
    

   

Roelofsen Dressage Talent Scouting  

1. ALGEMEEN 

1.1. De Roelofsen Dressage Talent Scouting is een talentenprogramma opgezet door Roelofsen Horse 

Trucks. Het bestaat uit een voorselectie door middel van een rij-video van een dressuurproef op 

betrefende niveau van de deelnemer. De uit de video opgave geselecteerde talenten rijden een 

clinic/training tijdens de scouting dagen en krijgen tips voor de eventuele finale. Voor de finale 

worden er 8  talenten geselecteerd. Tijdens de finale wordt er samen met de trainers losgereden en 

rijden de deelnemers een dressuurproef op hun eigen niveau.  

2. DEELNAME  

2.1. De Roelofsen Dressage Talentscouting is open voor deelnemers die in 2021 in de 

leeftijdsgroepen van 10 t/m 21 jaar vallen. Er wordt een onderverdeling maakt in de leeftijdsgroepen 

10 t/m 16 jaar en in de groep 17 t/m 21 jaar. 

2.2. Deelnemers dienen minimaal M1 dressuur geklasseerd te zijn met betreffende pony of paard. 

Deelname is mogelijk met een C, D of E pony of paard. 

3. INSCHRIJVINGEN 

3.1. Inschrijving voor de Talent Scouting geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor 

bedoelde digitale inschrijfformulier op www.roelofsen.eu/talentscouting. 

3.2. De eerste selectie voor deelname vindt plaats op basis van een motivatie en een video van een 

dressuurproef op jouw niveau op het moment van inschrijving. Er worden maximaal 45 deelnemers 

uitgenodigd voor de trainingsdagen. 

3.3. Het inschrijfgeld voor de talent scouting training bedraagt € 20,00 per combinatie welke 

voorafgaand aan de clinic betaald moet worden.  

3.4. Bij afmelding korter dan 5 dagen voor de Talent Scoutings-dag, blijft het inschrijfgeld 

verschuldigd. 

3.5. Er worden maximaal 45 deelnemers uitgenodigd voor de Talent Scoutings-dagen. 

4. CLININCDAGEN/TRAINING TALENT SCOUTING 

4.1. Op de Talent Scouitingsdagen wordt een clinic gereden. De clinics vinden plaats op de volgende 

datums:  

- 11 december – Stal Roelofsen Raalte  

- 18 december – Stal Meulendijks Heeze  

- FINALE: 23 januari – Equestrian Centre Peelbergen - Kronenberg 

4.2. Er wordt in groepjes van maximaal 3 deelnemers gereden. Een clinic duurt 45 minuten.   

4.3. Na de clinic worden de trainingsdoelen met elke ruiter kort doorgenomen.  

4.4. De clinics tijdens de Talent Scoutingsdagen worden gegeven door Lotte en Anne Meulendijks. 



    

   
4.5. De trainers van de Talent Scoutings-dagen kiezen vier talenten per leeftijdsgroep voor de finale. 

4.6. De deelname aan de selectie en finale is combinatie gebonden. Deelnemer neemt deel met de 

pony/paard waar hij/zij zich heeft opgegeven 

4.7. Er kan voor 1 selectielocatie ingeschreven worden, wanneer je geen voorkeur heeft kun je dat 

aangeven. 

5. DEELNAME AAN DE FINALE 

5.1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dient de combinatie deel te hebben genomen 

aan één van de twee selectiedagen/clinics.  

5.2 Tijdens de finale rijden de finalisten in groepjes van 2 een openbare clinic van 15 minuten. 

Aansluitend rijden de deelnemers de proef van de maand op hun eigen niveau.*   

5.3. Een deelnemer mag met maximaal 1 paard of pony deelnemen in de finale. 

5.4. De winnaars worden gekozen op basis van hun talent, trainbaarheid en progressie gedurende 

het traject. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 

5.5.  De reserveruiters worden tot uiterlijk 48 uur van te voren opgeroepen. 

6. PRIJZEN 

6.1. Na afloop van het scoutingstraject  worden twee talenten (1 per leeftijdsgroep) gekozen die het 

Roelofsen sponsorpakket winnen, bestaande uit: 

- Roelofsen zadeldekje  

- Roelofsen jas  

- Roelofsen pet 

- Roelofsen showdeken  

- Rondleiding op stal bij Anne en Lotte Meulendijks  

- 3 privélessen van Lotte of Anne Meulendijks  

- Gratis huur van een Parados 2-paards auto voor een maand 

OVERIG 

7.1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te 

stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen. 

7.2. Deelnemers aan de selectiedagen en de finale stemmen ermee in dat er foto’s van hun 

deelname gepubliceerd mogen worden in uitingen van Roelofsen Horse Trucks. 

7.3. Roelofsen Horse Trucks, de organisatoren, noch andere dienstdoende personen aanvaarden 

geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere 

eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit 

ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. 

 

Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via iw@roelofsen.eu 

*wijzigingen onder voorbehoud 
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