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INLEIDING:

Om de Nederlandse fokkerij van endurancepaarden te promoten en meer inzicht te krijgen én te 
geven in de ontwikkeling van jonge endurancepaarden, wordt in het weekend van 5/6 oktober a.s. 
de Futurity Cup Endurance georganiseerd. In 2019 zal dit nog een ‘try out’ zijn waaraan maximaal 30 
combinaties kunnen deelnemen. Na deze ‘try out’ zal het concept verder doorontwikkeld worden.
De Futurity Cup is, zoals de naam al zegt, bedoeld voor toekomstig endurancetalent, te weten 
paarden in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Het evenement bestaat uit twee onderdelen: een keuring 
op exterieur, gangen en karakter op zaterdag, plus een endurancewedstrijd als gebruikstest 
op zondag. Voor de 3- en 4-jarige onbeleerde paarden zal de wedstrijd alleen uit de keuring 
bestaan, zij zullen geen zadelrubrieken lopen. De 4- t/m 8-jarige beleerde paarden lopen naast de 
exterieurkeuring ook een zadelproef op zaterdag, plus de endurancewedstrijd op zondag.
Alle rassen mogen deelnemen, want er wordt in drie categorieën gestreden: volbloed Arabieren, 
paarden met deels Arabisch bloed en paarden zonder Arabisch bloed.
De eindklassering wordt bepaald aan de hand van de resultaten op de verschillende onderdelen 
(voor de 3- en 4-jarige onbeleerde paarden dus alleen de exterieurkeuring). De scoreformulieren 
zullen voor aanvang van het evenement gepubliceerd worden op de website van de organisatie. 
Het is ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de endurancewedstrijd op zondag (mits het paard 
in de leeftijdscategorie 4 t/m 8 jaar valt). 

DE VOLGENDE RUBRIEKEN WORDEN UITGESCHREVEN:

Leeftijdscategorieën:
• 3- en 4-jarigen onbeleerd; 
• 4-jarigen beleerd;
• 5- en 6-jarigen beleerd;
• 7- en 8-jarigen beleerd.

Geboortejaar 3-jarigen: 2016
Geboortejaar 4-jarigen: 2015
Geboortejaar 5-jarigen: 2014
Geboortejaar 6-jarigen: 2013
Geboortejaar 7-jarigen: 2012
Geboortejaar 8-jarigen: 2011

Per leeftijdscategorie wordt er een onderverdeling gemaakt in de volgende (ras)rubrieken:
• Arabisch Volbloed;
• Paarden met deels Arabisch bloed (30% of meer);
• Paarden zonder Arabisch bloed.
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ALGEMENE BEPALINGEN:

1. Er zijn drie opties tot deelname aan de Futurity Cup Endurance 2019:
a. Deelname aan de Futurity Cup voor 3- en 4-jarige onbeleerde paarden op zaterdag  
 (alleen de exterieurkeuring en gangenbeoordeling aan de hand);

b. Deelname aan de Futurity Cup voor 4- t/m 8-jarige beleerde paarden op zaterdag en 
 zondag (exterieurkeuring, gangenbeoordeling aan de hand en zadelproef op zaterdag en 
 de endurancewedstrijd op zondag);

c. Deelname aan de endurancewedstrijd op zondag. 
2. Paarden die deelnemen aan de Futurity Cup over beide dagen, hoeven niet beide dagen door 

dezelfde ruiter gereden te worden. Het is mogelijk om de zadelproef te laten rijden door ruiter 
A, terwijl de wedstrijd gereden wordt door ruiter B. Wel dienen beide ruiters een geldig KNHS-
lidmaatschap te hebben. De ruiter die de endurancewedstrijd rijdt in klasse 1 t/m 3, dient 
een geldige combinatiestartpas te hebben met het betreffende paard (zo niet, dan dient de 
combinatie deel te nemen aan de impulsrubriek). 

3. Voor wat betreft het mogen deelnemen met een hengst wordt het Algemeen 
Wedstrijdreglement 2019 van de KNHS gevolgd (artikel 32.10). 

4. Bij het deelnemende paard dient ten allen tijde en geldig paspoort getoond te kunnen worden 
met daarin een geldige entingshistorie. 

5. Ook paarden die niet zijn ingeschreven in een stamboek, mogen deelnemen aan de Futurity 
Cup Endurance.

6. De endurancewedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de KNHS en de daarop 
gepubliceerde wijzigingen. Door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van 
en in te stemmen met het vraagprogramma dat goedgekeurd is door de KNHS. 

7. Het is niet verplicht de paarden te laten overnachten op het Nationaal Hippisch Centrum. De 
mogelijkheid is er wel, meer informatie daarover is te vinden op de website van de organisatie.

DE EXTERIEURKEURING EN GANGENBEOORDELING AAN DE HAND:

1. Het exterieur en de gangen zullen beoordeeld worden door een tweetal keurmeesters/
juryleden met zeer veel ervaring binnen de paardensport. 

2. De keuring zal plaatsvinden op zaterdagochtend tussen 8.30 en 13.30 uur in de Beatrixhal op 
het Nationaal Hippisch Centrum. In deze hal zal een afgesloten keuringsbaan geplaatst worden. 

3. De paarden zullen zowel op stand als in beweging (stap en draf) door de juryleden beoordeeld 
worden. Dit geschiedt volledig aan de hand. Het scoreformulier met de te beoordelen 
onderdelen en de puntentelling zal gepubliceerd worden op de website van de organisatie. 

4. Per paard mogen er twee begeleiders in de keuringsbaan zijn, iemand die het paard 
voorbrengt/leidt en een ‘aanjager’. De begeleiders dienen netjes en passend gekleed de 
keuringsbaan te betreden. Het gebruik van een zweep of rammeldoosje is toegestaan, mits het 
gebruik hiervan binnen proportie blijft. 

5. Het paard dient qua toilet gepresenteerd te worden, passend bij het ras. Invlechten van manen 
en/of staart is toegestaan. Hoefbescherming is niet verplicht, het paard mag blootvoets 
worden aangeboden (niet met hoefschoenen). 

6. Voorbrengen naar eigen keuze op halster of hoofdstel (met bit), let wel op dat de juryleden het 
hoofd van het paard goed moeten kunnen beoordelen. Het gebruik van beenbescherming is 
niet toegestaan. 

7. De paarden worden in groepjes van 5 ingedeeld. De paarden worden eerst individueel 
beoordeeld, waarna ze samen nog een keer terugkomen in de ring. Terwijl de paarden 
rondstappen, zal één van de juryleden een toelichting geven op de gegeven punten, waarbij de 
behaalde score zelf nog niet bekend wordt gemaakt. 

8. De score van de exterieurkeuring en gangenbeoordeling aan de hand zal pas op zondag na 
afloop van de endurancewedstrijd bekend worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking van de 
Futurity Cup. De prijsuitreiking van de 3- en 4-jarige onbeleerde paarden zal wel op zaterdag 
(na 13.30 uur) plaatsvinden. 
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DE ZADELPROEF:

1. De zadelproef wordt op zaterdagmiddag verreden tussen 13.30 en 18.00 uur in één van de 
dressuurbanen op het outdoorterrein van het Nationaal Hippisch Centrum. Er wordt niet 
gereden tussen witte hekjes, de hele baan zal worden gebruikt.

2. De beoordeling van de paarden onder het zadel zal gedaan worden door een instructeur/
instructrice die beschikt over diploma’s en de nodige ervaring heeft in diverse disciplines 
binnen de paardensport. 

3. De paarden komen met drietallen tegelijk in de baan. Tijdens de zadelproef, die een half uur 
duurt, zal de instructeur/instructrice de paarden beoordelen op zaken als gangen, ontspanning, 
lossigheid, bewerkbaarheid, overgangen, karakter en werkwilligheid. Het scoreformulier met 
de te beoordelen onderdelen en de puntentelling zal gepubliceerd worden op de website van 
de organisatie. De instructeur/instructrice zal de ruiters tijdens de zadelproef opdrachten en 
aanwijzingen geven, zodat hij/zij de paarden optimaal kan beoordelen op de te scoren punten. 

4. De ruiter dient netjes en passend gekleed de baan te betreden. (Zie ook het 
Disciplinereglement Endurance, artikel 605 en 606.) Het harnachement van het paard dient 
verzorgd en passend te zijn. Het is niet verplicht staart en manen in te vlechten, dit mag 
echter wel. Het paard mag tijdens de zadelproef bitloos gereden worden. Het gebruik van 
beenbescherming is toegestaan. Ook mag gereden worden met een klein knopspoortje of een 
zweep. 

5. De score van de zadelproef zal pas op zondag na afloop van de endurancewedstrijd bekend 
worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking van de Futurity Cup. 

DE ENDURANCEWEDSTRIJD:

1. De endurancewedstrijd wordt volledig verreden volgens het Disciplinereglement Endurance 
(en het Algemeen Wedstrijdreglement). 

2. De endurancewedstrijd zal op de zondag verreden worden op het outdoorterrein van het 
Nationaal Hippisch Centrum, globaal tussen 8.30 en 18.00 uur.

3. De aan de Futurity Cup deelnemende combinaties kiezen zelf in welke klasse zij uitkomen 
tijdens de endurancewedstrijd. Zij moeten echter als combinatie wel startgerechtigd zijn 
in deze klasse en voldoen aan de leeftijdsgrens zoals genoemd in artikel 603.2a van het 
Disciplinereglement Endurance. Het is een combinatie toegestaan om een klasse lager te 
starten dan waarin zij geklasseerd zijn. Wanneer zij als combinatie echter twee klasses lager 
starten dan de klasse waarin zij geklasseerd zijn, dan zal er een correctie plaatsvinden op de 
behaalde punten. 

4. Deelnemende combinaties dienen een geldige startpas te hebben. Indien de combinatie geen 
startpas heeft, dient de combinatie uit te komen in de impulsrubriek. De ruiter dient in dat geval 
wel een geldig KNHS-lidmaatschap te hebben. Bij ruiters die deelnemen aan de impulsrubriek 
zal tevens beoordeeld worden of er een correctie plaats dient te vinden op de behaalde punten 
wegens behaalde resultaten van de combinatie in het verleden. 

5. Het klassement van de endurancewedstrijd wordt opgemaakt volgens de bepalingen in het 
Disciplinereglement. In elke rubriek (impuls, klasse 1 kort en lang, klasse 2 kort en lang en 
klasse 3 kort) worden gebruiksartikelen uitgereikt als prijs, 1 prijs op de 4 deelnemers. Het 
klassement wordt vastgesteld door de door de KNHS aangewezen officials. 

6. De paarden die deelnemen aan de Futurity Cup over twee dagen, zullen ook voor de 
endurancewedstrijd (de gebruikstest) punten toegekend krijgen voor hun prestaties. Het 
scoreformulier met de te beoordelen onderdelen en de puntentelling zal gepubliceerd worden 
op de website van de organisatie. Voor de endurancewedstrijd zal dat gaan om zaken als 
de gereden gemiddelde snelheid, de aanbiedtijden en de veterinaire bevindingen. Op basis 
van dit scoreformulier zal tevens een winnaar aangewezen worden voor de gebruikstest/de 
endurancewedstrijd in elke leeftijdscategorie.  

7. Er zijn tijdens deze wedstrijd gewoon winstpunten te verdienen die gebruikt kunnen worden 
voor promotie naar een volgende klasse. 

8. Let op: Indien het veterinaire team op de voorkeuring (zondag) beslist dat het paard niet kan 
deelnemen aan de gebruikstest, dan zal het paard de Futurity Cup niet voltooien. De punten 
van dag 1 blijven wel staan voor het totaalklassement. 
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DE FUTURITY CUP ALGEMEEN:

1. Er is een maximum gesteld van 30 deelnemers. Het is de organisatie om het even hoe de 
onderverdeling van deze 30 deelnemers is qua verschillende leeftijdscategorieën en rassen. 
Vol is vol, er zal gewerkt worden met een reservelijst indien het maximum aantal deelnemers 
wordt behaald. Er is geen maximum aantal deelnemers gesteld voor de endurancewedstrijd op 
zondag (alleen geldt de leeftijdsgrens van 8 jaar of jonger). 

2. De protocollen voor de exterieur- en gangenbeoordeling, de zadelproef en de gebruikstest 
zullen in de week voor de Futurity Cup gepubliceerd worden op de website van de organisatie. 
Op de protocollen is te lezen welke punten er gescoord zullen worden en hoe de puntentelling 
per onderdeel tot stand komt. 

3. De organisatie maakt het uiteindelijke klassement op aan de hand van de scoreformulieren van 
de exterieur- en gangenbeoordeling en de zadelproef. De organisatie zal de scoreformulieren 
voor de gebruikstest invullen aan de hand van de definitieve uitslagenlijsten van de wedstrijd 
en de veterinaire kaarten van de combinaties. De einduitslag zal nog een keer gecontroleerd 
worden door een onafhankelijke derde. 

4. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal per (ras)rubriek en leeftijdscategorie een top 3 
worden bepaald op basis van het totaal aantal behaalde punten op alle onderdelen. Afhankelijk 
van de plaatsing wint de deelnemer een beker en een rozet (oranje, rood of wit). Er zal tevens 
één overall winnaar worden bepaald van de 2019-editie van de Futurity Cup. Dit zal het paard 
zijn met het hoogste aantal behaalde punten over alle onderdelen. Deze winnaar wint tevens 
de wisselbeker, die voorzien zal worden van de naam van het paard. 

5. Bij een ex-aequo zal het aantal behaalde punten op de gebruikstest (de endurancewedstrijd) 
de doorslag geven. 

6. De prijsuitreiking van de Futurity Cup voor beleerde paarden zal plaatsvinden op zondag, zo 
spoedig mogelijk na de uitreiking van de endurancewedstrijd zelf. De prijsuitreiking van de 
Futurity vindt plaats mét paarden (aan de hand). 


