beoordeling van de jury. 

Deelname is open voor leden van een KNHS-vereniging of KNHS-sportaanbieder. Een startpas en 

wedstrijdtenue zijn niet vereist. Wel verwachten we van de deelnemers dat ze een bodyprotector dragen 

(eventueel op voorafgaande aanvraag op het terrein te lenen) en een goedgekeurde veiligheidscap.  

Het inschrijfgeld is € 10,- per combinatie per parcours. Het is toegestaan meerdere rondjes te rijden. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni per e-mail bij concoursvarsseveld@outlook.com. Bij pony’s de categorie 

vermelden. 

Er is een minimum aantal deelnemers vereist, dus graag aanmelden dat je komt. We maken een startlijst, zodat 

de hindernissen van de 1e fase niet bij elke combinatie behoeven te worden aangepast. 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door familie Mosselman (www.eventinghindernissen.nl). 
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