Horsefood Dressuur Talent 2020
Reglement. Vier- en Vijfjarigen competitie
Een jaarlijks terugkerend paardenfestijn, voor vier- en vijfjarigen dressuurpaarden die zich kunnen selecteren in diverse voorrondes voor een plekje
in de finale waar gestreden gaat worden om het meest getalenteerde
dressuurpaard in hun leeftijdscategorie. Tevens een competitie ronde voor
zesjarige dressuurpaarden in Berkel-Enschot.
__________________________________________________________________________________
Deelname aan de Horsefood Dressuur Talent
 Opengesteld voor deelnemers uit geheel Nederland en buitenland.
 Opengesteld voor merries, ruinen en hengsten van alle stamboeken die in het jaar van de competitie de
leeftijd van vier of vijf jaar bereiken.
 Goedgekeurde dekhengsten, van welk stamboek dan ook (in binnen- of buitenland) zijn uitgesloten van
deelname.
 Paarden dienen in het bezit te zijn van een paardenpaspoort en geënt volgens het Algemene
Wedstrijdreglement van de KNHS.
 Men hoeft niet in het bezit te zijn van een geldige KNHS-startpas. De ruiter/amazone die het paard
voorstelt dient wel lid te zijn van de KNHS (m.u.v. ruiters uit het buitenland)
 Het is toegestaan op meerdere locaties deel te nemen.
Inschrijven
 Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier of de daarvoor bestemde link op
www.horsefoodthebest.com onder het kopje Talentencompetities. (u kunt max. 3 paarden inschrijven per
ruiter per leeftijdscategorie).
 Als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, kan er niet meer worden ingeschreven.
 Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50 per paard per wedstrijd.
 Van alle deelnemende paarden in Exloo moet een duidelijke kopie van het stamboekpapier worden
meegestuurd bij het inschrijfformulier.
 Het inschrijfgeld bij de voorrondes in Berkel-Enschot, Exloo en Aalsmeer ter plaatse voldoen.
 Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd. Deelnemers
welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van volgende evenementen
uitgesloten.
 U dient er rekening mee te houden dat de aanvangstijden evt. een half uur vervroegd kunnen worden.
De wedstrijd
 Het Algemeen Wedstrijdreglement en het wedstrijdreglement dressuur van de KNHS zijn van toepassing.
 Door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de in dit
reglement opgenomen bepalingen.
 Er worden max. 3 combinaties tegelijk in de baan toegelaten bij de vier- en vijfjarige Dressuur paarden. Zij
dienen op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te laten zien. De duur van de beoordeling van een
groep van drie combinaties is ca. 15min.
 Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen
door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht! Tevens verplicht: wedstrijdtenue en veiligheidscap.
 Het gebruik van hulpteugels is niet toegestaan, ook niet bij het losrijden. Een en ander heeft uitsluiting tot
gevolg. Bij de vijf-jarigen is het gebruik van een zweep in de ring verboden en doorzitten verplicht.
 Tijdens de beoordeling in de ring zijn bandages of andere beenbeschermers niet toegestaan.
 De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.

 Het longeren van paarden alleen in de daarvoor bestemde longeerpistes indien aanwezig.
 In de voorrondes vindt de prijsuitreiking plaats zonder paard in wedstrijdtenue. In de Finale worden de 5
hoogst geplaatste combinaties in de ring verwacht voor de prijsuitreiking. In de prijsuitreiking zijn
bandages toegestaan. De overige prijswinnaars kunnen hun prijs + rozet afhalen op het secretariaat na de
prijsuitreiking van de 5 hoogst geplaatsten.
 In de finale worden de drie hoogst geplaatste paarden gereden door een gastruiter.
 Het punt gegeven door de gastruiter (schaal van 1-100), wordt opgeteld bij het resultaat van de jury.
 De deelnemende combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met
het hoogste behaalde aantal punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het totaal van de
cijfers voor de stap, draf en galop als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de gedragenheid en
souplesse, vervolgens het cijfer voor de algemene indruk en vervolgens het cijfer voor het exterieur.
 Zowel in de voorrondes als in de finale kunnen decimale cijfers gegeven worden.
 Protocollen kunnen afgehaald worden op het secretariaat, na de prijsuitreiking (eerder alleen in overleg).
 De organisatie behoudt zich het recht voor om zo nodig van de bepalingen van dit reglement af te wijken.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 Het jurykorps bestaat in de voorrondes uit 2 personen en tijdens de finale uit 3 personen en geven
gezamenlijk één beoordeling.
 Indien onregelmatigheid in de beweging wordt vastgesteld, heeft de jury het recht om de beoordeling te
stoppen en wordt het paard van verdere deelname uitgesloten.
 Deelname finale naar rato van het aantal starts in de 3 regio’s, met een minimum van 5 combinaties per
leeftijdscategorie per regio. Aantal deelnemers finale: 36 combinaties per leeftijdscategorie.
 Met inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de deelnemer/eigenaar de
aanwezigheid van camera-apparatuur langs de rijbaan en het maken van beeld- en/of geluidsopnamen.
De organiserende vereniging heeft het volledige recht op gebruik van de betreffende beelden/opnamen
van de deelnemers en deelnemende paarden.
 De organisatie, noch ieder andere betrokkene bij de wedstrijd kan op enigerlei wijze aansprakelijk en/of
verantwoordelijk worden gesteld omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of
materialen. Zowel deelnemers als bezoekers nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico.
Locaties voorrondes
Noord-Holland
Datum:
7 maart 2020
Locatie:
Horse Paradise Stables, Bosrandweg 23, 1432 CD Aalsmeer
Contact:
Monique Gerlach • Info@horseparadise.com • 0654730037
Inschrijven:
Uiterlijk: 29 februari 2020
Groningen
Datum:
Locatie:
Contact:
Inschrijven:

15 maart 2020
Hippisch Centrum Exloo, Valtherweg 27a, 7875 TA Exloo
Gea Wildeboer • wildeboerdiervoeders@home.nl • 0620645099
Uiterlijk: 8 maart 2020

Noord-Brabant
Datum:
21 en 22 maart 2020 (21 maart 5-jarigen; 22 maart 4-jarigen)
(Let op: Berkel-Enschot: 21 maart tevens 6-jarigen)
Locatie:
Manege de Kraan, De Kraan 39a, 5056 PA Berkel-Enschot
Contact:
I. Vissers • dressuur_cavalieren@hotmail.com
Inschrijven:
Uiterlijk: 14 maart 2020
Locatie Finale
Datum:
Locatie:
Contact:

29 maart 2020
Manege de Kraan, De Kraan 39a, 5056 PA Berkel-Enschot
I. Vissers • dressuur_cavalieren@hotmail.com

Gevraagde verrichtingen aanlegtest dressuur
Aanlegtest voor 4-jarigen
Dressuurpaarden

Opstellen, stap, draf, galop, tempowisselingen, wijken voor de
kuit (arbeidstempo), hals strekken op de grote volte, rijden van
overgangen;

Aanlegtest voor 5-jarigen
Dressuurpaarden

Opstellen, stap, draf, galop, tempowisselingen, schouder
binnenwaarts (minimaal 20 meter), hals strekken, een volte van
12/15 meter, rijden van overgangen; (in draf doorzitten)

Aanlegtest voor 6-jarigen
(Alléén in Berkel-Enschot)

Vrije proef 6-jarigen volgens KWPN hengstencompetitie
Paarden lopen alleen in de baan.
https://www.kwpn.nl/Files/Files/Reglementen/Vrije-proef-klasse-Z.pdf

Tijdens de finale op 29 maart, zullen de beste 3 paarden van iedere leeftijdsgroep, worden uitgenodigd voor
het overrijden (aansluitend). In de finale zullen de paarden worden voorgereden door gastruiter: Emmelie
Scholtens.
Het jurykorps in de Finale zal bestaan uit o.a.: Emmelie Scholtens en Jeroen Witte.
Prijzen voorrondes:
Alle deelnemers krijgen in de voorrondes een goodiebag Horsefood ‘the best’ Paardenvoeders. De prijswinnende
combinaties krijgen tevens een Horsefood ‘the best’ herinneringsrozet. Eventuele geldprijzen voor de 4- en 5jarigen is per locatie verschillend. Berkel-Enschot 4- en 5-jarigen: (€ 100,-; € 70,-; € 50,-; € 30,-; € 20,-). Bij de 6jarigen geldt dat 50% van het inschrijfgeld verdeeld zal worden over de prijswinnaars 1 : 4.
Prijzen voorrondes (4- en 5-jarigen) en 6-jarige competitie:
1e prijs: Horsefood ‘the best’ sjabrak
2e prijs: Horsefood ‘the best’ voerzak muesli (20 kg)
3e prijs: Horsefood ‘the best’ voerzak brok (20 kg)
4e prijs e.v.: Horsefood ‘the best’ Paardensnoepjes
Voor de 6-jarige dressuurpaarden wordt geen finale gehouden
Prijzen finale:
1e prijs: € 100,-- + statiedeken + gratis les van Emmelie Scholtens
2e prijs: € 70,-- + 1 zak Horsefood ‘the best’ 20 kg
3e prijs: € 50,-- + 1 zak Horsefood ‘the best’ 20 kg
4e prijs: € 30,-- + 1 fles Horsefood ‘the best’ verzorgingsproduct
5e prijs: € 20,-- + 1 fles Horsefood ‘the best’ verzorgingsproduct
6e prijs: 1 zak Horsefood ‘the best’ 20 kg
7e prijs: 1 zak Horsefood ‘the best’ 20 kg
8e prijs: 1 zak Horsefood ‘the best’ 20 kg
9e prijs: 1 zak Horsefood ‘the best’ 20 kg
10e prijs e.v.: 1 fles Horsefood ‘the best’ verzorgingsproduct
Er zal een fokkerspremie beschikbaar worden gesteld door de afdeling KWPN Midden Brabant Zuid aan de fokker
van het paard, eindigend bij de beste 5 paarden in de finale per leeftijdscategorie. De fokker moet lid zijn van de
KWPN-afdeling Midden-Brabant-Zuid.

