
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Heeft	U	het	nieuwe	Pluvinel	Jong	Talent?	Schrijf	je	dan	snel	in	voor	de	
Pluvinel	Jonge	Talenten	Competitie	op	10,	11	&	12	December	2021!	

	
De	competitie	bestaat	uit	 rubrieken	voor	3-,	4-	en	5	 jarige	dressuurpaarden	en	3-,	4-,	5-	en	6	 jarige	
dressuurpony’s. Deze	worden	beoordeeld	door	een	professionele	jury.		
Voor	de	4-	en	5-jarige	paarden	en	de	4-,	5-	en	6	jarige	pony’s	is	er	een	finale!		
	
Inschrijven	 kan	 d.m.v.	 het	 invullen	 van	 het	 online	 inschrijfformulier:	
https://forms.gle/T9EbmQfHnfHzqGB88	en	het	insturen	van	een	kopie	van	het	stamboekpapier.		
Wij	zouden	de	fokkers	en	eigenaren	graag	een	persoonlijke	uitnodiging	willen	sturen	en	vragen	u	hierom	
om	bekende	contactgegevens	te	verstrekken.	Wij	gaan	uiteraard	vertrouwelijk	om	met	deze	informatie.	
	
Het	emailadres	voor	informatie:	pluvinel.pvandoorn@gmail.com		
	
Hieronder	vindt	u	het	vraagprogramma.		
	
Voelt	u	zich	vrij	dit	te	delen	met	andere	geïnteresseerden	en/of	te	verspreiden	onder	uw	clubleden.		
	
Wij	hopen	u	te	zien	op	10,	11	en	12	December	2021!		
	
Sportieve	groeten, 	
De	Organisatie	van	de	Jonge	Talenten	Competitie	



	
	
	
Programma	(voorlopig)	
Vrijdag	10	December			 	 Zaterdag	11	December	 	 Zondag	13	September			
Selectie	5-jarigen	Paarden	 	 Selectie	&	Finale	3-,	4-,	5-	en		 3-jarige	Paarden	

6-jarige	Pony’s	 	 		 Finale	4-	en	5-jarige	Paarden	
Selectie	4-jarige	Paarden	 	 	 	 	 	

	
Verrichtingen	
Tijdens	de	selectie	worden	er	twee	of	drie	combinaties	in	de	baan	verwacht,	waarbij	de	combinaties	op	
verzoek	van	de	jury	verzocht	worden	de	volgende	verrichtingen	te	laten	zien:		
	
3-jarige	Paarden	en	3-,	4-jarige	Pony’s 	
opstellen,	stap,	draf,	galop,	halsstrekken,	rijden	van	overgangen. 	
4-jarige	Paarden	en	5-jarige	Pony’s 	
opstellen,	 stap,	 draf,	 galop,	 tempowisselingen,	 halsstrekken,	 wijken	 voor	 de	 kuit,	 rijden	 van	
overgangen. 	
5-jarige	Paarden	en	6-jarige	Pony’s 	
opstellen,	 stap,	 draf,	 galop,	 tempowisselingen,	 halsstrekken,	 schouderbinnenwaarts,	 rijden	 van	
overgangen.		
	
Deze	verrichtingen	worden	gevraagd	om	naar	aanleiding	daarvan	cijfers	voor	de	protocolonderdelen	
(stap,	draf,	galop,	gedragenheid	&	souplesse,	algemene	indruk	en	exterieur)	te	geven.	De	duur	van	de	
beoordeling	is	±	10	minuten.		
	
Finale	&	Prijsuitreiking		
Naar	 rato	 van	 het	 aantal	 combinaties	 per	 rubriek	wordt	 het	 aantal	 prijswinnaars	 bepaald.	De	 finale	
bestaat	uit	het	overrijden	van	de	geselecteerde	 jonge	talenten	door	een	gastruiter.	Hieruit	wordt	de	
winnaar	bekend	gemaakt. 	
Voor	de	3-jarige	Paarden	en	Pony’s	 is	er	geen	 finale,	de	prijswinnaars	worden	aan	het	einde	van	de	
rubriek	bekend	gemaakt.		
De	prijsuitreikingen	zijn	te	paard.		
	
Inschrijven	
Het	inschrijfgeld	bedraagt	€20,-	per	Paarden	combinatie	en	€17,50	per	Pony	combinatie,	aan	de	finale	
zijn	 geen	 extra	 kosten	 verbonden.	 Na	 inschrijving	 blijft	 bij	 afmelding	 na	 1	 november	 2021	 het	
inschrijfgeld	ten	alle	tijden	verschuldigd.		
	
Inschrijven	 kan	 d.m.v.	 het	 invullen	 van	 het	 online	 inschrijfformulier:	
https://forms.gle/T9EbmQfHnfHzqGB88	en	het	insturen	van	een	kopie	van	het	stamboekpapier.		
Wij	zouden	de	fokkers	en	eigenaren	graag	een	persoonlijke	uitnodiging	willen	sturen	en	vragen	u	hierom	
om	bekende	contactgegevens	te	verstrekken.	Wij	gaan	uiteraard	vertrouwelijk	om	met	deze	informatie.	
	
Het	emailadres	voor	informatie:	pluvinel.pvandoorn@gmail.com		 	



	
Bepalingen		

Ø Deelname	is	opengesteld	voor	alle	stamboeken.	 	
Ø Deelname	voor	de	Pony’s	is	enkel	opengesteld	voor	de	categorieën	C	en	D.		 	 													

(Bij	uitzondering	zijn	pony	gefokte	E-pony’s	toegelaten,	vraag	dit	na	bij	de	organisatie)		
Ø Deelnemende	paarden	en	pony’s	aan	de	rubrieken	3-,	4-,	5-	en	6-jarigen	moeten	geboren	zijn	in	

respectievelijk	2018,	2017,	2016	en	2015.	 	
Ø Alle	paarden	en	pony’s	moeten	in	het	bezit	zijn	van	een	geldig	paspoort,	incl.	geldige	meting	voor	

de	pony’s	en	voorzien	zijn	van	de	juiste	inentingen.	
Ø Alle	paarden	en	pony’s	dienen	op	trens	te	worden	voorgesteld.	 	
Ø Tijdens	de	beoordeling	in	de	ring	is	beenbescherming	niet	toegestaan.	 	
Ø Bij	de	5-	en	6-jarigen	is	zweep	niet	toegestaan.	 	
Ø Bij	te	weinig	inschrijvingen	kunnen	er	rubrieken	komen	te	vervallen	of	worden	samengevoegd.	 	
Ø De	jonge	dressuurpony’s	dienen	voorgesteld	te	worden	door	een	ruiter/amazone	niet	ouder	dan	

19	jaar.	De	3-jarige	pony’s	dienen	voorgesteld	te	worden	door	een	ruiter/amazone	van	minimaal	
12	jaar	oud.	

Ø Hoofdstelnummers	 zijn	 verplicht,	 waarbij	 de	 combinaties	 zelf	 dienen	 te	 zorgen	 voor	
hoofdstelnummers.	Hoofdstelnummers	zijn	ook	op	het	sjabrak	toegestaan.	

Ø Bij	 inschrijving	 gaat	 u	 akkoord	 met	 het	 publiceren	 van	 uw	 naam,	 naam	 paard,	 afstamming,	
geslacht,	naam	eigenaar	en	naam	fokker	op	startlijsten,	uitslagen	en	andersoortige	publicatie	
t.b.v.	het	evenement	op	social	media	en	publicaties.	Daarnaast	geeft	u	dezelfde	toestemming	
aan	de	organisatie	t.a.v.	beelden	en	foto’s	gemaakt	tijdens	het	evenement.	
Tevens	 geeft	 u	 de	 organisatie	 toestemming	 om	 de	 bij	 inschrijving	 opgegeven	 gegevens	 te	
bewaren	 en	 gebruiken	 voor	 benadering	 m.b.t.	 informatie	 over	 het	 evenement.	 Wij	 gaan	
uiteraard	vertrouwelijk	om	met	uw	informatie.	
	

	
Extra	informatie	 	
De	Pluvinel	Jonge	Talenten	Competitie	wordt	indoor	verreden.		
Op	locatie	is	outdoor	een	mogelijkheid	om	te	longeren.	
Er	is	er	geen	stalling	beschikbaar.		
	
COVID-19	https://www.rivm.nl 	
Wij	organiseren	onder	de	op	datum	van	de	competitie	geldende	RIVM	coronamaatregelen.	Het	kan	dus	
zo	 zijn	dat	 er	 aanpassingen	 in	het	programma	plaats	moeten	 vinden	waar	wij	 nu	nog	geen	 zicht	op	
hebben.	
	
Indien	er	speciale	maatregelen	zullen	gelden,	zal	U	per	mail	voorafgaand	aan	de	competitie	op	de	hoogte	
gesteld	worden	van	het	coronaprotocol.	
	
Wij	verwachten	van	u	als	deelnemer	dat	u	zich	aan	de	door	ons	gestelde	maatregelen	houdt,	u	bent	
hierbij	 tevens	 verantwoordelijk	 voor	 uw	 groom(s),	 supporters	 etc.	 Op	 straffe	 van	 uitsluiting	 en	
verwijdering	van	het	terrein.	
	
Exoneratiebeding	
De	 totale	 aansprakelijkheid	 van	 de	 organisatie	 voor	 directe	 schade	 wegens	 toerekenbare	
tekortkomingen	met	betrekking	tot	de	organisatie	is	beperkt	tot	het	bedrag	dat	u	voor	deze	deelname	
heeft	betaald	aan	de	organisatie,	danwel	het	bedrag	dat	de	verzekeraar	in	een	dergelijk	geval	uitkeert.	
De	 organisatie	 is	 nimmer	 aansprakelijk	 voor	 indirecte	 schade,	 daaronder	 begrepen	 gevolgschade,	
gederfde	 winst,	 gemiste	 besparingen,	 schade	 door	 bedrijfsstagnatie	 en	 schade	 door	 verlies	 van	
gegevens.	



	
Verkoop	promotie 	
Dit	jaar	is	het	mogelijk	uw	deelnemende	talent	via	onze	kanalen	te	promoten	voor	verkoop.	
U	heeft	de	keuze	uit	een	vermelding	op	de	startlijst	en/of	het	plaatsen	van	een	advertentie	op	onze	
website.	
	
Vermelding	op	de	startlijst	en	website	
Kosten	€10,-		
Op	de	definitieve	startlijst	zal	worden	vermeld	dat	het	paard/de	pony	te	koop	is.		
Contactgegevens	 zullen	openbaar	op	de	website	beschikbaar	 zijn,	 of	naar	wens	 slechts	door	ons	op	
verzoek	verstrekt	worden.	

	
Advertentie	op	de	website	en	vermelding	op	de	startlijst		
Kosten	€25,-		
Vanaf	de	publicatie	van	de	definitieve	startlijst,	waarop	ook	vermeld	staat	dat	het	paard/de	pony	te	koop	
is,	tot	een	week	na	het	evenement	zal	uw	advertentie	online	staan,	volgens	onderstaand	format.	
U	levert	hiervoor	de	informatie	en	het	beeldmateriaal	aan.	
	

 	
Bepalingen	voor	verkoop	publicatie		

Ø Overeenkomst;	de	organisatie	is	nimmer	partij	bij	een	overeenkomst	die	gesloten	wordt	tussen	koper	en	
verkoper	door	gebruikmaking	van	de	site.		

Ø Vrijwaring;	U	vrijwaart	de	organisatie	volledig	voor	alle	mogelijke	claims	van	uzelf	en	derden	op	enige	
wijze	voortvloeiende	uit	en/of	verband	houdende	met	een	overeenkomst	die	u	sluit	door	gebruikmaking	
van	deze	site.		

Ø Inhoud;	De	opdrachtgever	is	zelf	verantwoordelijk	voor	de	juistheid	en	volledigheid	van	deze	informatie.	
De	organisatie	draagt	voor	de	inhoud	van	de	geplaatste	advertenties	geen	enkele	verantwoordelijkheid.		
Iedere	opdrachtgever	dient	er	zorg	voor	te	dragen	dat	de	omschrijving	van	het	door	hem	aangeboden	
paard/pony	overeenkomt	met	de	werkelijkheid	en	derhalve	juist	en	volledig	is.	Door	het	plaatsen	van	een	
advertentie	geeft	u	de	organisatie	toestemming	de	informatie	over	het	betreffende	product	te	plaatsen.		
Het	is	uitdrukkelijk	verboden	advertenties	te	plaatsen	op	een	andere	wijze	dan	bovenstaand	beschreven	
is.		
De	organisatie	behoudt	zich	het	recht	voor	om	zonder	opgave	van	redenen	de	teksten	van	advertenties	
in	te	korten	of	te	wijzigen.	De	organisatie	behoudt	zich	ook	het	recht	voor	om	advertenties	zonder	opgave	
van	redenen	te	verwijderen.	Dit	zal	zich	in	ieder	geval	voordoen,	maar	niet	alleen,	in	de	volgende	gevallen:		
de	producten	 in	de	 advertenties	 zijn	op	onjuiste	 en/of	onvolledige	wijze	beschreven;	het	betreffende	
product	 en/of	 advertentie	 maakt	 inbreuk	 op	 de	 intellectuele	 eigendomsrechten	 van	 derden;	 het	
betreffende	product	zou	op	enige	andere	wijze	schade	kunnen	veroorzaken	aan	de	eigendom	van	derden;	



	
de	 inhoud	 van	 de	 advertentie	 is	 naar	 de	mening	 van	 de	 organisatie	 aanstootgevend;	 er	 bestaat	 een	
vermoeden	 dat	 het	 gestolen	 producten	 betreft;	 advertentie	 waar	meerdere	 paarden/pony’s	 te	 gelijk	
worden	aangeboden;	als	er	foto’s	of	video’s	verschijnen	waar	het	artikel	niet	meer	centraal	staat	maar	
een	ander	activiteit	of	de	onderneming	zelf;	betaling	is	uitgebleven.		
U	vrijwaart	de	organisatie	tegen	elke	rechtsvordering	die	is	gebaseerd	op	de	bewering	dat	uw	advertentie	
inbreuk	maakt	(intellectuele)	eigendomsrechten	van	derden.		

Ø Betaling;	Voor	de	plaatsing	van	een	advertentie	bent	u	het	bovenstaande	bedrag	verschuldigd	aan	de	
organisatie.	
Na	de	bevestiging	door	de	organisatie	dat	uw	advertentie	zal	worden	geplaatst,	dient	u	het	verschuldigde	
bedrag	direct	te	betalen	op	de	aangegeven	wijze.		
U	bent	verplicht	alles	te	doen	om	uw	betalingsverplichtingen	jegens	de	organisatie	na	te	komen.		
Bij	 overschrijding	 van	 de	 betalingstermijn	 is	 de	 organisatie	 gerechtigd	 rente	 in	 rekening	 te	 brengen	
overeenkomstig	het	bij	de	wet	vastgestelde	tarief,	waarbij	een	gedeelte	van	een	maand	voor	een	volle	
maand	wordt	gerekend.	Deze	rente	bent	u	enkel	en	alleen	door	het	overschrijden	van	de	betalingstermijn	
verschuldigd,	zulks	zonder	noodzaak	tot	aanmaning	of	ingebrekestelling.		
Indien	 de	 organisatie	 genoodzaakt	 is	 ter	 inning	 van	 aan	 haar	 verschuldigde	 bedragen	 rechtskundige	
bijstand	in	te	roepen,	zullen	alle	daarvoor	gemaakte	kosten,	zowel	buitengerechtelijke	als	gerechtelijke,	
door	u	aan	de	organisatie	worden	vergoed.		

Ø Aansprakelijkheid;	 De	 totale	 aansprakelijkheid	 van	 de	 organisatie	 voor	 directe	 schade	 wegens	
toerekenbare	tekortkomingen	met	betrekking	tot	advertentie	is	beperkt	tot	het	bedrag	dat	u	voor	deze	
plaatsing	heeft	betaald	aan	de	organisatie.		
De	organisatie	sluit	hierbij	iedere	aansprakelijkheid	uit	voor	welke	schade	dan	ook,	direct	en/of	indirect,	
op	enige	wijze	ontstaan	door	en/of	voortvloeiend	uit	het	gebruik	van	de	site.	Meer	in	het	bijzonder	zal	de	
organisatie	in	geen	geval	aansprakelijk	zijn	voor	welke	schade	dan	ook,	die	op	enige	wijze	ontstaat	door	
en/of	voortvloeit	uit:		
handelingen	door	u	verricht,	zoals	het	sluiten	van	een	overeenkomst,	die	zouden	zijn	ingegeven	door	op	
de	site	geplaatste	advertenties;	de	onmogelijkheid	de	site	te	gebruiken;	het	niet	voldoen	van	een	product	
dat	wordt	aangeboden	op	de	site	aan	de	specificaties	zoals	gemeld	op	de	site;	het	feit	dat	de	informatie	
op	 de	 site	 onjuist,	 onvolledig	 of	 niet	 actueel	 is;	 het	 onrechtmatig	 gebruik	 van	 de	 systemen	 van	 de	
organisatie,	waaronder	de	site,	door	een	derde;	handelingen	van	de	wederpartij	nadat	u	daarmee	een	
overeenkomst	heeft	gesloten	door	gebruikmaking	van	de	site.	
De	 organisatie	 is	 nimmer	 aansprakelijk	 voor	 indirecte	 schade,	 daaronder	 begrepen	 gevolgschade,	
gederfde	winst,	gemiste	besparingen,	schade	door	bedrijfsstagnatie	en	schade	door	verlies	van	gegevens	

Ø Diversen;	Indien	en	voor	zover	enige	bepaling	van	de	algemene	voorwaarden	nietig	wordt	verklaard	of	
vernietigd	wordt,	zullen	de	overige	bepalingen	van	de	algemene	voorwaarden	onverminderd	van	kracht	
blijven.	De	organisatie	zal	dan	een	nieuwe	bepaling	vaststellen	ter	vervanging	van	de	nietige/vernietigde	
bepaling,	waarbij	 zoveel	mogelijk	 de	 strekking	 van	de	nietige/vernietigde	bepaling	 in	 acht	 zal	worden	
genomen.		

Ø Op	deze	algemene	voorwaarden	is	Nederlands	recht	van	toepassing.	Alle	eventuele	geschillen	worden	
voorgelegd	aan	de	daartoe	bevoegde	rechter	te	Amsterdam.	Deze	algemene	voorwaarden	kunnen	te	
allen	tijde	door	de	organisatie	aangepast	worden.	De	organisatie	adviseert	daarom	de	algemene	

voorwaarden	regelmatig	te	bekijken.	

Locatie	 	
Manege	Rust	Roest 	
Pastoor	Roesweg	45,5398	HZ	Maren-Kessel	 	
	
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	via	pluvinel.pvandoorn@gmail.com	
	
	
Like	en	volg	ons	op	Facebook	 	
https://www.facebook.com/JongeTalenten/	
https://www.pluvinel.nl/pluvinel-jonge-talenten-competitie	
	
	


