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SUPRÊME FOAL

PRIJSUITREIKING

De beste 8 veulens in elke categorie zullen worden bekroond tijdens de prij-
suitreiking.
Dotaties van de AECCP : 
• 1e — 200€ 
• 2e  — 150€ 
• 3e — 100€
• Van 4e tot 8e — 50€ 
En geschenken voor alle veulens die tot de eer zijn geroepen.

SUPREME FOAL, bij de 4 beste ponyveulens (aan het eind van de ochtend, bij het eind 
van de 4 rubrieken), vervolgens bij de 4 beste paardenveulens (aan het eind van de 
middag, bij het eind van de 4 rubrieken).

De eigenaar van het beste SUPREME FOAL in de HORSE categorie zal winnen : 
• 1 uitsteeksel van Hors-Série du Moulin
• 1 Equialert Systeem  

De eigenaar van het beste SUPREME FOAL in de PONEY categorie zal winnen :
• 1uitsteeksel van Ulk d’été)
• 1 Equialert Systeem 

VERLOOP VAN DE PROEVEN 

De veulens zullen worden verdeeld in 8 categorieën: 

PONY’S - MORGEN

 Geboren voor 1 mei 2021:    Geboren op of na 1 mei 2021:  

 - Oudere vrouwen     - Jongere vrouwen
 - Oudere mannen     - Jongere mannen 

PAARDEN - MIDDAG

 Geboren voor 1 mei 2021:    Geboren op of na 1 mei 2021:  

 - Oudere vrouwen     - Jongere vrouwen
 - Oudere mannen     - Jongere mannen 

Het speennummer moet bij aankomst op het secretariaat worden afgehaald op ver-
toon van het boekje van de merrie.
De volgorde en het tijdschema zullen aan het begin van de week online worden gezet.



BEOORDELINGEN - JURY’S

De jury zal bestaan uit twee Belgische en twee Franse juryleden, verdeeld voor de 
puntentelling van het model en de gangen.

De 4 juryleden zullen weer samenkomen tijdens het terugroepen van de 3 of 5 beste 
veulens van elke categorie om het eindklassement te valideren.

   De puntentabel is te vinden in de bijlage.

-  Gepaste kledij voor elke persoon die de fokmerries en hun veulens presenteert. 
-  Fokmerries en veulens verzorgd en gematteerd.

1-  HOUDING TEST :

Dit evenement vindt plaats in de Rond d’Havrincourt, geïnstalleerd in de grote arena. 
De fokmerrie en haar veulen worden bij de ingang van de Havrincourt-ring aan de 
ringmeesters overhandigd. De eigenaar mag niet in de ring.

De fokmerrie en het veulen zullen vrij rondlopen in het Rond d’Havrincourt. 

Scoringscriteria op 20 :

-  Lopen (30%): Amplitude, Evenwicht, Soepelheid, Toniciteit
-  Algemene indruk (30%): Chic, Weefsel, Bloed, Activiteit

Alleen het foal is genoteerd.

2-  MODEL TEST

De modelproef vindt ook plaats in de hoofdpiste op een aangewezen plaats. 
De fokmerrie en het veulen zullen dan worden voorgesteld voor de patroontest 
door de eigenaar of een persoon van zijn keuze - gepaste kledij is vereist. 
De fokmerrie en het veulen worden tijdens de modelkeuring in de hand gehouden en 
kunnen op verzoek van de jury worden losgelaten naast de fokmerrie, die in de hand 
gehouden blijf. 
 
De eigenaar moet dus één persoon aanwijzen om de fok-
merrie te houden en één persoon om het veulen te houden. 
 

Scoringscriteria op 20 :

-  Voorhand (10%): Aanhechting hoofd, nek, onderarm/schouder
-  Lichaam (10%): Schoft, Rug, Lendenen
-  Achterhand (10%): kruis, bekken, dij
-  Onderlichaam (10%): Gewrichten, Voeten, Benen 

Alleen het foal is genoteerd.



PROGRAMMA

Donderdag 05 augustus ‘s morgens: 

• Pony veulen wedstrijd en prijsuitreiking.
 
Donderdag 05 augustus ‘s middags: 

• Paardenveulenwedstrijd en prijsuitreiking.

MOMENT VAN GEZELLIGHEID OM 12 UUR

RANKING 

De rangschikking wordt verkregen door het gemiddelde te ne-
men van de scores die de veulens in elke proef hebben behaald.  
 
In geval van een gelijke score, zal de algemene indruk score, 
dan de onderkant score, dan de locomotie score en dan de li-
chaam score de veulens onderscheiden, in die volgorde. 
 
De eerste 3 of 5 in elke categorie worden teruggeroepen. Tijdens de re-
call komen de 4 juryleden bijeen om het eindklassement te valideren. 
 

VERBINTENISSEN

Inschrijvingsformulier per post te verzenden: cdenizet@chevaux-hauts-de-france.com 
Toegangsprijs: 25€.

Inzendingen per post aan de Conseil des Chevaux Hauts-de-France, vóór 30 juli 2021.

Betaling van de inschrijving, per cheque ten gunste van de AECCP: per post te richten 
aan de Conseil des Chevaux HDF - 6 avenue Archimède - 02100 ST QUENTIN.

Voor Belgische fokkers: betaling ter plaatse bij het afhalen van het kopnummer, bij uw 
aankomst.

PAARDENBOXEN

Reservering van dozen: 15€.
Te reserveren per sms naar Monique Lesage op het nummer : 06 89 16 58 30
Beperkt aantal dozen.



UITZENDING VAN EVENEMENTEN 

De free-running en de prijsuitreiking worden gefilmd door My Zoom en uitgezonden 
op Youtube.

FOTO’S

Cavalimage zal de hele dag aanwezig zijn, om de passages van uw veulens te ve-
reeuwigen, evenals de prijsuitreiking. Stand met afdrukken ter plaatse.

RESTAURATIE 

Restauratie ter plaatse: 36 Quai

Er zal ook een Lanson Champagne bar worden geïnstalleerd.

GEZONDHEIDSINFORMATIE 

Bij de ingang van het evenement zal een gezondheidspascontrole worden uitge-
voerd. 

Gezondheidspas: 

- Bewijs van volledige vaccinatie (twee injecties) ten minste 7 dagen oud, of, 
- Een negatieve PCR- of antigeentest van minder dan 48 uur oud, of, 
- Een certificaat van herstel van COVID-19 gedurende ten minste 11 dagen en 
minder dan 6 maanden. 

De controle van de gezondheidspas geschiedt via de applicatie «TousAntiCovid 
Verif». De QR-code (op papier of digitaal) van de persoon die het etablissement wil 
binnengaan, wordt gescand. Tijdens de scan verschijnt een groen masker als de 
persoon in orde is en een rood als dat niet het geval is. 
Er zal een polsbandjessysteem worden ingevoerd om de controle van ieders ge-
zondheidspas te valideren.
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Foals Scorecard 

N° : Naam van de pony : 
 

Geslacht: Geboortedatum: 
 

Naam van de Jury: 

 

 

Algemene notitie 
Model & Houding : 

 Ranking : 

 

Post  Score van 20 
naar 1 

Criteria Opmerkingen 

HOUDING 
(30%) 

 

 *Amplitude / Balans 
*Flexibiliteit 
*Tonicity 

 

ALGEMENE 
INDRUK 

(30%) 

 *Chic 
*Tissus 
*Sang 
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Foals Scorecard 

N° : Naam van de pony : 
 

Geslacht: Geboortedatum: 
 

Naam van de Jury: 

 

Post Score van 20 
naar 1 

Criteria Opmerkingen 

VOORSTE 
HAND  
(10%) 

 *Head bevestiging 
*Scores 
*Front arm/schouder 

 

LICHAAM 
(10%) 

 *Garrot 
*Twee 
*Rein 

 

ACHTERSTE 
HAND  
(10%) 

 *Cup 
*Pelvis 
*Dij 

 

ONDER 
(10%) 

 *Joints 
*Voet 
*Leggen 

 

 

Algemene notitie 
Model & Houding : 

 Ranking : 

 


