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Artikel 1 De pony’s 
1.1. Onder pony’s worden verstaan merries, (hengsten) en ruinen die voldoen aan de rasstandaard 

en/of geregistreerd (in het veulenboek, stamboek of sportregister) zijn bij het Nederlands 
Shetland Pony Stamboek te Zutphen.  

1.2. De pony's dienen voorzien te zijn van een chip en paspoort. 
1.3. De pony’s dienen minimaal 4 jaar te zijn. 
1.4. De pony’s dienen zoals bij het ras gebruikelijk te zijn getoiletteerd dus geen gevlochten of 

geknipte manen en staart.      
 
Artikel 2 Het deelnemen 
2.1. De eigenaar van een aan een concours deelnemende pony dient lid te zijn van het in artikel 1 

genoemde NSPS.  
2.2. De rijd(st)ers kunnen deelnemen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij de leeftijd van 12 jaar 

zullen bereiken en in het bezit zijn van een geldig rijvaardigheidsbewijs uitgegeven door het 
NSPS of de KNHS. 

2.3. Rijd(st)ers van 12 t/m 15 jaar die een rijvaardigheidsbewijs hebben behaald mogen alleen 
starten met de pony waarmee zij het rijvaardigheidsbewijs hebben behaald. Dit mag met 
maximaal 2 pony’s. Vanaf 1 januari van het jaar waarin de leeftijd van 16 jaar wordt bereikt is 
deze bepaling niet meer van toepassing en is de keuze vrij.  

2.4. Dit rijvaardigheidsbewijs wordt voor de eerste maal afgegeven, nadat men met voldoende 
resultaat een praktische proef van bekwaamheid op het wedstrijdterrein heeft afgelegd. 

2.5. Beoordeling hiervan geschiedt door de jury of door iemand aangewezen door de commissie 
sport en recreatie. 

2.6. Alvorens met een meerspan aan een wedstrijd deel te mogen nemen, moet de rijd(st)er 
minimaal 3 keer met een enkelspan aan een wedstrijd hebben deelgenomen, of een rijproef 
met een meerspan hebben afgelegd. 

2.7. Er mag door een rijd(st)er met een meerspan of een dekhengst deelgenomen worden vanaf 1 
januari van het jaar waarin de rijd(s)ter de leeftijd van 16 jaar bereikt. 

2.8. Pony’s van 3 jaar mogen maximaal drie keer in een concoursrubriek uitkomen, zij mogen 
slechts aan één rubriek per dag deelnemen en er worden geen competitiepunten toegekend.  

2.9. Hengsten mogen aan de competitie rubrieken enkelspan deelnemen. Hengsten kunnen geen 
competitienummer aanvragen en ontvangen geen competitiepunten. Hengsten mogen niet 
deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap voor merries en ruinen.  

2.10. De geldigheidsduur van het rijvaardigheidsbewijs is 5 jaar. 
2.11. Het rijvaardigheidsbewijs moet jaarlijks worden afgestempeld. Afstempelen kan alleen als in 

het wedstrijdseizoen is deelgenomen aan een wedstrijd. 
2.12. Wanneer een deelnemer na het behalen van het rijvaardigheidsbewijs niet binnen 5 jaar aan 

een wedstrijd deelneemt, dan zal wederom een rijvaardigheidstest moeten worden afgelegd. 
 
Artikel 3 De mededelingen 
De officiële mededelingen worden gepubliceerd in De Shetland Pony, het officieel orgaan van het 
Nederlands Shetland Pony Stamboek en 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 een wedstrijd correct tegen influenza te laten 
inenten. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. 
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Artikel 6 De rubrieken 
6.1. In dit reglement worden de volgende rubrieken onderscheiden in: 
 a)  Eénspannen           (minimaal 5 deelnemers)  
         b)  Damesnummer     (minimaal 4 deelnemers) 
         c)  Tweespannen         (minimaal 3 deelnemers) 
         d)  Tandems                 (minimaal 3 deelnemers) 
         e)  Randems                 (minimaal 3 deelnemers) 
         f)   Vier – en Meerspannen   (minimaal 3 deelnemers) 
6.2. Bij minder dan het aangegeven aantal deelnemers wordt het een demonstratie, worden de 

deelnemers niet geplaatst en kan de organisatie besluiten geen prijzen uit te reiken. 
 
Artikel 7 De kleding 
7.1. De deelnemers moeten correct gekleed zijn. De heren bij voorkeur in een zwart/donkergrijs of 

donker blauw kostuum, een passend overhemd met een passende das, een zwarte of grijze 
bolhoed, donkere sokken, zwarte schoenen en bruin leren handschoenen. 

7.2. Voor de dames een donkerblauw, grijs of zwart mantelpak (rok of broek) of een combinatie 
van deze kleuren met daarbij een passende blouse, schoenen (geen naaldhakken)een hoed en 
leren handschoenen. 

7.3. Het dragen van een schootskleed is verplicht, behalve bij een rubriek gereden door dames. In 
een damesnummer is de kleuren keuze van de kleding vrij.  

7.4. Ook toegestaan is een ruiterkostuum, bestaande uit een witte rijbroek, een zwarte jas, een wit 
plastron, een veiligheidscap met driepuntssluiting, zwarte laarzen en witte handschoenen. 
Hierbij is een schootskleed niet verplicht. 

7.5. Het dragen van regenkleding is toegestaan als de voorzitter van het jurycorps of een 
vertegenwoordiger van de KNHS hiervoor toestemming geeft. De regenjas dient passend van 
kleur te zijn. Felgekleurde regenjassen zijn niet toegestaan. 

 
Artikel 8 De helper 
8.1. Per pony mag slechts één helper in de ring.  
8.2. De helper dient de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. 
8.3. De helper dient in het wit gekleed te zijn, d.w.z. een witte broek, witte blouse en een rode 

stropdas. Een rijkostuum (zie 7.1) of een ruiterkostuum (zie 7.4) is ook toegestaan. 
8.4. Deelnemers die zich in de ring laten bijstaan door helpers die niet volgens de voorschriften zijn 

gekleed, kunnen van deelneming worden uitgesloten. 
8.5. Voor het dragen van regenkleding zijn dezelfde regels van toepassing als bij de deelnemers. 
 
Artikel 9 De hulpen 
Het is verboden een pony te laten aanzetten door een helper of door derden. Indien dit door officials 
wordt waargenomen, volgt uitsluiting voor de rubriek. 
 
Artikel 10 De linten 
De kleuren van de erelinten hebben de volgende betekenis: 

1e prijs   : oranje lint 
2e prijs : rood lint 
3e prijs : wit lint 
4e prijs : blauw lint 
5e prijs  : groen lint 
6e prijs      : paars lint 
7e en volgende prijs  : roze lint  

De linten worden aan de linkerzijde (buitenkant) van het hoofd bevestigd. 
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Artikel 11 De aanspanning 
11.1. De volgende wagens zijn toegestaan: 
       a) een vierwielige concourswagen voor enkel- en dubbelspan, langspan en in een  
                damesnummer. 
           b) een tweewielig rijtuig voor een langspan en in een damesnummer.  
11.2. Bij rubrieken voor landbouwaanspanningen mag met een landbouwwagen worden gereden. 
11.3. Eenspan voor de vierwielige concourswagen 

Vrij smal zwart borsttuig met lederen strengen die bij voorkeur een geheel vormen.  
Licht schofttuig met staartriem en voorzien van zgn. brancardbeugels of lichtogen. 

11.4. Eenspan voor tweewielig rijtuig  
Gareel met korte strengkappen en losse lederen strengen. Breder schofttuig met staartriem 
met schuifbare riem waaraan Hollandse lichtogen zijn bevestigd. Het gebruik van een borsttuig 
is toegestaan. 

11.5. Tweespannen 
Gelijkvormig gareeltuig met lange strengkappen en losse lederen strengen. Bij gareeltuigen 
moeten de strengen aan de paddenstoelen worden bevestigd. Ook het gebruik van borsttuigen 
is toegestaan. Bij borsttuigen moeten de strengen worden bevestigd aan de spoorstokken. 

11.6. Langspannen 
Gelijkvormig gareeltuig. Ook het gebruik van een borsttuig is toegestaan. De strengen van het 
voorpaard aan het gareeltuig of aan het borsttuig van het achterste paard.  

11.7. Om de nummers voor de concoursrubrieken goed leesbaar te houden voor de jury moeten de 
nummers aan de volgende eisen voldoen:  
Formaat bordje minimaal 13 x 13 cm, Formaat nummer minimaal 10 cm hoog. Kleurstelling: 
wit nummer op zwarte ondergrond of zwart nummer op witte ondergrond. Een geschilderd 
nummer is ook toegestaan mits het formaat minimaal 10 cm hoog is. Een geschilderd nummer 
dient wit of de kleur van de bies van de wagen te zijn. De kleur van het nummer dient echter 
dusdanig te zijn dat het nummer ook van afstand goed leesbaar is.  
Iedere deelnemer aan de concoursrubrieken dient zelf te zorgen voor nummers in de 
gewenste afmeting.  

 
Artikel 12 Algemeen 
12.1. De tuigen dienen van zwart leer te zijn gemaakt. De leidsels moeten van bruin leer zijn 

gemaakt. De tuigen moeten goed passend zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. 
12.2. De lengte van de boogslag en stok van de zweep moet aangepast zijn aan het formaat van de 

pony. De zweep van een langspan moet een zodanige lengte hebben dat het voorpaard te 
raken is.  

12.3. Voor enkelspannen moet het model Liverpool stang worden gebruikt met 2 of 3 leidselgaten 
naar keuze. Wanneer het opzetbit een gebroken mondstuk heeft, mag dit niet dunner zijn dan 
5 mm. Wanneer het is voorzien van een recht mondstuk mag het niet dunner zijn dan 3 mm. 
Leren opzetbitten zijn toegestaan. 

12.4. Bij tweespannen moeten beide bitten gelijkvormig zijn van het model Liverpool stang. Bij 
tandem, randem of vierspannen moeten de achterpaarden voorzien zijn van een Buxtonstang. 

12.5. Het groeten van de jury geschiedt door met de rechterhand de zweep verticaal voor het 
lichaam te houden.  
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Artikel 13 De hulpmiddelen 
13.1. Van de hulpmiddelen zijn alleen het oplegijzer en opzetteugel toegestaan. Het gebruik van een 

opzetteugel is uitsluitend toegestaan met het gebruik van een opzetbit. 
13.2. Alle overige hulpmiddelen zijn verboden, evenals een strijklap, een strijk-ring, een bandage, 

een pijpkous en een martingaal. 
 
Artikel 14 Het jurylid en ringmeester 
14.1. De juryleden zijn erkend door het NSPS of de KNHS. 
14.2. De jury is verantwoordelijk voor het naleven van het reglement. 
14.3. De heren juryleden behoren gekleed te zijn in een donkerblauw, grijs of zwart kostuum, een 

passend overhemd met een passende das, zwarte schoenen en zwarte, donkergrijze of 
donkerblauwe sokken en een zwarte of grijze bolhoed. 

14.4. De dames juryleden behoren gekleed te zijn in een donkerblauw, grijs of zwart mantelpak (rok 
of broek) of een combinatie van een blazer met een geklede rok, bijpassende hoed en 
schoenen.  

14.5. Juryleden in functie, of juryleden die incognito op wedstrijden aanwezig zijn, dienen zich 
tijdens een wedstrijd niet op het achterterrein op te houden, noch gesprekken aan te gaan 
met rijders of eigenaren. 

14.6. Juryleden al of niet in functie dienen zich ten allen tijde te onthouden van commentaar op een  
aanspanning buiten de ring. 

14.7. Op nationale concoursen hippique worden de rubrieken door twee erkende juryleden en een 
arbiter beoordeeld.  

14.8. De mogelijkheid bestaat om een rubriek door één erkend jurylid te laten beoordelen. 
14.9. De arbiter mag zich niet bemoeien met de wedstrijd tenzij de arbiter wordt gevraagd. 
14.10. De arbiter doet de inspectie van de combinaties. Indien de arbiter iets ontdekt meldt de 

arbiter dit aan de voorzitter van de jury.  
14.11. Bij een kampioenschap doen zowel de juryleden als de arbiter de inspectie.  
14.12. De ringmeester mag bij excessen of als het dierenwelzijn in gevaar is tijdens de wedstrijd 

ingrijpen.  
14.13. De ringmeester behoort gekleed te zijn in een donker kostuum, passend overhemd en das, 

donkere schoenen en een zwarte of grijze bolhoed. 
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Artikel 15 Het gedrag in de ring 
15.1. De deelnemers dienen op de rechterhand in de ring te komen, een ronde te rijden en zich 

daarna op te stellen en van rechts naar links aan te sluiten. 
15.2. De deelnemer is verplicht elke aanwijzing door of namens de ringmeester verstrekt 

onmiddellijk op te volgen, op straffe van uitsluiting. 
15.3. Indien door de ringmeester na de eerste opstelling de opdracht tot afrijden is gegeven, is de 

ring definitief gesloten. 
15.4. De wedstrijd zal dan niet meer mogen worden onderbroken voor herstellingen aan het tuig, 

het hoefbeslag of het rijtuig. Deelnemers, die – om welke redenen dan ook- niet in staat zijn de 
wedstrijd uit te rijden, worden niet geplaatst en dus niet in de uitslag opgenomen. 

15.5. Op aanwijzing van de ringmeester wordt op de rechterhand gereden en van hand veranderd. 
De ringmeester roept de deelnemers bij voorkeur per microfoon of megafoon op voor 
plaatsing door het betreffende deelnemersnummer te noemen. Alle deelnemers dienen te  
worden geplaatst. Het opstellen voor plaatsing geschiedt voor de hoofdtribune 

15.6. De deelnemer moet op de eerste aanzegging van de ringmeester de ring verlaten indien hij 
naar het oordeel van de jury hinderlijk is voor de andere deelnemers of de keuring van de 
juryleden belemmerd of wanneer de juryleden onregelmatigheden aan een pony constateren. 

15.7. De ringmeester is bevoegd een deelnemer de wedstrijd te doen staken indien hij een gevaar 
oplevert voor derden. 

15.8. Bij onregelmatigheden of gevaar voor derden dient de ringmeester direct opdracht te geven in 
stap over te gaan tot het belemmerende of het gevaar is geweken, waarna de wedstrijd 
vervolgd kan worden. In voorkomende gevallen kan de jury besluiten de pony of de combinatie 
uit te sluiten of te diskwalificeren (voor de hele dag) 

15.9. Het is de deelnemer verboden om in de wedstrijd zichzelf te plaatsen of op te stellen, 
behoudens overmacht. De deelnemer is verplicht deel te nemen aan de ereronde, behoudens 
in geval van overmacht en in overleg met de ringmeester. 

 
Artikel 16 Wreedheid 
Indien wreedheid wordt waargenomen door officials op het voor- of achterterrein of in de ring, volgt 
diskwalificatie. 
 
Artikel 17 De beoordeling 
Bij alle wedstrijden zal de pony, zoals omschreven in artikel 1, de wijze van gaan, verzorging van het 
geheel, aanspanning, bouw en houding beoordeeld worden. 
 
Artikel 18 De ongeoorloofde middelen 
18.1. Tot de ongeoorloofde middelen zullen worden gerekend al die middelen die in welke vorm dan 

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

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

 
Artikel 19 Ongeoorloofde hulp van derden 
Als ongeoorloofde hulp wordt beschouwd, iedere fysieke tussenkomst van een derde persoon, vanaf 
het moment van afrijden tot aan de opstelling, met het doel de deelnemer of zijn pony te helpen, 
ongeacht of deze hulp wordt gevraagd of niet. Ongeoorloofde hulp kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
 
Artikel 20 De twijfelgevallen 
In twijfelgevallen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zullen de beslissingen worden 
genomen door het bestuur van de organiserende vereniging of wordt verwezen naar het reglement 
van de KNHS.  


