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Inleiding  

Vanaf 20 maart 2022 zal de EventingHQ Virtual Team Challenge starten. De EventingHQ 

Team Challenge is opgezet om extra beleving toe te voegen aan de eventing sport in 

Nederland. Daarnaast is het doel de saamhorigheid en het teamverband te versterken. Ook 

zetten we ons in voor promotie en ontwikkeling van de eventingsport.  
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Competitiebepalingen 

1. Teams 

  1.1 Registratie 

1.1.2. Een team kan alleen meedoen wanneer deze het online 

aanmeldformulier volledig heeft ingevuld.  

1.2 Samenstelling 

1.2.1. Teams dienen te bestaan uit maximaal 4 personen.  

1.2.2. Een combinatie kan enkel voor 1 team geregistreerd staan.  

1.2.3.  De samenstelling van het team kan opgezet worden met ruiters uit de 

klassen B t/m Z (Z kan gelijk staan aan CCI2* of CCIP2*) en 

vrijwilligers en moet voldoen aan lid 1.2.5.  

1.2.4.  Ruiters die hebben deelgenomen op CCI3* of hoger mogen deelnemen 

aan de Virtual Team Challenge, mits zij met een ander paard 

deelnemen dan waarmee ze op CCI3* zijn gestart.  

1.2.5. Elk team beschikt over een Team Captain. Dit mag een deelnemer zijn 

binnen het team of een naastgelegen relatie.  

1.2.6.  De samenstelling van het team kan gedurende de Virtual Team 

Challenge eenmalig gewijzigd worden in het geval van blessure(s) bij 

paard of ruiter. Dit gebeurt in overleg met EventingHQ.  

1.3 Inschrijfgeld  

1.3.1.  Deelname is gratis. 

1.4 Paarden/ pony’s 

1.4.1.  Een ruiter met meerdere paarden (max 3) mag in meerdere teams met 

verschillende paarden uitkomen. Voorbeeld: Annie heeft 2 paarden. Ze 

mag met het ene paard in team 1 uitkomen en het andere paard in 

team 2.  

1.4.2.  Veranderen van paard of pony tijdens de Team Challenge is 

toegestaan. Dit dient wel door gegeven te worden aan EventingHQ. 

1.5 Teamnaam 

1.5.1.  Voor het begin van de Virtual Team Challenge dienen alle teams een 

teamnaam door te geven aan EventingHQ. 

1.5.2.  De opgegeven naam wordt gedurende de Challenge gebruikt en kan 

tussendoor niet gewijzigd worden.  

 

2. Puntenbepaling  

3.1. De volgende score tabel houden we aan: 

• Uitrijden van een KNHS eventingwedstrijd: 15 punten 

• Prijs op een KNHS eventingwedstrijd: 

• 1e plaats 40 punten 

• 2e plaats 35 punten 

• 3e plaats 30 punten 
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• 4e plaats 25 punten 

• 5e plaats 20 punten 

• 6e plaats 15 punten 

• 7e plaats 10 punten 

• 8e plaats 5 punten 

• Vrijwilligerswerk tijdens een KNHS eventingwedstrijd: 

• Halve dag (4 uur) 30 punten 

• Hele dag (8 uur) 60 punten 

• Max 3 op een volgende dagen.  

• Deelname aan een EventingHQ Training: 30 punten 

• Bonus punten: 

• Dressuurscore van <20 t/m 25 strafpunten: 25 punten. 

• Deelname aan FEI wedstrijden in Nederland: 15 bonus punten 

• Deelname aan een KNHS Kampioenschap: 50 punten 

• Vrijwilligerswerk op een FEI wedstrijd in Nederland: 

• 50 punten (voor een halve dag 4 uur) 

• 100 punten (voor een hele dag 8 uur) 

• Max 4 op een volgende dagen.  

  

3. Prijzen  

4.1. Vooropgesteld is dat het traject dat je als deelnemer aangaat om deel de te 

nemen aan de Virtual EventingHQ Team Challenge en om te winnen al van 

onschatbare waarde. Maar uiteraard zetten we de winnaars in het zonnetje! De 

winnaars krijgen o.a. een budget t.w.v. 120,- om te besteden aan EventingHQ 

trainingen. Extra prijzen worden gedurende de Virtual EventingHQ Team Challenge 

bekend gemaakt. 

 

4. Contact 

Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen. Neem dan contact op met: 

 

Mariska | EventingHQ.  

Email: info@eventinghq.nl 

Website: www.eventinghq.nl  

 

Follow us on Facebook @Eventing.HQ or Instagram @eventinghq

 

http://www.fei.org/
http://www.eventinghq.nl/
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