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Informatieblad Nationale Shire Show 2019 
 

Op zaterdag 14 september 2019 is het weer zover: dan organiseren we de Nationale Shire Show. Kom  

zeker kijken naar dit grootse Shire-evenement! Maar beter nog: doe zelf mee met je  

eigen Shire of andere Heavy Horse. Het is een prachtige gelegenheid om je paard te showen, aan de hand 

of onder het zadel. Natuurlijk is er een wedstrijdelement maar voor veel deelnemers is dat niet het  

belangrijkste. Het is een gelegenheid voor een leuke en ook leerzame activiteit met je paard. Heb je  

geen ervaring en wil je je voorbereiden op de show, neem dan contact op met een van de  

bestuursleden of een ander lid, die je op weg kunnen helpen. Voor twijfelaars en nieuwelingen geven  

we hieronder een toelichting op hoe het allemaal in zijn werk gaat en geven we wat (Engelse) tips. Ook  

voor de doorgewinterde deelnemers aan de show kan het interessant zijn om dit door te lezen, omdat we 

hier en daar wat hebben aangepast.  

 

In hand classes  

Bij de in de hand klassen worden de paarden naar geslacht en leeftijdscategorie ingedeeld. Je komt  

lopend naast paard de ring in en loop je linksom, dus tegen de klok in. Vanaf het moment dat je de  

ring betreedt wordt je beoordeeld door de Engelse juryleden, die in de ring staan. Richt je aandacht op  

je paard en vergeet het publiek. Let ook op de ringmeester en de jury en volg hun aanwijzingen op.  

Na een of meer rondjes zal de ringmeester alle deelnemers vragen om halt te houden. Zorg dat er  

voldoende ruimte is tussen jou en de andere paarden als je stilstaat. De juryleden zullen onafhankelijk  

van elkaar jouw paard grondig bekijken, betasten en opmeten. Ze zullen in de kootholtes voelen en de  

voeten bekijken, als je paard lastig is met voeten geven, meldt dit dan even, zodat het voor iedereen  

veilig blijft. Hierna ga je weer, op aanwijzing van de ringmeester, achter elkaar, verder linksom lopen.  

Als de ringmeester je nummer/naam noemt, moet je je opstellen in het midden. Soms is dit al een  

voorlopige plaatsingsvolgorde, maar soms doen de juryleden dit ook volstrekt willekeurig. Denk dus  

niet dat wanneer je als laatste in de rij staat dat het al een verloren zaak is, maar blijf je best doen!  

Hierna worden één voor één de paarden naar voren geroepen. Op aanwijzing van de juryleden loop je  

eerst in stap van de juryleden weg, na circa 30 meter keer je rechtsom en loop je in stap weer naar de  

juryleden terug. Dan keer je weer rechtsom en loop je in een vlotte draf van de juryleden weg,  

wederom na circa 30 meter in stap rechtsom keren en weer in draf terug naar de jury. Voor de jury laat  

je je paard enkele passen achterwaarts lopen en weer meteen voorwaarts. Na het gebruikelijke  

bedankje van de jury stap je weer terug naar je eigen plek.  

Als iedereen geweest is, wordt er meestal gevraagd om in stap linksom te gaan. De ringmeester roept  

na beraad van de jury de deelnemers één voor één naar het midden. Dit is in het algemeen de volgorde  

van plaatsing.  

Soms vraagt de jury de hele groep of enkele deelnemers om nogmaals op de linkerhand in stap de  

hoefslag te volgen voor een extra beoordeling. Daarna roept de ringmeester de deelnemers weer één  

voor één naar het midden. Let vooral goed op de aanwijzingen van de jury en van de ringmeester, want  

dit kan zich herhalen. Wanneer de jury de definitieve plaatsing heeft bepaald, maakt zij dit kenbaar. Na  

het uitdelen van de rozetten en bekers verlaat iedereen na een ereronde in draf de ring.  

 

Hier volgen enkele belangrijke tips:  

• Oefen alles thuis, net zolang tot alles automatisch gaat: het draven, keren, maar ook netjes vierkant 

stilstaan. 

• Uiteraard moet je paard er tiptop uitzien (gewassen, plait in de manen, staart weg gevlochten of  

 afgeknipt tot boven het spronggewricht. 

• Zorg er ook voor dat je er zelf netjes verzorgd uitziet. 
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• Blijf attent en vol aandacht bij je paard, ook als je lang moet wachten. Juryleden bekijken je ook  

 terwijl ze met een ander paard bezig zijn. 

• Stap en draaf in rechte lijnen van en naar de jury, blijf na het keren enkele passen in stap tot je  

 paard weer helemaal recht is, voordat je aandraaft. 

• Benut de ruimte die er is en laat een mooie, vlotte draf zien. Hulp van derden is toegestaan, je  

 scoort echter beter wanneer je paard gehoorzaam is en lekker voorwaarts gaat.  

• Bij het achterwaarts gaan en het keren wordt de beenstand beoordeeld, doe dit dus netjes en  

 correct, het keren moet bijna op de plaats gebeuren, dus geen rondje van 3 meter lopen.  

• Merries en ruinen worden voorgebracht met een wit (show)halster, hengsten van 2 jaar en ouder  

 met een hoofdstel met bit en hengstentuig. Maar kies ook bij merries en ruinen voor een hoofdstel 

met bit, als je jezelf daar zekerder bij voelt.  

• Neem voldoende lint mee voor om de hals, hier wordt het borstnummer aan gehangen. Zorg ervoor  

 dat dit nummer duidelijk zichtbaar is.  

• En het belangrijkste: zorg dat je er beiden plezier in hebt!  

Meer informatie: www.nshs.eu/documenten/Handout_workshop_showvoorbereiding.pdf 

 

Zadelrubrieken 

In de loop der jaren heeft het dressuurmatig rijden op Shires en Heavy Horses zich ontwikkeld en is er 

een behoorlijk kwaliteitsniveau ontstaan, maar hierdoor ook niveauverschillen. Om zowel de beginnende 

als de verder gevorderde dressuurruiters gelijkwaardige kansen te geven hebben we de zadelrubriek 

opgesplitst in: de Walter Award (dressuur B), dressuur L, M en Z. Daarnaast is het mogelijk om een eigen 

proef (evt. op muziek) te rijden in de rubriek originaliteit.   

 

Walter Award  

Dit is de rubriek voor bestgaande Shire onder het zadel, je hoeft hier geen hoogstaande dressuur voor  

te laten zien. De bedoeling is om een ontspannen, voorwaarts en werkwillig paard te laten zien, dat alle 

gangen goed beheerst. Als optoming dient er óf met trens óf met (Liverpool)stang gereden te worden.  

Kledingvoorschrift is dressuurtenue met cap.  

Er wordt een eenvoudig B-proefje gereden, naar keuze uit het hoofd of voorgelezen door een eigen  

voorlezer. Het proefje en verdere aanwijzingen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat. 

 

Dressuur 

Waar het bij de Walter Award (B-proef) gaat om de beoordeling van het paard, wordt in de dressuur de 

gehele combinatie van ruiter en paard beoordeeld. Voor deelname is een zekere ervaring in het rijden 

van dressuurwedstrijden wel gewenst. Als optoming dient er óf met trens óf met (Liverpool)stang 

gereden te worden.  

Kledingvoorschrift is dressuurtenue met cap.  

Er wordt naar keuze een proefje gereden op L-, M- of Z-niveau. Deelnemers mogen niet beneden hun 

niveau inschrijven. Er mag uit het hoofd gereden worden, of voorgelezen door een eigen voorlezer. De 

proefjes worden door de organisatie voorgeschreven en kunnen met verdere aanwijzingen worden 

opgevraagd bij het secretariaat.  

 

Originaliteit 

Bij de “Originaliteit” mag eigenlijk alles! Je hebt ongeveer 5 minuten de tijd om wat leuks met je paard  

te laten zien: lekker verkleed, een toneelstukje, met of zonder muziek, verzin het maar. Deelname is  

gratis. Als optoming dient er óf met trens óf met (Liverpool)stang gereden te worden. Het dragen van  

een cap is verplicht als de deelnemer op het paard zit. Deelnemers die in deze rubriek een Kür op Muziek 

willen tonen, mag uiteraard ook. Wanneer je muziek gebruikt, dan dient deze uiterlijk 7 september 2019 

in het bezit te zijn van het secretariaat. Stuur een USB-stick met alléén de muziek die voor de Kür 

afgespeeld moet worden naar:  

  Secretariaat NSHS, Leeghwaterstraat 163, 2871 PK  SCHOONHOVEN 
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Young Handler  

De Young Handler klasse is er om het showen met Shires ook voor jongeren (tot en met 17 jaar) te 

promoten. Bij deze klasse wordt alleen de handler en de manier van voorbrengen beoordeeld, dus niet 

het paard! Deelname aan deze klasse is gratis. Er gelden nagenoeg dezelfde regels als bij de gewone “in 

hand klassen”, het kan echter zijn dat de jury het programma iets inkort (dus b.v. van de jury afstappen 

en na het keren terug draven). Dit geeft de ringmeester aan je door. Het paard dat voorgebracht wordt, 

mag ook al in een andere rubriek hebben deelgenomen. Zorg dat je netjes gekleed bent en je paard er  

tiptop bijloopt. Oefen thuis meer dan voldoende, zodat je paard gehoorzaam en voorwaarts is. Zorg  

dat je paard en jijzelf vertrouwen in elkaar uitstralen. Uit het oogpunt van veiligheid is het niet 

toegestaan om in deze rubriek met een hengst deel te nemen. 

 

Best Shod Horse  

Elk jaar wordt er een wisseltrofee uitgereikt voor het best beslagen paard. De ijzers mogen normale  

ijzers zijn of zogenaamde ‘showijzers’; deze mogen uitsteken buiten de hoefwand, maar dan dient het  

ijzer wel zo afgewerkt te zijn dat zij het paard niet kunnen beschadigen. IJzers die zo geprepareerd zijn  

dat zij de beenstand corrigeren (eenzijdig uitsteken, verhoogd aan de achterkant etc.) staan we niet  

toe, tenzij een attest van de dierenarts overlegd kan worden.  

Voor deze klasse dingen ALLE deelnemende paarden op ijzers mee naar de prijzen. 

meer informatie: www.nshs.eu/documenten/Handout_Workshop_showvoorbereiding_Shoeing-

Standards-2017_2.pdf. 

 

Aan het einde van de dag worden alle genomineerde paarden van alle klassen in de ring verwacht voor 

de laatste keuring en bekendmaking van de winnaar van deze prijs.  

 

Schoonste geheel  

Deze prijs voor het “schoonste geheel” zal worden uitgereikt aan de best verzorgde combinatie. Het  

gaat er hierbij dus vooral om hoe de combinatie van paard en voorbrenger eruit ziet: een schoon  

gewassen, gepoetst en geplait paard naast een netjes aangeklede en verzorgde voorbrenger, kortom  

een lust voor het oog! Dus doe je best en maak er een mooi geheel van. Wie weet ga jij dan dit jaar met  

deze prijs naar huis.  

Voor deze klasse dingen ALLE deelnemende combinaties mee naar de prijzen. 

 

Aangespannen en Agri-rubriek   

Dit wordt beschouwd als een demonstratie rubriek, dus zonder wedstrijdelement. Alle soorten  

aanspanning zijn welkom: enkelspan, meerspan, wedstrijdwagens, authentieke wagens, boerenwagen,  

maar ook agrarische werktuigen.  

 

Leden die een geschikt paard hebben, maar geen agrarisch werktuig, kunnen contact opnemen met  

Erwin Groen (06-10 55 01 25). De gebroeders Groen beschikken over een groot arsenaal werktuigen, die 

gebruikt mogen worden.  

 

Algemeen  

• Schrijf op tijd in en niet na de deadline! Er komt veel kijken bij de organisatie van de show, we  

moeten ruim op tijd aangeven hoeveel boxen we willen huren en hoeveel bekers er besteld moeten  

worden. Te laat inschrijven betekent dat je niet meedoet.  

• Deelnemers krijgen het dagprogramma een week tevoren toegestuurd. Hierin staan de starttijden van 

de diverse rubrieken. Eventuele wijzigingen worden op de dag zelf kenbaar gemaakt. Zorg dus dat je 

in ieder geval op tijd aanwezig bent. 

• Als je op het terrein aankomt, volg dan de aanwijzingen van de parkeerwacht en stalmeester op.  

• In de stal hangt een plattegrond met de indeling van de boxen. Ga niet ruilen van box zonder  

overleg met de stalmeester, uit het oogpunt van veiligheid dient hij te weten waar welk paard staat.  
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• Bij het secretariaat haal je je startnummer(s) op, ook laat je daar het paspoort van je paard zien.  

Vergeet dit dus niet en zorg dat de entingen in orde zijn!  

• Als je je meldt bij het secretariaat krijg je het definitieve dagprogramma, ervaring heeft geleerd dat 

we de starttijden alleen als leidraad kunnen gebruiken. Let dus zelf goed op of de starttijden 

veranderen. Kom je te laat in de ring, dan kan de ringmeester besluiten dat je er niet meer in mag.  

• Buiten op het terrein dient u zelf de mest van uw paard en andere eigen rommel op te ruimen.  

• Als je nog vragen hebt over dit alles: schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur zij 

helpen iedereen graag op weg!  

 

We hopen natuurlijk dat het dit jaar weer een heel gezellig evenement wordt met veel deelnemers en  

bezoekers.  

 

We zien iedereen graag op 14 september a.s. in Lunteren.  

 

  

 

  

  

 

Locatie:  

 

Manege de Nieuwe Heuvel 

Oude Arnhemseweg 101 

6741 EG Lunteren 


