
 
Volgend jaar vieren we alweer het tachtigjarig bestaan van het NSPS met de ondertussen traditionele 
Manifestatie. Deze zal op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2017 plaatsvinden op de terreinen van het 
Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Onder voorzitterschap van Arjan Lubbe is een 
manifestatiecommissie samengesteld die al enkele keren bij elkaar gekomen is om deze manifestatie voor 
te bereiden.  
 
Vooralsnog kunnen wij u melden dat u de gebruikelijke onderdelen ook op de Manifestatie 2017 weer zult 
tegenkomen. Daarnaast zijn we van plan een aantal vernieuwende onderdelen toe te voegen. Wij zijn in 
overleg met het organisatiebureau van het NK Dressuur en het WK Dressuur voor jonge paarden. Deze 
beide evenementen worden in de weken vóór en na onze Manifestatie gehouden op het terrein in Ermelo. 
Onderzocht wordt of en hoe we gebruik kunnen maken van de faciliteiten die voor deze beide grote 
evenementen opgebouwd worden.  
 
Het komende jaar zult u maandelijks via De Shetland Pony op de hoogte worden gehouden van de 
belangrijkste ontwikkelingen. Via de website van het NSPS bestaat de mogelijkheid om nog actueler alle 
nieuwtjes omtrent de Manifestatie 2017 te vernemen.  
 
Om voor iedereen tijdig duidelijk te maken wie er kunnen deelnemen aan de Manifestatie 2017 zijn in 
overleg met het bestuur van het NSPS de volgende voorwaarden bepaald:  
 
Deelname aan de exterieur-keuringsrubrieken tijdens de Manifestatie 2017 staat open voor álle leden van 
het NSPS (dus ook buitenlandse leden). Zij kunnen inschrijven met Shetland Pony’s die geregistreerd staan 
in het stamboek van het NSPS, categorie A of B. Voor jeugdpony´s (t/m 2 jaar) geldt dat deze geregistreerd 
moeten staan in het veulenboek van het NSPS.  
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:  

- Veulens geboren in 2017 worden niet toegelaten;  
- Enters (geboren in 2016) en twenters (geboren in 2015) mogen deelnemen indien ze een veulen- 

en/of enterpremie behaald hebben (dit geldt voor zowel merries als hengsten);  
- Driejarige merries en ruinen mogen deelnemen indien ze in 2015 een enterpremie en/of in 2016 

een twenterpremie hebben behaald, hengsten dienen op de laatste Hengstenkeuring een tweede 
premie te hebben behaald; 

- Vierjarige merries en ruinen mogen deelnemen indien ze in 2015 een twenterpremie en/of in 
2016 een tweede premie behaald hebben, hengsten dienen op de voorlaatste en/of laatste 
Hengstenkeuring een tweede premie te hebben behaald; 

- Vijf jaar en oudere merries, ruinen en hengsten mogen deelnemen indien ze in 2015 en/of 2016 
minimaal een tweede premie behaald hebben;  

- Seniorenmerries (ouder dan 12 jaar) moeten de laatste keer dat ze aan een premiekeuring 
deelnamen minimaal een tweede premie behaald hebben.  

 
Deelname aan de gebruiksrubrieken tijdens de Manifestatie 2017 staat open voor Shetland Pony´s 
waarvan de eigenaar lid is van het NSPS (dus ook buitenlandse leden). Zij kunnen inschrijven met Shetland 
Pony’s die geregistreerd staan in het veulenboek, stamboek of sportregister van het NSPS.  
 
Daarbij gelden de volgend bepalingen:  

- Pony’s dienen vier jaar of ouder te zijn. Voor de In Hand sportrubrieken dienen de pony’s drie jaar 
of ouder te zijn;  

- Er zal worden gereden volgens het wedstrijdreglement van het NSPS en indien dit niet voorziet 
volgens de wedstrijdreglementen van de KNHS.  

 


