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Appaloosa Colorful Spring Show  
Zondag 15 mei 2011 Huis ter Heide (Utrecht) 

Gegevens van de deelnemer: Gegevens van het paard: 

Naam: Naam: 

Adres: Reg.nummer:  

Postcode:                    Wpl:        Geb.datum: 

Land:                           Tel:   Mare               Gelding            Stallion  

Geb.datum:                   

E-mailadres: 

Eigenaar paard: 

 

ApHC ID(eigenaar): 

ApHC ID: Lid AAHCH:  ja/nee 

 beginner          amateur        professional   Box 

  

Ik wens te starten in de volgende klassen:
Halter show ApHC  Stallions     

 A 031 Yearling Colts 

 A 032 Two-Year-Old Stallions 

 A 033 Three-Year-Old Stallions 

 A 034 Aged Stallions 
 

Halter show ApHC  Mares  

 A 054 Yearling Fillies 

 A 055 Two-Year-Old Mares 

 A 056 Three-Year-Old Mares 

 A 057 Aged Mares 
 

Halter show ApHC  Geldings 

 A 074 Yearling Geldings 

 A 075 Two-Year-Old Geldings 

 A 076 Three-Year-Old Geldings 

 A 077 Aged Geldings 
 

 A 086 Most colorful at Halter  
 

Halter Show  

 O 438 Showmanship at Halter All Breed 

 A 438 Showmanship at Halter (not approved) 
 

Halter Show ApHC 

 A 021 Hunter in Hand Stallions 

 A 022 Hunter in hand Mares 

 A 023 Hunter in Hand Geldings 
 

Performance classes 

 O 440 Hunter under saddle All Breed  

   A 440 Hunter under Saddle AA 

  X 440 Jackpot Hunter under Saddle 

 O 110 Hunt Seat Equitation All breed 

 A 110 Hunt Seat Equitation (not approved) 
 

 A 390 In Hand Trail (not approved) 

 O 380 Trail All Breed  

 A 380 Trail AA   
 

 O 420 Western Pleasure All Breed  

 A 420 Western Pleasure AA  

  X 420 Jackpot Western Pleasure 
 

 Y 308 Leadline Pleasure (6 - 10 yrs) -  
  All Breed 

 Y 313 Leadline Western Horsemanship  
(6-10 yr) - All Breed  

 

 A 360 Western Riding AA 

 O 320 Western Horsemanship All Breed  

 A 320 Western Equitation (not approved) 
 

 O 340 Reining All Breed 

 A 340 Reining AA 

  X 340 Jackpot Reining 
 

Deelname aan en aanwezigheid bij deze wedstrijd is geheel voor eigen risico. De organisatie noch de accommodatie eigenaar 
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw paard en/of eigendommen, dan wel voor enig 
opgelopen letsel c.q. overlijden van een deelnemer en/of aanwezig paard of berijder tijdens de gehele duur van de wedstrijd. Ik 
verklaar akkoord te gaan met bovenstaande en verklaar dat het paard (en) is ingeënt volgens FEI-richtlijnen. Zowel ikzelf als het 
paard zijn WA verzekerd. Ik ga akkoord met de regels en voorwaarden vastgesteld door het ApHC  regelboek en het 
wedstrijdsecretariaat, zoals hieronder aangegeven en zoals op de AAHCH-website. 

 
Plaats:      Datum      Handtekening  
 
 
 
          Handtekening ouder/verzorger 
          (indien deelnemer jonger dan 18 jaar)
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Wedstrijdinformatie: 
 
Datum en locatie:       
Zaterdag 15 mei -  Aanvang: 09:30 uur. 
 
Locatie: 
White Socks Stables 
Ericaweg 19 
Huis ter Heide (Utrecht) 
 
Showsecretariaat:  
Het secretariaat is open zondag 15 mei vanaf  8:00 uur 
Telefoonnummer: 06 - 129 60 694 
Jury:   FRANCOISE RAIMONDO 
Showsecretariaat: Adri Vink 
 

Startgeld inschrijvingen   Tot 9 Mei 2011 Vanaf 9 mei 2011 (datum 
poststempel / email 
delivery) 

Appaloosa klassen voor AAHCH leden  €  15,00       €  20,00 

Appaloosa klassen voor niet AAHCH leden  €  17,50    €  22,50 

All Breed voor AAHCH leden €   10,00 €  15,00 

All Breed voor niet AAHCH leden €  12,50 €  17,50 

Jackpot Klassen €  20,00 (80% uitbetaling) €  30,00 (80% uitbetaling) 

Administratiekosten (per inschrijf formulier) €    2,50 €    2,50  

Box €    30,00 (exclusief 20 
euro borg voor schoon 
opleveren) 

€    30,00 (exclusief 20 euro 
borg voor schoon opleveren) 

AAHCH Startnummer Gratis Gratis  

 
 
   
Wedstrijdsecretariaat:  

Middelzand 4407 
1788 JD DEN HELDER  
Tel: 0223-724553; 06-23297199  
Email: show@appaloosa.nl of spsnieuwerth@quicknet.nl 
 
 
Van Lierswijk 18 
9421 TH Bovensmilde. 
Email: voorzitter@appaloosa.nl 
Tel: 06 - 129 60 694 

 

mailto:show@appaloosa.nl
mailto:spsnieuwerth@quicknet.nl
mailto:voorzitter@appaloosa.nl
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  Regels en Voorwaarden voor deelname aan evenementen  
die door de AAHCH worden georganiseerd.  

1. Algemene voorwaarden voor deelname  
a. Deelname aan en aanwezigheid bij door de AAHCH georganiseerde evenementen zoals wedstrijden, 

shows, lessen, clinics ed is geheel voor eigen risico. De organisatie noch de eigenaar van de 
accommodatie noch eventuele sponsoren aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging 
of diefstal van paarden of eigendommen van deelnemers of bezoekers, of voor enig opgelopen letsel of 
overlijden van een deelnemer of paard of berijder tijdens de gehele duur van de wedstrijd en / of clinic en 
/ of evenement met inbegrip van aankomst op en vertrek van het terrein en directe omgeving. 

b. Tevens verklaart ondergetekende dat het (de) door hem/haar ingeschreven paard(en) is (zijn) ingeënt 
volgens FEI-richtlijnen, dat zowel hij/zij zelf als het (de) paard(en) tenminste tegen wettelijke 
aansprakelijkheid zijn verzekerd en het (de) paard(en) vrij is (zijn) van besmettelijke ziekten. 

c. Ondergetekende vrijwaart organisatie en de eigenaar van de accommodatie en de sponsoren van iedere 
aanspraak die hij/zij zelf of een in zijn/haar rechten getreden derde uit eigen dan wel zijn/haar naam 
jegens de organisatie en/of sponsoren en/of eigenaar van de accommodatie zou kunnen hebben. 

d. Deelnemers aan een show, clinic of evenement die hun contributie niet voldaan hebben, dienen bij het 
voldoen van de kosten van het evenement, ook de openstaande contributie te betalen.  

e. Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen tijdens het inrijden alsmede tijdens de 
wedstrijdonderdelen ten alle tijden een cap te dragen.  

f. De organisatie van een clinic of evenement kan voorschrijven dat een cap verplicht is voor alle 
deelnemers. 

g. Het niet voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op het evenement, kan uitsluiting van het 
evenement tot gevolg hebben zonder teruggaaf van betaalde bedragen voor deelname. 

2. Aanmeldingen 
a. Gebruik voor iedere unieke combinatie van ruiter en paard een apart inschrijfformulier. 
b. Inschrijvingen kunnen per post en/of email worden gestuurd naar het aanmeld-adres. Ook voor de email 

geldt dat het inschrijfformulier ondertekend moet worden.  
c. Voor inschrijvingen waar een ApHC-registratie vereist is, moet een kopie van het registratiebewijs van 

het paard en een kopie van de geldige lidmaatschapkaart van de ApHC van eigenaar en ruiter worden 
meegestuurd. 

d. Bij aankomst op het wedstrijdterrein dient u zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
e. Bij melding op het secretariaat moet u een geldig paarden-paspoort van het/de paard(en) kunnen tonen, 

alsmede het lidmaatschap van de ApHC (niet bij ‘All Breed’ klassen) en tevens het ApHC-certificaat van 
het paard (niet bij ‘All Breed’ klassen).  

f. Voor inschrijvingen van deelnemers jonger dan 18 jaar, dient een ouder / verzorger mede te 
ondertekenen. 

g. Deelname aan de futurity kan alleen als lid van de AAHCH en het veulen dient show-gerechtigd te zijn 
volgens de ApHC-richtlijnen. Je kunt op de dag zelf lid worden van de AAHCH. 

h. Stand- of stalreserveringen kunnen niet worden geannuleerd. De stand/stal dient schoon te worden 
opgeleverd. Er wordt een borg van € 20,00 in rekening gebracht, die na schone oplevering retour wordt 
betaald.  

3. All Breed onderdelen 
a. ‘All Breed’ onderdelen zijn open voor alle rassen paarden en ponies.  
b. All Breed onderdelen worden aangegeven op het inschrijfformulier middels de term ‘All Breed’ in het 

show-onderdeel  
c. Om deel te nemen aan de All Breed Classes hoef je geen lid te zijn van de Appaloosa Horse Club of van 

de American Appaloosa Horse Club Holland. Het paard hoeft niet geregistreerd te zijn. 
d. Indien de ruiter geen lid is van de American Appaloosa Horse Club Holland, zijn wel de hogere 

inschrijfkosten verschuldigd. 

4. De Wedstrijd 
a. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd binnenkomen in de wedstrijdarena. Hou er ook 

rekening mee dat niet alle uitgeschreven onderdelen uitgevoerd/verreden hoeven te worden; 
bijvoorbeeld omdat er voor die onderdelen geen inschrijvingen zijn. 

b. De volgorde van de onderdelen op het inschrijfformulier hoeft niet de volgorde te zijn waarin de 
onderdelen verreden zullen worden.  

c. Het dragen van het startnummer en een cap / westernhoed in de inrij- en wedstrijdarena is verplicht. 
d. Het dragen van een cap voor jeugd-deelnemers tot 18 jaar is verplicht. Voor overigen is het optioneel.  
e. De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor ten allen tijde dopingcontrole uit te voeren. 
f. Op paarden van twee jaar en jonger mag in de inrij- en wedstrijdarena niet worden gereden.  
g. Showen met ongeoorloofde uitrusting/tack is niet toegestaan en zal uitsluiting van de show tot gevolg 

hebben, zonder teruggaaf van betaalde bedragen voor deelname. 
h. Over de conditie van de showarena inclusief de bodem is geen discussie mogelijk. Dit geldt ook voor 

eventueele inrij-bak.  
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5. Annuleringen: 
a. Annulering van deelname is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de wedstrijd / evenement. In dat 

geval dient wel Euro 10,== aan administratie kosten voldaan te worden. 
b. Annulering in de periode van 14 dagen uur voor aanvang van de wedstrijd / evenement tot aanvang van 

de wedstrijd / evenement zijn niet mogelijk. In de situatie waarin het paard niet in staat is om deel te 
nemen aan de wedstrijd / evenement, dient een veterinaire verklaring overlegd te worden. Indien de ruiter 
niet in staat is om deel te nemen aan de wedstrijd / evenement, dient een doktersverklaring overlegd te 
worden. Alleen na overlegging van een veterinaire of doktersverklaring, wordt het inschrijfgeld niet in 
rekening gebracht. In alle andere gevallen dienen het volledige inschrijfgeld en de administratie kosten 
voldaan te worden.  

c. In situaties waarin de jury bepaalt dat het paard niet in staat is om aan de wedstrijd deel te nemen, of de 
deelnemer om andere redenen van deelname wordt uitgesloten bijvoorbeeld als er gebruik wordt 
gemaakt van ongeoorloofde uitrusting / tack  blijft het gehele inschrijfgeld (inclusief administratiekosten) 
voor alle onderdelen waarvoor is ingeschreven verschuldigd.  

6. Titel: Grand Champion, Reserve Champion, AllRound Champion AllRound Reserve Champion  
a. Voor de titels Grand Champions en Reserve Champions worden de regels van de ApHC gehanteerd:  
b. Kort samengevat:  

i. Deze titels Grand Champion en Reserve Champion worden toegekend in de halteronderdelen 
per geslachtsklasse, zijnde mares, geldings and stallions.  

ii. Daarnaast wordt de titel Allround Champion en Allround Reserve Champion berekend over de 
American Appaloosa onderdelen van de show, behalve de Halterklasse Most Colorful. 

iii. De behaalde punten binnen de klassen (behalve de Halterklasse Most Colorful) worden per 
combinatie van ruiter en paard opgeteld. De winnaar wordt bepaald aan de hand van de meest 
behaalde punten. 

iv. Om de titel Allround Champion of Allround Reserve Champion te kunnen behalen moet in 
minimaal 3 onderdelen gestart zijn en de ruiter dient lid te zijn van de American Appaloosa Horse 
Club Holland.  

v. Voor het berekenen van de AllRound Champion en Reserve Champion tellen futurity onderdelen 
niet mee.  

c. Aan de titel AllRound Champion en Allround Reserve Champion wordt geen titel Nederlands Kampioen 
toegekend.  

d. Indien er tijdens een show 3 of meerdere ‘All Breed’ onderdelen zijn verreden, zal voor de All Breed 
klassen een aparte AllRound Champion en AllRound Reserve Champion worden bepaald volgens de 
punten telling als hierboven opgenomen.   

e. De punten die door ruiters met een Appaloosa in de All Breed klassen zijn gewonnen, tellen alleen mee 
voor het bepalen van de ‘All Breed’ champions en niet bij de ‘American Appaloosa Champions’. 

7. Prijzen  
a. Tijdens een show kunnen per onderdeel verschillende prijzen  en gebruiksartikelen toegekend worden.  

Voorbeelden zijn: linten, bekers, medailles, halster, voer, poetsmiddelen, e.d. 
b. De methode van toekenning van deze prijzen is voorbehouden aan de organisatie van de show. 
c. Over de manier van toekennen van deze prijzen kan niet gediscussierd of gecorrespondeerd worden. 

8. Jackpot onderdelen 
a. Inschrijven op jackpot onderdelen kan alleen indien in minimaal 2 andere niet-jackpot onderdelen wordt 

ingeschreven. 
b. De percentages zoals genoemd worden uitgekeerd volgens WRAN berekeningsmodel 

9. Leadline classes 
a. The exhibitor will be judged on his or her basic position in the saddle: Hand position, seat position, and 

back position. The horse must be led and controlled by an adult (over 18 years of age). A lead rope of at 
least six feet (1.83 m) long must be attached to the halter that is under or over the bridle so that while the 
exhibitor is on the rail the horse is controlled by the adult. If the judge asks the exhibitor to back the horse 
in the line-up, the adult should not aid the exhibitor. The adult should only keep the horse under control. 
The exhibitor shall ride Western in this class. Person leading horse is to be dressed in accordance with 
the exhibitor. 

b. The horse has to be ridden two-handed in an acceptable snaffle bit. 
c. This class is limited to exhibitors in the age of 6 to 10 (inclusive) years old.   
d. Exhibitors shall ware a cap. 

10. Opmerkingen en klachten 
a. Eventuele opmerkingen/klachten kunnen aan de show-organisatie dan wel bij het AAHCH-bestuur 

kenbaar gemaakt worden, met gefundeerde vermelding van de details van de klacht. 
b. Na onderzoek van de klachten, zal het AAHCH-bestuur een beslissing nemen en deze meedelen aan 

degene die de klacht heeft aangemeld. 


