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VOORWAARDEN VIDEOSELECTIE FRIESIAN TALENT CUP 2020/2021 
 
Checklist voorbereiding 

1. Lees de bepalingen van te voren goed door. Bekijk de voorbeeldvideo op de website. 
2. Bekijk wanneer je de proef uiterlijk kunt insturen zodat je tijdig kan opnemen. Aanleverdata: 

a. Balkbrug: 4 november 2020 voor 20.00 uur 
b. Sint Nicolaasga: 18 november voor 20.00 uur 
c. Lunteren: 25 november voor 20.00 uur 

3. Je hebt een rijbaan van 20 x 40 meter nodig. Bakletters zijn handig, maar niet verplicht. Een 
grotere rijbaan kan je eenvoudig verkleinen met een paar balken/bordjes in de hoeken.  

4. Houd het paspoort van het paard bij de hand. 
5. De proef mag voorgelezen worden. 
6. Regel iemand die de proef kan filmen. 

 
Checklist paard 

1. Zorg dat het paard netjes getoiletteerd gepresenteerd wordt. Invlechten is toegestaan, niet 
verlicht.  

2. Het paard wordt zonder beenbescherming gepresenteerd 
3. Voor toegestaan harnachement verwijzen wij naar de KNHS-reglementen zoals deze gelden 

tot en met de M-dressuur (gebruik hiervoor de zoekfunctie op de KNHS-website).  
 
Checklist ruiter 

1. Er wordt verwacht dat de ruiter/amazone gekleed gaat volgens de wedstrijdvoorschriften van 
de KNHS (dressuur).  

2. Voor toegestane hulpmiddelen verwijzen wij naar de KNHS-reglementen zoals deze gelden tot 
en met de M-dressuur (gebruik hiervoor de zoekfunctie op de KNHS-website).  

a. Sporen zijn toegestaan maar niet verplicht. Sporen zijn van metaal. Een ronde 
tand/knop van hard plastic is toegestaan. De tand dient vanuit het midden van de spoor 
recht of gebogen naar achteren gericht te zijn. Wanneer voorzien van een wieltje, dient 
dit vrij te kunnen draaien en mag niet scherp zijn. De takken van de spoor dienen glad 
te zijn.  

b. Een zweep is toegestaan, maximale totale lengte 120 cm (gemeten van onderzijde 
handvat t/m einde van de slag).  

 
Stappenplan proef filmen 
De proef is bedoeld om de aanleg van het paard te beoordelen. De onderdelen van de proef worden 
niet individueel beoordeeld. Focus dus op het tonen van het talent van het paard en minder op het 
correct rijden van de oefeningen. Om deze reden is het toegestaan om per proef 2x een extra volte te 
rijden. Tijdens de proef lichtrijden. Doorzitten is niet toegestaan. 
BELANGRIJK: de video moet in één keer opgenomen zijn. Er mag dus niet gemonteerd 
worden! De totale video mag niet meer dan 10 minuten duren. 
 

1. De filmer heeft het paspoort van het paard bij de hand.  
2. De filmer gaat tussen X en C staan. Paard en ruiter staan klaar op X met het hoofd naar de B.  
3. Zet de telefoon op vliegtuigstand. Zet de instellingen op maximale lichtsterkte in een donkere 

ruimte (binnenrijbaan). 
4. Houd de camera horizontaal (liggend).  
5. De filmer begint met filmen en noemt de volgende punten op: 

a. Datum  
b. Naam ruiter 
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c. Naam paard 
d. Afstamming paard 

Voorbeeld: Het is vandaag 4 november 2020. Dit is Jantien Janssen op Froukje van de 
Paardenhoeve, een afstammeling van Jasper 366.  

6. Filmer filmt het paardenpaspoort op de pagina waarop het transpondernummer staat. Film deze 
pagina minimaal 5 seconden zodat de jury deze goed kan bekijken.  

7. Filmer loopt al filmend een rondje om het paard. Gedurende dit rondje moet het paard continue 
in beeld zijn. Vervolgens filmt de filmer het bit van het paard en sporen van de ruiter van dichtbij. 

8. Dan mag de combinatie beginnen aan de proef. Het is handig dat de filmer de proef ook kent.  
9. Tijdens het filmen is in- en uitzoomen niet toegestaan. Hierdoor wordt het beeld vaak tijdelijk 

onscherp en kan de jury de verrichting minder goed beoordelen. 
10. Zorg er tijdens het filmen continue voor dat de combinatie in het midden van het scherm in beeld 

is. Volg dus de bewegingen van het paard.  
11. Voor deze gelegenheid heeft de selectieproef een duidelijk einde door halthouden op X vlakbij 

de filmer.  
 
Stappenplan proef insturen 

1. Controleer of de video goed is opgenomen. Is de combinatie scherp? Loopt het paard nergens 
uit beeld? Is de video niet tegen de zon opgenomen, over- of onderbelicht? Zijn de gegevens 
juist opgenoemd en zijn ruiter en paard goed in beeld gebracht?   

2. Sla de video op met als titel: Plaats originele selectie dag – Naam paard – Naam ruiter/amazone. 
Voor de selectiedagen van St. Nicolaasga moet de datum (20-11 of 21-11 toegevoegd worden). 
Voorbeeld: Sint Nicolaasga 20-11 - Froukje van de Paardenhoeve - Jantien Janssen 

3. Sla de video op als mp4- of mov.bestand. 
4. Ga naar www.wetransfer.com en verstuur je video naar info@friesiantalentcup.com.  
5. Zet in het bericht de plaats van de originele selectie dag, de naam van het paard en de naam 

van de ruiter/amazone. 
6. Afhankelijk van de oorspronkelijke startlocatie stuur je de video VOOR onderstaande data op: 

a. Balkbrug: inzenden voor 4 november 20.00 uur 
b. St. Nicolaasga (20-11 en 21-11): inzenden voor 18 november 20.00 uur 
c. Lunteren: inzenden voor 25 november 20.00 uur 

 
Uitslag selectieproeven 

1. De proeven worden op de oorspronkelijke selectiedata door de jury beoordeeld.  
2. Deelnemers ontvangen op deze datum via het opgegeven e-mailadres hun protocol.  
3. De uitslagenlijst wordt via de website en de Facebookpagina bekend gemaakt.  
4. De prijzen voor de prijswinnaars zijn op een later moment (halve finale) op te halen. 

 
Video’s na uitslag op Youtube 
Door deel te nemen aan deze videoselectie geeft een deelnemer toestemming dat zijn/haar video van 
de verrichting na de uitslag gepubliceerd wordt op het Youtube-kanaal van de Friesian Talent Cup.  
 
Vervolg halve finale en finale 
Bestuur FTC houdt de ontwikkelingen en de maatregelen rondom het coronavirus nauwlettend in de 
gaten. Indien het mogelijk is, wordt de halve finale op 12 december live in Balkbrug verreden en de 
finale op 14 januari live in Drachten verreden.  
 
Bij twijfel over het welzijn van het paard, ongeoorloofd gebruik van (hulp)middelen of een andere 
overtreding rapporteert de jury aan het bestuur van de FTC en kunnen zij gezamenlijk besluiten de 
combinatie van verdere deelname uit te sluiten.  


