
Datum: Carrouselgroep:

Divisie: Jury:

Te beoordelen Cijfer Opmerkingen

A Ruiters/Amazones

1

Veiligheidshelm

Rijlaarzen Passend/gelijk/kinband

correct vast

2

Jassen/

bodywarmers/

clubtenue

Passend/gelijk

3

Corsages/emblemen

Haar

Plastron/stropdas/bo

ord

Gelijk/voegt iets toe/juist 

formaat

Blijft goed zitten

4

Broeken

Handschoenen

Sporen

Zwepen

Passend/gelijk van 

kleur/ schoon/correct 

bevestigd

5

Algemene uitstraling 

ruiters

Gelijk/originaliteit/uitwerk

ing details/alles wat niet 

binnen bovengenoemde 

punten valt

Alle onderdelen worden beoordeeld op de 

volgende criteria: veiligheid, paardenwelzijn, 

eenheid, uitstraling en effort. Sporen en zwepen 

hoeven niet bij iedereen aanwezig te zijn, alleen 

waar nodig. Indien aanwezig worden ze 

beoordeeld op gelijkheid en correct gedragen.

Totaal ruiters/amazones
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volgblad

Datum: Carrouselgroep:

Divisie: Jury:

B Paarden/Pony's

1

Hoofdstellen/teugels/

martingalen

Passend/gelijk/schoon/k

nevels op de teugels, 

daar waar nodig/teugels 

niet gedraaid en rechts 

afhangend, passanten 

vast

2
Zadels/schabrakken/

singel/onderlegger

Passend/schoon/heel/

beugelriemen niet 

gedraaid/logo

correct formaat (150 

cm2)/blijven op hun 

plaats 

3

Peesbeschermers

Passend en correct 

bevestigd/gelijk/twee of 

vier/blijven op hun plaats

4

Manen

Staarten

Gelijk/gevlochten/ge-

toiletteerd/zelfde 

kant/blijft zitten

Gelijke lengte/getoilet-

teerd/ingevlochten

5

Algemene uitstraling

paarden/pony's

Gelijk, zelfde 

kant/gewassen/

getoiletteerd/originaliteit/

uitwerking details/alles 

wat niet binnen 

bovengenoemde punten 

valt
Alle onderdelen worden beoordeeld op de volgende criteria: 

veiligheid, paardwelzijn, eenheid, uitstraling en effort. Zadels, 

singels en bitten worden niet beoordeeld op gelijkheid in kleur of 

type. Wel wordt er beoordeeld of er moeite is gedaan om alles 

een eenheid te laten lijken d.m.v. aangebrachte details. 

martingalen en peesbeschermers hoeven niet bij iedereen 

aanwezig te zijn, alleen waar nodig. Indien aanwezig worden ze 

beoordeeld op gelijkheid en correct gedragen.

Totaal paarden/pony's
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volgblad

Datum: Carrouselgroep:

Divisie: Jury:

C

1

Uitstraling en 

harmonie

Teamspirit/harmonie 

ruiter en paard/harmonie 

ruiters 

onderling/harmonie 

paarden 

onderling/plezier

2
Eenheid en 

presentatie

Eenheid in 

aankleding/doorvoeren 

van details/schoon en 

mooi geheel

3

Commandant
Interactie met de 

groep/presentatie/aankle

ding passend bij 

geheel/groeten/plezier

4
Muziek

Passend bij 

aankleding/voegt iets 

toe aan teamspirit en 

uitstraling/pakkend intro 

en/of outro

5
Algemene indruk 

team

Originaliteit/oplossen 

van problemen of 

foutjes/alles wat niet 

binnen bovengenoemde 

punten valt

Muziek wordt beoordeeld op passend bij aankleding en groep en 

of het iets toevoegt aan de uitstraling. De AC-jury beoordeelt of 

de muziek passend is bij de manoeuvre, de gangen en het ritme 

van de paarden/pony's.

Opmerking 

jury: _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Team

Totaal team

Totaal A, B, en C
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