
ALGEMEEN REGLEMENT VERRICHTINGSONDERZOEK SHETLAND PONY’S 
 
Doel van het onderzoek is om zo objectief mogelijk de geschiktheid voor een bepaald gebruik 
van een (Shetland) pony vast te stellen. Daarbij is, zonder geweld te doen aan het streven naar 
uniformiteit, het onderzoek aangepast aan het fokdoel van het ras. Elke pony van drie jaar of 
ouder kan voor bovenbedoeld onderzoek (zadelproef, aangespannen proef) worden 
aangeboden.  
De ABOP dagen (2x per jaar, voor- en najaar) worden georganiseerd door de commissie Sport 
en Recreatie van het NSPS in samenspraak met een organiserende vereniging. De dagen 
worden gehouden volgens een door de commissie Sport en Recreatie opgesteld rooster. (zuid, 
noord en midden) 
 
Bij de aanvraag dient te worden vermeld: 
a. naam en adres van de aanvrager; 
b. naam en geboortejaar van de pony; 
c. het levensnummer waaronder de pony bij het stamboek is ingeschreven; 
d. signalement en kleur van de pony alsmede de stokmaat 
e. zo mogelijk de afstamming van de pony (vader, moedersvader) 
f. het geslacht van de pony. 
 
De commissie Sport en Recreatie bericht aan de aanvrager wanneer en waar de pony voor 
onderzoek kan worden aangeboden. Het verschuldigde inschrijfgeld  moet gelijktijdig met de 
inschrijving aan het stamboek worden voldaan.     
Na opgave vindt er geen restitutie plaats, ook niet indien een veterinair attest beschikbaar is. 
De reden hiervan is dat door het stamboek kosten zijn gemaakt. De hoogte van het 
inschrijfgeld wordt bepaald door het stamboek 
Het inschrijfgeld voor een ABOP proef bedraagt € 25,00 per pony. Eigenaren welke met 
meerdere pony’s deelnemen op dezelfde dag ontvangen een korting op het inschrijfgeld. 
Bij 2 pony’s bedraagt het inschrijfgeld € 22,50 per pony, bij 3 pony’s of meer € 20,00 per 
pony. 
 
Voor de aanvang van het onderzoek moet het inschrijvingsbewijs van het stamboek worden 
getoond.  Als regel worden alleen pony’s waarvoor een oproepformulier is uitgeschreven tot 
het onderzoek toegelaten. 
 
Het voor onderzoek aangeboden pony wordt daarvan uitgesloten wanneer de jurycommissie 
daartoe redenen vindt. (wegens ziekte, kreupelheid e.d.). Pony’s die niet van een chip zijn 
voorzien mogen niet aan het onderzoek deelnemen. 
 
Het onderzoek vindt plaats op een daartoe door de jurycommissie geschikt geacht perceel 
grasland of een ander terrein met een voor dit doel geschikte bodem, zo lang  de 
omstandigheden zulks gedogen. De commissie sport en recreatie wijst, in overleg met de 
organiserende vereniging, een manege of terrein aan waar het onderzoek zal plaatsvinden en 
de organiserende vereniging draagt zorg voor de aanwezigheid van het eventueel benodigde 
hindernismateriaal voor de rijproef en de menproef.  
De juryleden worden door de commissie sport en recreatie aangewezen. 
De commissie sport en recreatie voorziet de aangewezen juryleden van de nodige informatie.   
 
Het onderzoek kan door de jurycommissie worden beëindigd wanneer de pony volgens haar 
niet op een aanvaardbare wijze wordt voorgebracht of gereden. De jurycommissie wordt 



gevormd door twee personen, waarvan een optreedt als voorzitter. De jurycommissie wordt 
door  de commissie sport en recreatie benoemd, door een keuze te maken uit de juryledenlijst, 
of enkele juryleden hiervoor aan te wijzen. De juryleden worden rechtstreeks door het 
stamboek betaald. De commissie sport en recreatie zal erop toezien dat de verrichtingen onder 
identieke omstandigheden plaatsvinden en dat de reglementen op de juiste wijze worden 
nageleefd. 
 
De juryleden legt haar bevindingen vast op een certificaat. Zij geeft bij de cijfers zo nodig een 
korte verklaring en verstrekt alle gegevens die van belang zijn. Door datering en 
ondertekening waarmerkt de jurycommissie tenslotte het certificaat. Het certificaat zal direct 
na afloop van de verrichting aan de belanghebbende worden gegeven.  
 
De pony dient in goede gezondheid te verkeren. Ook dient het te onderzoeken dier in 
voldoende mate gevaccineerd te zijn tegen influenza. 
Elke deelnemer dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd te zijn. 
 
Nadat begonnen is met het onderzoek van de pony kan door, of namens de eigenaar ervan 
geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de aangeboden accommodatie, de hindernisbouw, 
de eventueel beschikbare wagen etc. 
Bij het afleggen van een zadelproef of menproef is het toegestaan het tweede gedeelte van de 
proef, (de springproef en de vaardigheidsproef) door een andere ruiter/amazone of 
menner/menster uit te laten voeren. 
De men- en rijproeven zijn te vinden op de website van het NSPS of  op te vragen bij het 
secretariaat van de commissie sport en recreatie.  
 
Een herhaald onderzoek van de pony wordt toegestaan, mits dit onderzoek kan leiden tot een 
indeling in een hogere kwaliteitsklasse en een eerder onderzoek tenminste drie maanden 
daarvoor heeft plaatsgevonden.  
  
De commissie sport en recreatie en organiserende vereniging kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen voor de pony en ruiter, pony en menner c.q 
begeleider voor, tijdens of na het onderzoek. 
De commissie sport en recreatie en organiserende vereniging aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid, jegens wie dan ook, wegens toegebrachte schade tijdens het onderzoek. 
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