
 

My First Eventing Challenge 2021 
 

Beste deelnemer, 

Wat leuk dat je meedoet aan de My First Eventing Challenge 2021. In deze brief vind je alle 

informatie over zaterdag 10 april. Als je vragen hebt dan kan je die mailen naar 

fec@maarsbergenhorsetrials.nl.  

Tot volgende week zaterdag!  

The challenge 
Onder toeziend oog van een Bixie-jurylid rijd je een parcours welke bestaat uit twee fasen die achter 

elkaar worden gereden. De finishlijn van de eerste fase (5 springhindernissen) is tevens de startlijn 

van de tweede fase (5 crosshindernissen). Dus je rijdt in 1 keer door. De hindernissen zijn 

genummerd en voorafgaand aan elke rubriek is de mogelijkheid om parcours te lopen.  

Programma1 
Vanaf 09.15u Parkeerterrein open 

09.45-10.30u Parcours verkennen 25 cm 

10.30-12.00u Rubriek 25 cm 

12.15-13.00u Parcours verkennen 50 cm  

13.00-15.00u Rubriek 50 cm 

Hoe ziet jouw dag eruit?  
1. Je komt aan met jouw pony in de trailer en parkeert op het parkeerterrein. Let op: neem 

voor het parkeren de ingang direct aan de N226 (dus niet de hoofdingang aan de Maarnse 

Grindweg). Daar staan onze verkeersregelaars en parkeerwachten om verdere aanwijzingen 

te geven. Zie plattegrond onderaan deze brief. 

2. Meld je vervolgens aan bij het secretariaat. Hier ontvang je jouw startnummer en kan je nog 

vragen stellen als je die hebt. Let op: het startnummer krijg je van ons. Je moet zelf zorgen 

dat je het startnummer kan besvestigen op jouw bodyprotector middels een 

hesje/hoesje/veiligheidsspelden/e.d.  

3. Vervolgens kan je het parcours verkennen, jouw pony klaarmaken, losrijden in de losrij-ring 

en het parcours rijden. Er zijn ringmeesters en parcourshulpen aanwezig.  

4. Na het parcours kan je jouw pony rustig uitstappen, afzadelen etc. 

5. Daarna kan je je protocol en medaille ophalen bij het secretariaat. Hier is tevens catering to 

go aanwezig om nog te genieten van iets lekkers te drinken en eten.  

Rangschikking en prijsuitreiking 
Alle deelnemers ontvangen een protocol met de behaalde cijfers en feedback van de jury. Tevens 

ontvangen alle deelnemers een officiele My First Eventing Challenge medaille. De eerste prijs in 

iedere rubriek is een kampioenslint en een deken van Den Boer Elektrotechniek. Let op: vanwege de 

corona maatregelen zal er GEEN centrale prijsuitreiking zijn. Na het rijden van het parcours kan je 

het protocol en de medaille ophalen bij het secretariaat. Het klassement wordt aan het einde van de 

dag op de website gepubliceerd en de prijswinnaars bezorgen we de deken achteraf.  

 
1 De startlijst wordt in een aparte bijlage meegestuurd. 
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De beoordeling 
• De eerste fase wordt beoordeeld op fouten en rijstijl. De rijstijl wordt 

beoordeeld volgens artikel 280 van het wedstrijdreglement springen van de 

KNHS2. 

• De tweede fase wordt beoordeeld op fouten en rijstijl. De rijstijl in de tweede fase wordt 

beoordeeld volgens de rijstijlbeoordeling van de klasse B eventing van de KNHS. 

• In geval van gelijkheid van strafpunten na twee fasen is achtereenvolgens doorslaggevend 

o het cijfer voor stijl in de tweede fase  

o het cijfer voor stijl in de eerste fase   

• Een val in de eerste of tweede fase betekent uitsluiting. 

• Er mag een begeleider meelopen met de deelnemer en pony (met of zonder halstertouw). 

Dit wordt niet meegenomen in de beoordeling.  

Tenue 
Veiligheidshelm en bodyprotector zijn verplicht. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich 

correct kleden en hun pony zo netjes mogelijk presenteren. Een paar tips:  

• Rijd met rijlaarzen 

• Houd jouw bovenarmen bedekt 

• Draag je haren in een vlecht of in een haarnetje 

• Vlecht je pony en laat hem glimmen.  

Corona protocol 
Tijdens de evenementen van Maarsbergen Horse Trials geldt het corona protocol. Een aantal zaken 

lichten wij hier graag uit:  

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt en/of een huisgenoot hebt met klachten; 

• Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen; 

• Neem geen toeschouwers mee;  

• Het terrein wordt voorzien van een duidelijk routing die de aanwezigen zullen volgen, zodat 

personen elkaar zo min mogelijk passeren.  

• Volg de aanrijdroutes en parkeren op het aangewezen parkeerterrein binnen de vakken en 

op aanwijzing van de parkeerwacht. 

• Blijf niet langer dan de duur van de activiteit; 

• Volg altijd de aanwijzigen op van de organisatie; 

• Je bent aanwezig op eigen risico. De terreineigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade en ongevallen. 

Betaling  
Wij hebben van bijna alle deelnemers de betaling goed ontvangen. Wij willen jullie vragen om dit 

nog even goed te controleren of je al hebt betaald. De plek op de startlijst is pas definitief als de 

betaling in goede orde is ontvangen.  

Website 
Alle informatie vind je ook terug op onze website: 

https://www.maarsbergenhorsetrials.nl/programma/my-first-eventing-challenge/  

 
2 Het protocol wordt in een aparte bijlage meegestuurd. 
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https://www.maarsbergenhorsetrials.nl/programma/my-first-eventing-challenge/


 

 

Plattegrond 
 

 


