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Algemeen 
Opzet 
Het opzet van Dré’s Talentenjacht is dat alle clubs aangesloten bij Paardensport Vlaanderen de 
kans krijgen om het talent van de club te tonen in een voorstelling op een groot evenement. 
Paardensport Vlaanderen wil zoveel mogelijk clubs mobiliseren om hieraan deel te nemen. Het 
clubgebeuren staat centraal: iedereen van de club, van beginners tot gevorderden en van jong 
tot oud kan hieraan deelnemen.  
 
Paardensport Vlaanderen wil haar clubs en het talent dat daar aanwezig is, in de brede zin van 
het woord, in de kijker zetten. Niet enkel het manegegebeuren, maar ook de zang-, acteer-, 
dans- of andere kwaliteiten van de club, in combinatie met de paardensport, kunnen aan bod 
komen. De entertainmentwaarde van de voorstelling staat centraal.  
 
We verwachten van de deelnemende clubs een filmpje van hun demonstratie. De beste 10 acts 
mogen hun kunnen demonstreren op een selectiewedstrijd op Stal Groentenjumping in Sint-
Katelijne-Waver op zondag 28/11/2021, en zullen beoordeeld worden door een professionele 
jury. Deze jury zal ook bepalen welke vier clubs een kans krijgen om aan de finale deel te nemen 
op Jumping Mechelen. 
 
Heb je in de club iemand die goed kan dansen of een muziekinstrument bespeelt en kan je dit 
combineren met het paardrijden? Of willen jullie als club een verhaal brengen door middel van 
een toneel? Of hebben jullie een paardenras dat jullie graag eens in de kijker willen zetten? Het 
kan allemaal! Hoe creatiever, hoe beter! 
 
Is jullie interesse gewekt? Hieronder kunnen jullie enkele richtlijnen terugvinden voor de 
deelname aan Dré’s Talentenjacht.  
 
Inschrijvingsvoorwaarden 
 Inschrijven kan enkel als club. De club moet aangesloten zijn bij Paardensport 

Vlaanderen;  
 Er moeten minstens één paard of pony  deelnemen aan het showmoment;  
 Er mogen maximum 8 paarden en pony’s aan de voorstelling deelnemen; 
 Het aantal deelnemers in de piste wordt beperkt tot 14 deelnemers inclusief 

ruiters/menners/voltigeurs/begeleiders;  
 Alle personen die deelnemen aan de voorstelling moet minstens beschikken over een 

recreatieve vergunning (L01). Hogere licenties worden uiteraard ook toegelaten; 
 Deelnemers aan de show moeten aangesloten zijn bij de club die de voorstelling 

opvoert; 
 De club is verplicht om een lijst van zijn deelnemers op voorhand door te sturen naar de 

organisatie (meer info volgt later); 
 Deelnemers aan de show mogen niet jonger zijn dan 6 jaar (2015); 
 Een club kan maar één keer inschrijven voor een deelname aan de talentenvoorstelling 

van de clubs;  



 
 
 Deelnemende paarden moeten met de geldende reglementeringen (chip en vaccinaties) 

in orde zijn. Steekproefgewijs kunnen er controles uitgevoerd worden.  
 
 
Zit je tijdens het maken van je act met vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail 
naar clubs@paardensport.vlaanderen  of telefonisch naar 09 274 10 43.  
 

Praktische informatie 
Hieronder vind je allerlei praktische informatie over het hele concept Dré’s Talentenjacht. Lees 
deze zeker goed door zodat je op de hoogte bent van alle richtlijnen. 
  
Selectieprocedure 
Om te mogen deelnemen aan de selectiewedstrijd met jouw club dien je eerst geselecteerd te 
worden. De selectieprocedure loopt als volgt: 
 Clubs sturen een filmpje in van de voorstelling. Deze act moet aanzien worden als de 

generale repetitie.  
 Clubs sturen het filmpje op via mail naar clubs@paardensport.vlaanderen en dit ten 

laatste op zondag 7 november 2021 om 23u59.  
 Filmpjes die we later ontvangen, maken geen kans meer om geselecteerd te worden.  
 Alle filmpjes worden grondig bekeken en zullen door een team van medewerkers en jury 

geselecteerd worden. 
 De geselecteerde clubs worden gecontacteerd en kunnen feedback op hun voorstelling 

krijgen. De tweede week van november zullen deze clubs dan een praktische mail 
ontvangen voor hun deelname aan de selectiewedstrijd. 

  
Hoe zit het filmpje eruit?  
 Het filmpje moet in één keer opgenomen worden, dit mag geen knip- en plakwerk zijn.  
 Het filmpje ontvangen we graag in MP4 bestandstype. 
 We moeten kunnen afleiden uit het filmpje hoelang jullie voorstelling zal duren.  
 Het filmpje wordt best verstuurd via WeTransfer, naar clubs@paardensport.vlaanderen  

 
 
Inschrijvingsprocedure 
 Inschrijving van de club dient te gebeuren via een inschrijvingsformulier.  

 
De voorstelling algemeen 
 De entertainment-factor en het clubgebeuren staan centraal; 
 Alle disciplines van het paardrijden kunnen aan bod komen. Hier is geen beperking op.  
 De act duurt in totaal maximum 10 minuten inclusief opbouw en afbraak van de 

materialen/benodigdheden. Hoe jullie die tijd indelen, mogen jullie zelf bepalen; 
 De voorstelling duurt ook minimum 5 minuten; 
 De act moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften die je verder kan terugvinden;  
 Er zijn geen specifieke voorschriften voor kledij, wees creatief maar zorg dat alles veilig 

kan verlopen; 

mailto:clubs@paardensport.vlaanderen
mailto:clubs@paardensport.vlaanderen


 
 
 De afmetingen van de B-piste in Mechelen (waar de finale plaats vindt) zijn 30 meter op 

70 meter;  
 De afmetingen van de piste op Groentenjumping (waar de selectiewedstrijd plaats 

vindt) is 25 meter op 60 meter; 
 Zorg dat de volledige piste wordt gebruikt tijdens de voorstelling; 
 Paarden in vrijheid worden niet toegelaten, paarden moeten vastgehouden zijn zowel in 

de inrijpiste als in de grote piste van de voorstelling;  
 Indien mogelijk, zal de clubnaam geprojecteerd worden op groot scherm zodat 

toeschouwers zien welke club bezig is.  
 
De voorstelling tijdens de selectiewedstrijd 
 Het startuur dat op voorhand wordt meegegeven moet gerespecteerd worden. Er kan 

hier niet in geschoven worden mocht je te laat komen op de dag zelf. Hou hier dus 
rekening mee; 

 De startvolgorde wordt vooraf door de organisatie bepaald;  
 Opwarmen kan in de paddock naast de piste, maximum 20 minuten voorafgaand aan 

jullie voorstelling;  
 Er zal zowel een coördinator aanwezig zijn in de paddock als aan de ingang van de piste 

die jullie als club aangeeft wanneer het jullie beurt is; 
 Er kunnen 4 hindernissen gereserveerd worden indien dit nodig zou zijn voor jullie 

voorstelling; 
 Indien er muziek wordt gebruikt, dient dit vooraf doorgestuurd worden naar 

Paardensport Vlaanderen; 
 Op het einde is er 20 minuten voorzien waar alle clubs zonder paard samen in de piste 

verzamelen voor de bekendmaking van de winnaars.  
 Clubs dienen zich voor de start van hun voorstelling aan te melden aan het secretariaat. 

Dit wordt meegedeeld in de praktische mail vooraf.   
 
De voorstelling tijdens Jumping Mechelen 
 Clubs die geselecteerd zijn om naar Jumping Mechelen te gaan, worden nog op de 

hoogte gebracht van de specifieke richtlijnen. 
 
Veiligheidsvoorschriften 
 Ruiters op het paard dienen verplicht een ruiterhelm te dragen. Ook reiningruiters 

moeten een veiligheidshelm dragen;  
 Menners dienen zoals het indoor reglement mennen voorschrijft verplicht een 

veiligheidshelm en rugbeschermer aan te hebben;  
 Voltigeurs volgen het nationaal voltige reglement betreft de veiligheidsvoorschriften;  
 Zorg voor voldoende afstand tussen niet-ruiters in de piste en de paarden zodat de 

veiligheid gegarandeerd kan worden; 
 In de inrijpiste mogen niet meer dan 10 paarden samen inrijden.  

 
Tip: oefen jullie voorstelling eens op verplaatsing. Paarden reageren vaak anders op een andere 
locatie.  
 



 
 
Beoordelingssysteem  
 Een juryteam van maximum 4 personen zal tijdens de selectiewedstrijd en de finale de 

acts beoordelen; 
 Het publiek krijgt ook een actieve rol toebedeeld in de beoordeling. 

 
Toegangstickets 
 
Als club krijg je de mogelijkheid om aan verminderd tarief tickets te bestellen voor maandag 
1/11/2021 om met zoveel mogelijk supporters aanwezig te zijn voor jullie voorstelling.  Hierover 
krijgen jullie later meer informatie. 

Timing 
Hou rekening met de timing tijdens zowel de selectiewedstrijd als de finale!  
 
Selectieprocedure 
 Deadline om jullie filmpjes door te sturen is zondag 7 november om 23u59. 
 Filmpjes die te laat worden doorgestuurd worden niet meer bekeken.  

 
Selectiewedstrijd 
De voorstelling gaat door op zondag 28 november 2021, op Stal Groentenjumping in Sint-
Katelijne-Waver. 
 
Finale 
De voorstelling gaat door op de Kids Day van Jumping Mechelen, op zondag 26/12/2021.  
Locatie: Nekkerhal, Mechelen 



 
 

Toepassingsgebied 
In geval van onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, behoort Paardensport Vlaanderen 
een beslissing te nemen in een sportieve geest die zo nauw mogelijk aansluit met de geest van 
dit reglement.  Paardensport Vlaanderen behoudt het recht om dit reglement ten alle tijden bij 
te sturen indien nodig.  
 
Annuleren 
Indien u geselecteerd bent voor de selectiewedstrijd of voor de finale en je niet kan deelnemen 
door het uitvallen van bepaalde deelnemers (ruiters of paarden) dien je minstens  4 dagen op 
voorhand de organisatie te verwittigen zodat tijdig een reserve club opgeroepen kan worden. 
 
Hiervoor dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke binnen Paardensport 
Vlaanderen via clubs@paardensport.vlaanderen of telefonisch naar  09/274 10 43. 
 
Klachtenbehandeling 
Algemene feedback of opmerkingen kunnen gericht worden aan het Paardensport Vlaanderen-
secretariaat t.a.v. clubs@paardensport.vlaanderen.   
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