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• Zaterdagmorgen 2 augustus: kwalificatieronde jongste 
merrieveulens met aansluitend finale

• Zaterdagmiddag 2 augustus: kwalificatieronde oudere 
merrieveulens met aansluitend finale 

8. De uitspraak van de jury is bindend. De eigenaar van een 
veulen aanvaardt deze als definitieve uitspraak, waartegen 
geen bezwaar mogelijk is.

9. Het prijzengeld bedraagt € 4.500,- per rubriek. In het 
prijzengeld is een fokkerspremie van 20% begrepen 
zodat, indien eigenaar en fokker van het veulen niet 
dezelfde persoon zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld 
in mindering zal worden gebracht en aan de fokker ter 
beschikking wordt gesteld.

10. Tijdens het kampioenschap vindt tevens de selectie 
plaats voor de veiling van Studbook Zangersheide V.Z.W., 
die plaatsvindt tijdens het FEI World Breeding Jumping 
Championships for Young Horses in September 2014. 
Op het inschrijfformulier moet aangegeven worden of de 
inschrijving ook een aanmelding is voor de selectie voor 
de veiling in september 2014.

11. De selectie gebeurt onafhankelijk van het veulen-
kampioen schap en aan de hand van andere criteria. Een 
gunstige plaatsing tijdens het veulenkampioenschap leidt 
niet vanzelfsprekend tot selectie voor de veiling. 

12. Eigenaren van geselecteerde veulens zijn verplicht 
mee te werken aan de fotosessies ten behoeve van de 
veilingcatalogus. Indien wordt nagelaten naar de fotograaf 
te gaan die aanwezig is tijdens het Z-festival, zijn de kosten 
van het laten terugkomen van de fotograaf voor rekening 
van de eigenaar.  

Veulenkampioenschap (1 en 2 augustus)

Z-Festival   1, 2 en 3 augustus 2014

1. Inschrijfgeld bedraagt € 75,- per veulen. 

2. Inschrijving voor het veulenkampioenschap is definitief na 
bevestiging door het Studbook. In deze bevestigingsbrief 
zal tevens het tijdstip van aanvang medegedeeld worden.  

3. Deelname staat open voor veulens die in 2014 geboren 
zijn en waarvan de originele geboorteaangifte voor deze 
inschrijving in het bezit is van het Studbook. 

4. Alle deelnemende veulens moeten vergezeld zijn van hun 
moeder. Zowel merrie als veulens (van 3 maanden en 
ouder) dienen te zijn geënt tegen influenza en tetanus. 
Inentingsbewijzen dienen ter plaatse op verzoek te 
worden voorgelegd.

5. De veulens worden door de keuringscommissie van 
Studbook Zangersheide beoordeeld op hun toekomstige 
gebruiksmogelijkheden als (spring) sportpaard. De totale 
beoordeling geschiedt aan de hand van vier criteria, 
namelijk: type, correctheid, beweging en algemene indruk. 
Voor elk van deze onderdelen/criteria kunnen maximaal 10 
punten worden behaald. 

6. De veulens worden individueel met de merrie aan de hand  
in stand aan de jury voorgesteld, waarna ze in vrijheid stap, 
draf en galop moeten laten zien. Per catalogusnummer 
wordt één begeleider in de keuringsbaan toegelaten. De 
jury beoordeelt de veulens zolang zij dit nodig acht.  

7. Het kampioenschap vindt plaats in vier fasen:
• Vrijdagmorgen 1 augustus: kwalificatieronde jongste 

hengstveulens met aansluitend finale
• Vrijdagmiddag 1 augustus: kwalificatieronde oudere 

hengstveulens met aansluitend finale


