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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 geregistreerd (in het veulenboek/ stamboek ) 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 of staart. 
 
Artikel 2 Het deelnemen 
2.1 De eigenaar van een aan een wedstrijd deelnemende pony dient lid te zijn van het in artikel 1 

genoemde NSPS.  
2.2 Om met een hengst te kunnen deelnemen, dient de ruiter of amazone minimaal 12 jaar oud te 

zijn. 
2.3 Ruiters en amazones die met een hengst deelnemen, moeten minimaal L2 gekwalificeerd zijn 

in de dressuur. 
2.4 De competitie is verdeeld in twee groepen te weten 4, 5 en 6 jarige pony’s en pony’s vanaf 7 

jaar en ouder, gerekend vanaf 1 januari. 
 
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 wedstrijden 
6.1 De data en locaties van de voorrondes worden bepaald door het NSPS en worden alleen 

gehouden bij voldoende deelname. 
6.2 Er bestaat een mogelijkheid dat de voorrondes en finale op dezelfde dag plaats vinden. 
6.3 De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie. De beoordeling duurt ongeveer 

10 tot 15 minuten. 
6.4 Tijdens de voorrondes worden maximaal 4 combinaties tegelijk in de baan toegelaten. Zij 

dienen op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te laten zien. 
6.5 De jury beoordeelt de volgende onderdelen op een schaal van één tot tien: stap, draf, galop, 

gedragenheid en souplesse, algemene indruk, exterieur en het zich laten rijden. Er zal ook 
wijken voor het been op de linker- en rechterhand getoond moeten worden (minimaal 5 
meter). De jonge pony’s worden beoordeeld op de aanleg voor het wijken. De oudere pony’s 
moeten het wijken volwaardig tonen. 

6.6 De combinaties worden geplaatst op volgorde van het behaalde aantal punten. Combinaties 
die tijdens een voorronde 65 punten of meer gehaald hebben, worden uitgenodigd voor de 
finale.  

6.7 De deelnemende combinaties aan de finale moeten dezelfde combinaties zijn die tijdens de 
voorrondes zijn geplaatst.  

6.8 De finalisten zullen tijdens de finale wederom minimaal 65 punten moeten behalen en het 
cijfer voor het zich laten rijden moet voldoende (minimaal 7 punten) zijn om tot kampioen 
uitgeroepen te kunnen worden. 

6.9 De huldiging van de kampioenen en de fokker(s) van de pony vindt plaats tijdens de Nationale 
Kampioenschappen van het NSPS.  

 
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 Tenzij het verenigingstenue wordt gedragen dienen deelnemers tijdens de proef 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.  

7.3. De combinatie van beugel en rijlaars/ jodphurlaars dient zodanig te zijn dat in geval van nood 
de voet de beugel ongehinderd kan verlaten.  

7.4. 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. 

7.5. 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.  

7.6. Alleen in het geval van extreme zomerse temperaturen (> 30 °C) kan de jury beslissen, dat de 
rij-jas tijdens de wedstrijden uitgelaten mag worden. In plaats van de rijjas mag dan ook met 
een gilet of bodywarmer worden gereden. 

7.7.    Bij slecht weer mag de jury het dragen van een regenjas, regenkleding, speciale regenbroek of        

           een windjack toestaan.  
 
Artikel 8 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. 
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Artikel 9 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. 
 
Artikel 10 De optoming 
10.1.   De pony dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in goede staat van onderhoud 

verkerend zadel, hoofdstel en bit. Het rijden met een western zadel is niet toegestaan. 
10.2. Het zadel moet voorzien zijn van ruime beugels. Vanwege veiligheidsredenen mogen de 

stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vastgemaakt.  
10.3. Het gebruik van een zadeldek is niet toegestaan, maar wel mag een goed passend sjabrak 

gebruikt worden ter bescherming van het zadel.  
10.4. Het gebruik van een trenshoofdstel met africhtingsneusriem, rechte neusriem, Mexicaanse 

neusriem, een zgn. gecombineerde keel/neusriem voorzien van enkel trens is verplicht. 
10.5. De bitten voor de pony’s dienen glad van uitvoering te zijn en zonder scherpe randen en van 

een zodanige dikte te zijn, dat het deel van het bit op de lagen van de paardenmond rust bij de 
trenzen een dikte heeft van tenminste 1,0 cm.  

10.6. Het gebruik van bitringen, die een hefboomwerking bewerkstelligen, is niet toegestaan. 
 
Artikel 11 De hulpmiddelen 
11.1. Het gebruik van mondbeschermers (gladde rubberen bitringen) is toegestaan bij het gebruik 

van een enkele trens. 
11.2. Het gebruik van een oornetje is toegestaan. 
11.3. Voor het gebruik van een neusnetje wordt verwezen naar het Algemeen Wedstrijdreglement 

van de KNHS. 
11.4.  Het is niet toegestaan gebruik te maken van:  

- een bit of stang, niet voorkomend op de lijst van geoorloofde bitten/stangen;  
- een martingaal en van alle andere hulpteugels, zoals slofteugels, gogues e.d.*; 
- oorkappen, oogkleppen, bontje om de neusriem of elke andere voorziening, die het  
  oriëntatie vermogen van de pony beperkt, zie KNHS  

11.5. Voor pony's, behorende tot de categorie A (Shetland Pony) is het gebruik van een borsttuig 
en/of van een staartriem toegestaan.  

11.6. Het gebruik tijdens de proef van bandages, pijpkousen, glijdende martingaal, Thiedeman-
teugel, peesbeschermers, strijklappen e.d. is niet toegestaan, behalve bij een prijsuitreiking.  

11.7. Tijdens het losrijden - ongeacht of dit op het daartoe aangewezen terreingedeelte plaatsvindt 
of elders - mogen geen andere bitten, hulpmiddelen en/of voorzieningen worden gebruikt dan 
die, die tijdens de proef zijn toegestaan. Er mag niet worden los gereden door personen anders 
dan de startende ruiter/amazone  

11.8. Bij de jongste groep pony’s (pony’s van 4, 5 en 6 jaar) is het gebruik van sporen niet 
toegestaan. Het gebruik een zweep is wel toegestaan.  

11.9. Bij de groep van 7 jaar en oudere pony’s is het dragen van sporen en het gebruik van een 
zweep wel toegestaan. 

11.10. De maximaal toegestane lengte van de dressuurzweep is 100 cm bij pony’s. 
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Artikel 12 Het jurylid en de ringmeester 
12.1. De juryleden zijn erkend door het NSPS of de KNHS. 
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. 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 de ruiters/amazones, en zich te onthouden van commentaar. 

12.5. De rubrieken van de Rijpony talenten competitie worden door twee erkende juryleden en een 
arbiter beoordeeld. De mogelijkheid bestaat om een rubriek door twee erkende juryleden te 
laten beoordelen. 

 
Artikel 13 Het gedrag in de ring 
13.1. 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. 
13.2. Iedere deelnemer is verplicht elke aanwijzing door of namens de ringmeester verstrekt 

onmiddellijk op te volgen, op straffe van uitsluiting. 
13.3. De ring is definitief gesloten als de ringmeester na de eerste opstelling de opdracht tot afrijden 

heeft gegeven. De wedstrijd mag dan niet meer worden onderbroken voor herstellingen aan 
de optoming e.d. 

13.4. Deelnemers, die om welke reden dan ook, niet in staat zijn de wedstrijd uit te rijden, worden 
niet geplaatst en dus niet in de uitslag meegenomen. 

13.5. Bij onregelmatigheden of gevaar voor derden is de ringmeester bevoegd in te grijpen. De 
ringmeester kan opdracht geven om in stap over te gaan tot het gevaar geweken is, waarna de 
wedstrijd vervolgd kan worden.  

13.6. In voorkomende gevallen kan de jury besluiten de pony of de combinatie uit te sluiten of 
diskwalificeren (voor de hele dag). 

13.7. De deelnemer mag zich niet zelf opstellen, behoudens overmacht. De deelnemers zijn verplicht 
deel te nemen aan de ereronde, behoudens overmacht en in overleg met de ringmeester. 

 
Artikel 14 Wreedheid 
Indien wreedheid wordt waargenomen door officials op het voor- of achterterrein of in de ring, volgt 
diskwalificatie. 
 
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’s tijdens de wedstrijd 
kunstmatig te beïnvloeden, op straffe van uitsluiting.  

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

 
Artikel 16 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 pony te helpen,  
ongeacht of deze hulp wordt gevraagd of niet. Ongeoorloofde hulp kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
 
Artikel 17 Twijfelgevallen 
In twijfelgevallen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt verwezen naar het Algemeen 
Wedstrijd reglement van de KNHS. Indien dit ook niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.  
 


