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Artikel 1 Deelnemende dieren 
1.1. Deelname staat open voor alle ponyrassen. 
1.2. Deelname staat open voor merries, hengsten en ruinen van 3 jaar en ouder. 
1.3. De pony’s dienen voorzien te zijn van een chip en paspoort. 
1.4. Shetland pony’s dienen zoals bij het ras gebruikelijk te zijn getoiletteerd, dus geen gevlochten 

of geknipte manen of staart. 
1.5. Indien het welzijn daarom vraagt mogen Shetland pony’s wel geschoren zijn. 
 
Artikel 2 Het deelnemen 
2.1. De ABOP wordt één keer per jaar uitgeschreven. 
2.2. Alleen indien de eigenaar lid is van het NSPS en het betreffende dier staan ingeschreven in het 

veulenboek, stamboek of sportregister bij het Nederlands Shetland Pony stamboek (hierna te 
noemen NSPS) te Zutphen kunnen de resultaten worden geregistreerd in de stamboek 
administratie van het NSPS. 

2.3. Het inschrijfgeld dient voorafgaand aan de proef te worden voldaan. 
2.4. Het inschrijfgeld wordt vermeld bij de oproep en staat op de tarievenlijst van het NSPS dat 

gepubliceerd is op de website van het NSPS 
2.5. De te verrijden ABOP proef onder het zadel en aangespannen staat op de website van het 

NSPS.  
2.6. Deelnemende rassen anders dan de Shetland Pony worden ook onderworpen aan de proef van 

het NSPS. 
  
Artikel 3 De mededelingen 
De officiële mededelingen worden gepubliceerd in De Shetland Pony, het officieel orgaan van het 
NSPS en op de website van het NSPS.  
 
Artikel 4 De verzekering 
Elke deelnemer dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd. 
 
Artikel 5 Het inenten 
Het is verplicht om een pony die deelneemt aan de ABOP correct tegen influenza in te enten. Dit 
wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. 
 
Artikel 6 De rubrieken 
Deelname aan de ABOP is mogelijk: 
a. Onder het zadel 
b. Aangespannen voor een vierwielige wagen 
 
Artikel 7 De kleding 
7.1. Correcte kleding is verplicht voor deelnemers die zich binnen de - al dan niet afgesloten -  

       ruimte van het wedstrijdterrein / de wedstrijdaccommodatie bevinden 
7.2. Deelnemers onder het zadel dienen te verschijnen in:  

a. een rijjas, type colbert of een donker blauwe of zwarte trui.  
b. een dressuurblouse of shirt.  
c. een witte, beige of gele rijbroek.  
d. een paar rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijk kleurige, gladleren/gladde 

kunstleren chaps.  
e. een veiligheidscap met norm NEN-EN-1384.  

7.2.1. De combinatie van beugel en rijlaars/ jodphurlaars dient zodanig te zijn dat in geval van nood 
de voet de beugel ongehinderd kan verlaten.  
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7.2.2. Het is toegestaan om met een bodyprotector te rijden tijdens de wedstrijd. De bodyprotector 
mag boven of onder het wedstrijdtenue gedragen worden. Er mag gebruik gemaakt worden 
van een opblaasbaar veiligheidsvest/bodyprotector dat bevestigd wordt aan het zadel. 

7.2.3. Het staat iedere deelnemer vrij op het losrijterrein de rijjas uit te laten. Het dragen van een 
cap, zoals deze in de wedstrijdring wordt gedragen, is verplicht.  

7.2.4. De voorlezer langs de zijkant van de ring is vrij in de kledingkeuze. 
7.3.        Deelnemers aan de aangespannen proef dienen te verschijnen in: 
7.3.1. Jas of nationaal tenue en hoofddeksel. Schootkleed en handschoenen zijn toegestaan maar 

niet verplicht Eventueel mag de deelnemer in ruitertenue rijden, maar met voorgeschreven 
hoofddeksel. 

7.3.2. Het dragen van een veiligheidshelm met norm NEN-EN-1384 is verplicht  
7.3.3. De deelnemer is verplicht tijdens de gehele proef een zweep in de hand te houden. De slag 

van de zweep mag vastzitten, maar de zweep moet van dusdanige lengte zijn dat de pony 
aangedreven kan worden. 

7.3.4. Op het rijtuig dient de voorlezer een jas of nationaal tenue en hoofddeksel te dragen. De 
voorlezer langs de zijkant van de ring is vrij in de kledingkeuze.  

 
Artikel 8 Hulp van derden 
Het is verboden een pony te laten aanzetten door een helper of door derden. Indien dit door officials 
wordt waargenomen, volgt uitsluiting. 
 
Artikel 9 De optoming  
9.1. Bitloze optomingen zijn niet toegestaan. Bitloze optomingen in combinatie met bit zijn  

eveneens niet toegestaan 
9.2. Voor deelnemers aan de proef onder het zadel geldt de volgende optoming: 
9.2.1. Trenshoofdstel met africhtingsneusriem, Engelse – of gecombineerde neusriem, enkele dikke 

trens (metaal of rubber), enkele of dubbele teugel.  
9.2.2. Het gebruik van hulpteugels, bandages, pijpkousen en strijklappen is niet toegestaan.  
9.2.3. Bij het afleggen van de springproef zijn peesbeschermers of pijpkousen toegestaan.  
9.2.4. Het gebruik van sporen is toegestaan mits de radertjes niet scherp gepunt en goed draaibaar 

zijn. Indien de sporen geen radertjes hebben, dienen het knopsporen (niet langer dan 3 cm) 
te zijn. 

9.2.5. Een karwats van maximaal 75 cm lengte mag worden gebruikt. 
9.2.6. De ijzers mogen een dikte hebben van maximaal 13 mm en dienen een normale 

gewichtsverdeling te hebben. 
9.3.        Voor deelnemers aan de aangespannen proef geldt de volgende optoming: 
9.3.1. Haam, borsttuig of broektuig. Het tuig moet veilig, in goede staat, passend bij de 

aanspanning en schoon zijn.  
9.3.2. Het gebruik van een broek is verplicht 
9.3.3. Het gebruik van een staartriem met normale culeron is verplicht.  
9.3.4. Het hoofdstel mag voorzien zijn van oogkleppen. De oogkleppen, met of zonder aanvullende 

voorzieningen, mogen de pony het zicht naar voren niet belemmeren en niet dusdanig zijn 
bevestigd dat dit enige hoofdzenuwen afknelt en de ogen niet irriteren 

9.3.5. Een sperriempje mag alleen worden toegepast bij het gebruik van een trenshoofdstel. Bij een 
liverpoolstang is het gebruik van een sperriempje niet toegestaan 

9.3.6. Het gebruik van hulpmiddelen, zoals verzwaard c.q. aangepast beslag, opzetteugels, 
staartlepels, oorknoppen, gember e.d. is niet toegestaan.  

9.3.7. De ijzers mogen een dikte hebben van maximaal 13 mm en dienen een normale 
gewichtsverdeling te hebben. 

9.3.8. Bij het afleggen van de vaardigheidsproef zijn peesbeschermers of peeskousen toegestaan. 
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Artikel 10 Wreedheid 
Indien wreedheid wordt waargenomen door officials op het voor- of achterterrein of in de ring, volgt 
diskwalificatie. 
 
Artikel 11 Hengsten 
Om een hengst te mogen starten dient de deelnemer minimaal 12 jaar oud te zijn. 
 
Artikel 12 De beoordeling 
12.1.  De juryleden zijn erkend door het NSPS. 
12.2.  De jury is verantwoordelijk voor het naleven van het reglement. 
12.3.  Correcte kleding is verplicht voor de officials (jury en ringmeester) die zich binnen de - al dan 

niet afgesloten - ruimte van het wedstrijdterrein / de wedstrijdaccommodatie bevinden. 
12.4.  De jurycommissie wordt gevormd door twee juryleden, waarvan een optreedt als voorzitter. 

De jurycommissie legt haar bevindingen vast op een certificaat. Zij geeft bij de cijfers zonodig 
een korte verklarende toelichting en verstrekt alle gegevens die van belang zijn. Door 
datering en ondertekening waarmerkt de jurycommissie tenslotte het certificaat. Het 
certificaat zal na afloop van de verrichting worden verstrekt. 

 
Artikel 13 Voortijdige beëindiging van de proef 
Het onderzoek kan door de jurycommissie worden beëindigd wanneer de pony volgens haar niet op 
aanvaardbare wijze wordt voorgebracht of gereden.  
Het onderzoek wordt ook beëindigd indien de pony kreupel is of tijdens en/of door de proef 
gezondheidsproblemen ondervindt. 
 
Artikel 14 Aanvullende bepalingen 
14.1.  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, etc. 

14.2.  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. 

 
Artikel 15 De ongeoorloofde middelen 
15.1.  Tot de ongeoorloofde middelen zullen worden gerekend al die middelen die in welke vorm 

dan ook de mogelijkheid geven het prestatievermogen van de pony tijdens de wedstrijd 
kunstmatig te beïnvloeden, op straffe van uitsluiting. 

15.2.  Het is deelnemers verboden, op straffe van uitsluiting, te roken, alcohol, drugs en 
kalmerende middelen en communicatiemiddelen te gebruiken in de ring. 

 
Artikel 16 Twijfelgevallen 
In twijfelgevallen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zullen de beslissingen worden 
genomen door de commissie Sport & Recreatie van het NSPS of wordt verwezen naar het reglement 
van de KNHS 
 
 
 
 
  


