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Algemene indruk

Harmonie van het hele gespan (koets, paarden),
Allure van de paarden in beweging,
Houding van de menner .

Paarden

Toilettering, netheid,
Kwetsuren (houding, beenstanden, kwetsuren, enz.),
Kwaliteit van het hoefbeslag (behalve bij ezels),
Geen oorbeschermers (sanctie 10 punten bij 1ste jury ), behalve
bij regionale traditie,
Geen beenbeschermers, enz. (sanctie 10 punten bij 1ste jury),
Manen en staart goed getoiletteerd (ingevlochten wordt niet
bevoordeeld),
Netheid van de hoeven (hoeven dienen niet ingevet te zijn).

Getuig

Goed aangepast,
Kinketting niet gedraaid – Het bit juist ingebracht en passend,
Haamriempje in de juiste richting,
Kleine buikriem moet los onder de grote buikriem hangen,
Leidsels moeten vlak liggen,
Zwengen en strengen moeten juist ingehaakt zijn, ( bouten naar
boven),
Geen snelbinders (puntenaftrek),
Gareelaanspanningen worden beter genoteerd dan borsttuigen,
behalve bij regionale aanspanningen.

Koets

Bouwjaar vóór 1945: antieke koets,
Bouwjaar na 1945: hedendaagse koets,
Netheid,
Kaarsen in de koetslampen.

Zweep

Passend bij de aanspanning,
Slag van de vierspanzweep niet met gummi of kleefband, enz.
vast gemaakt (sanctie 10 punten bij 1ste jury),
Geen telescoopzweep of dubbelslag zweep.

Passagiers

Geen historische kostuums, tenzij bij regionale stijl,
Hedendaagse kledij, passend bij het gespan,
Grooms, (in bijpassende livrei krijgen hogere notering):
Enkelspan – 1 Groom,
Tweespan – 1 Groom,
Tandem – 1 Groom,
Driespan – 1 Groom,
Klavertje drie – 2 Grooms,
Vierspannen en meerspannen - 2 Grooms.

Opmerkingen rond de methode van jureren

Het is opportuun dat een jury, (M of V), de ervaring heeft van elk onderdeel van de proeven en
dit indien mogelijk binnen het kader van een wedstrijd.
Vestimentair is hij onberispelijk. Voor de heren geldt een maatpak of blazer, stropdas of
vlinderdas, gesloten schoenen, bolhoed of Panamahoed bij warm weer.
Een vrouw draagt een elegant pakje of kleed met passende hoed. Kortom, een jury zal zich
evenveel inspannen als de menner en zijn passagiers.
De jury moet vriendelijk en opgewekt overkomen, zodat de menner, meestal wat nerveus
tijdens de presentatie, op zijn gemak gesteld wordt.
Persoonlijke voorkeuren kan je best buiten de wedstrijd tijdens een informeel gesprek
bespreken.
Iedere uiting van persoonlijke mening of aanwijzingen in verband met het mennen in het
algemeen moet tijdens de proef vermeden worden. In de meeste gevallen zal dit de menner
verwarren en beginnende deelnemers zelfs ontmoedigen.
Indien de jury zich echter over iets verwondert, kan hij de menner daar natuurlijk over
bevragen, zonder weliswaar categoriek af te keuren of te verbieden.
De jury moet op het formulier de zeer hoge of zeer lage quoteringen kort becommentariëren.
Dat is de job van de jury assistent.
De jury mag zich niet fixeren op negatieve details van kledij, mensen, paarden, etc…, maar
steeds zoeken om positieve elementen naar voor te brengen en de menner daarop te wijzen, bv.
in het geval van de kwaliteit van zijn paard, getuig of koets.
Bij het jureren moet de jury steeds het reglement en een chrono bij de hand hebben.
Competentie, beleefdheid en eenvoud zijn essentiële kwaliteiten van een jury !!!
Jureren gebeurt op vrijwillige basis en is volkomen gratis.
De jury wordt door de organisator beschouwd als een vriend en staat dus gedurende de hele
organisatie ten dienste van de wedstrijd.
Andersom is de jury op de invitatie van de organisator op vriendschappelijke basis in gegaan
en vraagt bijgevolg geen verplaatsingsvergoeding.

