
Horsefood Dressuur Talent 2023, Reglement 

Een jaarlijks terugkerend paardenfestijn voor vier-  en vijfjarige dressuur- 
paarden die zich middels voorrondes door het hele land kunnen selecteren  
voor een plaats in de finale waar gestreden wordt om de titel  
Horsefood Dressuur Talent 2023 in hun leeftijdscategorie.  
De paarden zullen worden beoordeeld door deskundige juryleden waarbij het jurycorps tijdens 
de finale bestaat uit: Emmelie Scholtens, Jeroen Witte en Mariëtte Sanders van Gansewinkel. 
Tevens een competitieronde voor zesjarige dressuurpaarden op 18 maart in Berkel-Enschot. 
__________________________________________________________________________________ 

Voorrondes 

Groningen 
Datum:  11 maart 2023 
Locatie:  HJC Manege, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert 
Contact: Margot, Dressuurtalenttolbert@gmail.com, 06-40152327 
Inschrijven: via www.horsefoodthebest.com uiterlijk: 5 maart 2023 
 

Noord-Holland 
Datum:  12 maart 2023 
Locatie:  Sportstal Dijckhoeve, Lisserdijk 275, 2165 AA Lisserbroek 
Contact: Fani • info@rvdijckhoeve.nl • 06 42722474 (Op de wedstrijddag: 06 25127455) 
Inschrijven: via www.horsefoodthebest.com uiterlijk: 6 maart 2023 

 
 

Noord-Brabant 
Datum:  18 en 19 maart 2023 (18 maart 5-jarigen; 19 maart 4-jarigen) 

   (Let op: Berkel-Enschot:  18 maart tevens 6-jarigen) 
Locatie:  Manege de Kraan, De Kraan 39a, 5056 PA Berkel-Enschot 
Contact: I. Vissers, dressuur@cavalieren.nl, 06-20608756   
Inschrijven: via www.horsefoodthebest.com uiterlijk: 10 maart 2023 
 

Finale 

Datum:  26 maart 2023 
Locatie:  Manege de Kraan, De Kraan 39a, 5056 PA Berkel-Enschot 
Contact: I. Vissers, dressuur@cavalieren.nl, 06-20608756  
Inschrijven: via www.horsefoodthebest.com uiterlijk: 20 maart 2023 (enkel voor finalisten) 

__________________________________________________________________________________ 

Deelname aan 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 of jaar bereiken (geboortejaar 2018 of 2019).  

✓ Aangewezen/ goedgekeurde (dek)hengsten, van welk stamboek dan ook (binnen- of buitenland) mogen wel 

deelnemen maar worden niet opgenomen in de einduitslag en zijn uitgesloten van de prijzen, dus enkel Hors 

Concours (HC) deelname. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van HC bij inschrijving. 

✓ 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 met een internationale startpas) 

✓ Het is toegestaan op meerdere locaties deel te nemen. 

__________________________________________________________________________________ 
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Inschrijven 

✓ Inschrijven is mogelijk via de daarvoor bestemde links op www.horsefoodthebest.com onder het kopje 

Talentencompetities (u kunt max. 3 paarden inschrijven per ruiter per leeftijdscategorie per locatie).  

✓ Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het volledig aanleveren van de gevraagde informatie bij inschrijving. 

✓ Als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, ontstaat er een reserve lijst. 

✓ Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 per paard per wedstrijd. De organisatie heeft het recht om eventueel 

administratie kosten in rekening te brengen in geval van betaling na de uiterste betaaldatum en wijzigingen 

na de uiterste inschrijfdatum en bij afmeldingen. 

✓ Bij afmelding na de uiterste inschrijfdatum blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd. Deelnemers die 

niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van volgende evenementen uitgesloten. 

✓ 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.  
✓ 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 competitie 

✓ Het Algemeen Wedstrijdreglement en het wedstrijdreglement dressuur van de KNHS zijn van toepassing 

inclusief wedstrijd tenue en veiligheidscap. 

✓ Er worden max. 2 combinaties tegelijk in de baan toegelaten bij de vier- en vijfjarige dressuurpaarden. Zij 

dienen op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te laten zien die live worden voorgelezen door een 

omroeper. De duur van de beoordeling van een groep van 2 combinaties is ca. 10 minuten. 

✓ Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen door 

de ruiter of eigenaar te worden meegebracht! 

✓ Het gebruik van hulpteugels is niet toegestaan, ook niet bij het losrijden. Een en ander heeft uitsluiting tot 

gevolg. Bij de vijfjarigen 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. 

✓ Het longeren van paarden alleen in de daarvoor bestemde longeerpistes indien aanwezig. 

✓ De paarden/combinaties worden beoordeeld door een deskundig jurycorps op de onderdelen: stap, draf, 

galop, harmonie en algemene indruk (totaal 100 punten).  

✓ 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 telt het totaal van de cijfers voor 

de stap, draf en galop als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de harmonie, vervolgens het cijfer voor 

de algemene indruk. 

✓ Zowel in de voorrondes als in de finale kunnen decimale cijfers gegeven worden. 

✓ In de voorrondes vindt de prijsuitreiking plaats zonder paard in wedstrijdtenue.  

✓ In de Finale worden de 3 hoogstgeplaatste paarden per leeftijdscategorie overgereden door gastamazone 

Kim Noordijk. Het punt gegeven door de gastruiter (schaal van 1-100), wordt in de finale opgeteld bij het 

resultaat van de vakjury waaruit de einduitslag volgt.  

✓ In de Finale worden de 5 hoogstgeplaatste combinaties per rubriek in de ring verwacht voor de 

prijsuitreiking. Tijdens de prijsuitreiking te paard zijn bandages toegestaan. De overige prijswinnaars kunnen 

hun prijs afhalen bij de Horsefood stand na de prijsuitreiking van de 5 hoogst geplaatsten. Bij het niet 

aanwezig zijn van de prijswinnaar vervalt de geldprijs aan de organisatie. 

✓ Protocollen kunnen afgehaald worden op het secretariaat, na de prijsuitreiking (of eerder op aangeven van 

het secretariaat).  

✓ 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 vierjarige en 36 vijfjarige dressuurpaarden. 

✓ 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. 

✓ U dient er rekening mee te houden dat de aanvangstijden evt. een half uur vervroegd kunnen worden. 

✓ 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. 

_____________________________________________________________________________ 

Gevraagde verrichtingen aanlegtest dressuur 

 Aanlegtest voor 4-jarigen   Stap, draf, galop, tempowisselingen, wijken voor de 
 Dressuurpaarden   kuit (arbeidstempo), volte 15 meter, hals strekken op de grote  

volte, rijden van overgangen; 
 

Aanlegtest voor 5-jarigen   Stap, draf, galop, tempowisselingen, schouder 
 Dressuurpaarden   binnenwaarts (minimaal 20 meter), hals strekken, een volte van 
      12/15 meter, rijden van overgangen; (in draf doorzitten) 

(Alléén in Berkel-Enschot):                                              
 Aanlegtest voor 6-jarigen  Individuele vrije proef 6-jarigen volgens KWPN hengstencompetitie 

https://www.kwpn.nl/Files/Files/Reglementen/Vrije-proef-klasse-Z_Engelse-versie-20222023.pdf  

______________________________________________________________________________ 

Prijzen: 

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 5-jarigen is per locatie verschillend. 
Berkel-Enschot 4- en 5-jarigen: (€ 100,-; € 70,-; € 50,-; € 30,-; € 20,-).  
Berkel-Enschot 6-jarigen: (€ 45,-; € 30,-; € 20,-; € 15,- prijzen 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 
 

Prijzen finale (4- en 5-jarigen):  
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 
Voor de 6-jarige dressuurpaarden wordt er geen finale gehouden op 26 maart. 
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