
Horsefood Spring Talent 2019 

Reglement. Vier-, Vijf- en Zesjarigen competitie 

Een jaarlijks terugkerend paardenfestijn, voor vier-, vijf- en zesjarigen  
springpaarden die strijden om het meest getalenteerde springpaard te  
worden in hun leeftijdscategorie.  
__________________________________________________________________________________ 

Deelname aan het Horsefood Spring 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, vijf of zes jaar bereiken. 

 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) 

Inschrijven 

 Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier (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 € 15,- per paard per wedstrijd. 

 Van alle deelnemende paarden moet een kopie van het stamboekpapier worden 

meegestuurd bij het inschrijfformulier.  

 Het inschrijfgeld ter plaatse voldoen. 

 Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn a één week voor de wedstrijd blijft het 

inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd. 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 springen 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. 

 De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie. 

 De hoogte van de 4-jarigen is ± 90 cm, 5-jarigen ± 110 cm en de 6-jarigen ± 120 cm. 

 De 4-jarigen springpaarden zullen beoordeeld worden op de springkwaliteit, de 5- en 6-

jarigen springpaarden zullen beoordeeld worden op strafpunten en tijd.  

 De prijsuitreiking zal deels te paard plaats vinden.  

 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 uit 2 personen die gezamenlijk één beoordeling geven.  

 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. 

 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.  



Locatie wedstrijd 

Datum: 8 maart 2019 

Locatie: De Notel 53 

               5688 NB Oirschot 

Contact:  

Inschrijven: Uiterlijk: 3 maart 2019 

Prijzen 

 

Alle deelnemers krijgen een goodiebag Horsefood ‘the best’ paardenvoeders. De prijswinnende 

combinaties krijgen tevens een Horsefood ‘the best’ herinneringsrozet. Geldprijzen ter beschikking 

afhankelijk van de leeftijdscategorie.  

1e prijs: Horsefood ‘the best’ Statiedeken 
2e prijs: Horsefood ‘the best’ Sjabrak 
3e prijs: Horsefood ‘the best’ voerzak muesli (20 kg) 
4e prijs: Horsefood ‘the best’ voerzak brok (20 kg) 
5e prijs: Lijnzaad Kant & Klaar (5 kg) 
6e prijs: 1 fles Horsefood ‘the best’ verzorgingsproduct 
7e prijs e.v.: Horsefood ‘the best’ Kruidensnoepjes 

 

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 per leeftijdscategorie. De fokker moet 

lid zijn van de KWPN-afdeling Midden-Brabant-Zuid. 

 

 

 


