
VSN-trofee voor driejarige rijpaarden - 2018 

 
De Verenigde Sportpaardenhandel Nederland organiseert in 2018 de 32e VSN-trofee voor driejarige rijpaarden. 
 

 Reglement 
 

Voorselecties: 
 
Dressuurpaarden en springpaarden 
Zaterdag 24 november 2018 (overdag), Kootwijkerbroek, Manege Voorwaarts 
Woensdag 28 november 2018 (overdag), Beilen, Manege De Stroomruiters 
Zaterdag 1 december 2018 (middag en avond tot ±21h00), Oosteind, Manege Buitenhorst 
 
Finale: 

27 december 2018, Manege Voorwaarts Kootwijkerbroek (gewijzigde datum in verband met 

hengstencompetitie Zuidbroek) 

 
 
Startgerechtigdheid: 
Voor de voorselecties van de wedstrijd zijn startgerechtigd alle in 2015 geboren paarden, die geregistreerd zijn 
bij een Europees erkend stamboek. 
Paarden dienen correct geënt te zijn, een KNHS startpas is niet noodzakelijk. 
 
Titels: 
Tijdens de finale wordt gestreden om de volgende titels: 
* VSN dressuurkampioen  
 Voor het paard met de hoogste cijfers voor de presentatie onder het zadel tijdens de finale. 
* VSN springkampioen  
 Voor het paard met de hoogste cijfers voor het springen tijdens de finale. 
 
Praktische uitvoering voorselectie: 
Tijdens de voorselecties dienen alle paarden deel te nemen aan het onderdeel exterieur. Vervolgens dient de 
eigenaar een keuze te maken voor de presentatie onder het zadel of het springen (onder het zadel). Beide 
onderdelen is ook mogelijk, maar de eigenaar dient zich ervan te vergewissen dat dit voor driejarige paarden 
een zware opgave is. Deelname aan beide onderdelen kost € 60,00. 
Alle onderdelen zullen door (minimaal) twee juryleden worden beoordeeld. 
Paarden die een onvoldoende krijgen voor het onderdeel ’Correctheid’ kunnen nooit doorverwezen worden 
naar de finale.  
 
Beoordeling voorselectie: 
* Exterieur, te beoordelen op de onderdelen type en correctheid waarvoor maximaal 10 punten per 

onderdeel kunnen worden behaald. Daarnaast dienen de stap en draf aan de hand te worden getoond 
op een harde ondergrond (buiten)  

* Presentatie onder het zadel, te beoordelen op de onderdelen stap, draf, galop, het te rijden zijn en 
algemene indruk, waarvoor maximaal 10 punten per onderdeel kunnen worden behaald (maximaal 50 
punten). 

*   Springen onder het zadel, te beoordelen op de onderdelen techniek, afdruk, galop, vermogen, het te 
rijden zijn en algemene indruk, waarvoor maximaal 10 punten per onderdeel kunnen worden behaald 
(maximaal 60 punten). Lijntje springen onder het zadel: drafbalk – kruisje – ± 6m70 steilsprong – ± 
13m70 (3 galopsprongen) steil/oxer. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen deze afstanden 
iets afwijken. 

Iedere deelnemer krijgt aan het eind van zijn/haar onderdeel (na het laatste springpaard resp. na het laatste 
dressuurpaard) dag een protocol met de verrichtingen van zijn/haar paard mee. 
 
 



Selectie voor de finale: 
a.  Bij vermoeden van veterinaire afwijkingen bij het paard kan de deelnemer gevraagd worden om een 

veterinaire verklaring dat het paard niet lijdt aan de verwachte afwijking (bijv. cornage), dit ter 
beoordeling van de jury. 

b. Alleen paarden met minimaal een 6 voor het onderdeel correctheid komen, naast de overig gestelde 
voorwaarden, in aanmerking voor de finale. 

c. Paarden die tijdens de voorselectie minimaal 37,5 punten behalen bij het onderdeel presentatie onder 
het zadel en/of 45 punten bij het springen zijn automatisch geplaatst voor de finale. 
Hieraan worden voor de finale paarden toegevoegd met minder dan 37,5 resp. 45 punten indien het 
aantal van 25 dressuurpaarden en 25 springpaarden niet bereikt is. 
Bij gelijkheid van punten voor de 25e plaats geeft het cijfer voor algemene indruk de doorslag. Is ook 
dit cijfer gelijk, dan mogen alle paarden op de 25e plaats èn hetzelfde cijfer voor algemene indruk naar 
de finale. 

d. Zo spoedig mogelijk na de laatste voorselectie wordt op de site www.vsnhorses.nl bekend gemaakt 
welke paarden zijn geselecteerd voor de finale. 

e. Wanneer een paard geselecteerd wordt voor de finale, is het verplicht daaraan deel te nemen en blijft 
het inschrijfgeld voor de finale te allen tijde verschuldigd. 

 
Beoordeling finale 
Presentatie onder het zadel, te beoordelen op de onderdelen stap, draf, galop, het te rijden zijn en algemene 
indruk, waarvoor maximaal 10 punten per onderdeel kunnen worden behaald (totaal max. 50 punten). 
Springen onder het zadel, te beoordelen op de onderdelen techniek, afdruk, galop, vermogen, het te rijden zijn 
en algemene indruk, waarvoor maximaal 10 punten per onderdeel kunnen worden behaald (totaal max. 60 
punten). 
 
Verloop finaledag 
Op de finaledag zal er geen exterieurbeoordeling meer plaatsvinden. 
De beste paarden van het onderdeel presentatie onder het zadel zullen nadat alle paarden van de presentatie 
onder het zadel geweest zijn worden overgereden door een gastruiter. Het aantal wordt door de 
wedstrijdleiding in samenwerking met de jury vastgesteld. De beoordeling hiervan zal worden toegevoegd aan 
de tot dan toe behaalde punten om tot een einduitslag te komen. 
De beste paarden van het onderdeel springen zullen nadat alle paarden van het springen geweest zijn worden 
overgereden door een gastruiter. Het aantal wordt door de wedstrijdleiding in samenwerking met de jury 
vastgesteld. De beoordeling hiervan zal worden toegevoegd aan de tot dan toe behaalde punten om tot een 
einduitslag te komen. 
 
Optoming voorselecties en finale: 
Bij het onderdeel springen mag het paard worden gepresenteerd met peesbeschermers aan de voorbenen. 
Aan de achterbenen is niets toegestaan. Dressuurpaarden mogen bij de presentatie onder het zadel niets aan 
de benen hebben. 
Indien het noodzakelijk geacht wordt mag op het voorterrein gebruik gemaakt worden van een zgn. ‘hoge slof’, 
bevestigd aan weerszijden van het paard aan de singel ter hoogte van het zweetblad. Een slofteugel bevestigd 
onderaan de singel is NIET toegestaan. Het gebruik van hulpteugels op het voorterrein wordt beoordeeld door 
een toezichthouder. Zijn/haar oordeel over al dan niet verantwoord gebruik van hulpteugels dient te worden 
opgevolgd en is bindend. 
Bij het onderdeel presentatie onder het zadel en springen onder het zadel is een trenshoofdstel met 
africhtingsneusriem, rechte neusriem of gecombineerde neusriem toegestaan, voorzien van een enkele trens 
met een minimale dikte van 1,5 cm. Ruiters/amazones zijn verplicht bij de presentatie onder het zadel een 
(veiligheids)cap te dragen.  
 
Voorselectieplaats: 
Bij de inschrijving geeft de deelnemer voorkeur voor een voorselectieplaats aan, waarmee zoveel mogelijk 
rekening zal worden gehouden. Bij overinschrijving voor een bepaalde voorselectieplaats, zal (op volgorde van 
binnenkomst van de inschrijfformulieren) in overleg met de deelnemer voor een andere voorselectieplaats 
worden gekozen. 
 
Prijzengeld: 

http://www.vsnhorses.nl/


VSN: Voor de beste 5 dressuurpaarden staan geldprijzen ter beschikking van € 350, € 275, € 200, € 150 en € 
100. 
Voor de beste 5 springpaarden staan geldprijzen ter beschikking van € 350, € 275, € 200, € 150 en 
€ 100. 

 
Inschrijving en startlijsten: 
Inschrijving geschiedt d.m.v. het inschrijfformulier op www.vsnhorses.nl. Onvolledig ingevulde formulieren 
zullen niet in behandeling worden genomen. Wanneer de gegevens van uw paard op basis van de verstrekte 
gegevens niet kunnen worden gevonden ontvangt u een email met het verzoek alsnog een kopie van het 
stamboekpapier toe te sturen / te mailen. 
 
Bij inschrijving voor de VSN-trofee bent u ten alle tijde het inschrijfgeld verschuldigd, tenzij u een veterinaire of 
medische verklaring kunt overleggen, waaruit blijkt dat het paard cq de ruiter/amazone niet in staat was aan 
de voorselectie of finale deel te nemen. In dat geval bent u € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Voor de 
betaling van de VSN-trofee 2018 ontvangt u een betaallink. 
 

Inschrijving dient plaats te vinden vóór 12 november 2018 bij het secretariaat van de VSN-trofee, 

Achterbroekweg 2, 7731 PN  OMMEN, email info@vsnhorses.nl. 
De startlijsten zullen worden gepubliceerd op de website www.vsnhorses.nl.  
 
Inschrijfgeld: 
Het inschrijfgeld voor deelname aan de VSN–trofee 2018 bedraagt € 35,= per paard. Bij selectie voor de finale 
is eveneens € 35,= inschrijfgeld verschuldigd. Voor de betaling van de VSN-trofee 2018 ontvangt u een 
betaallink. 
Pas wanneer het inschrijfgeld is ontvangen is uw inschrijving definitief. 
 
Bijschrijvingen zullen (indien mogelijk) alleen worden geaccepteerd bij betaling van €10,= boven het bestaande 
inschrijfgeld. 
  
In alle gevallen waarin de bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het reglement niet voorzien, beslist 
het VSN-bestuur. 
 
 

mailto:info@vsnhorses.nl

