Reglementen ‘Beste Jeugdige
Voorbrenger’
Jong NSPS, Nederlands Kampioenschap te Lunteren

Voorwoord
In 2010 heeft Jong NSPS voor het eerst tijdens het Nationaal Kampioenschap in Lunteren de rubriek
Beste Jeugdige Voorbrenger georganiseerd.
Vanaf 2011 heeft Jong NSPS alle fokverenigingen gevraagd op de regionale keuringen een rubriek
voor jeugdige voorbrengers te organiseren. De beste jeugdige voorbrengers van elke regionale
keuring mogen dan op het Nationaal Kampioenschap te Lunteren strijden om de titel Nederlands
Kampioen Jeugdige Voorbrenger!
Een Nederlands Kampioenschap kan uiteraard niet gehouden worden zonder dat er daarvoor
duidelijke regels zijn opgesteld. Deze zijn daarom te vinden in dit document. Jong NSPS stelt het op
prijs als op de Premiekeuringen deze regels aangehouden worden, dit zorgt voor een gelijke
beoordeling voor alle deelnemers door het hele land.
Naast de regels is er ook het beoordelingsformulier te vinden. Zo is er duidelijk te zien waar
deelnemers op beoordeeld worden tijdens het Nederlands Kampioenschap in Lunteren, zodat
iedereen zich daar op voor kan bereiden.
Allemaal heel veel plezier en succes gewenst!
Jong NSPS
Zutphen, juni 2014

Regels NK ‘Beste Jeugdige Voorbrenger’ Jong NSPS
Jong NSPS heeft een aantal regels opgesteld voor het Nederlands Kampioenschap ‘Beste Jeugdige
Voorbrenger’. De volgende regels dienen door iedere deelnemer strikt opgevolgd te worden:
 De jury is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de ring besloten wordt. De aanwijzingen
van de ringmeesters dienen opgevolgd te worden.
 Deelnemers worden in twee groepen verdeeld. Groep 1: 5 t/m 10 jaar en groep 2: 11 t/m 15
jaar. Fokverenigingen vaardigen voor iedere groep hun beste voorbrenger af voor het
Nederlands Kampioenschap. Bij grote deelname kan besloten worden om tijdens het
Nederlands Kampioenschap de groepen nogmaals te splitsen in verband met de veiligheid.
Vervolgens worden er wel twee kampioenen gekozen, voor elke leeftijdsgroep één.
 De deelnemers hoeven geen lid te zijn van het NSPS.
 Jongeren doen bij voorkeur mee in hun eigen fokgebied en kunnen slechts eenmaal per jaar
worden afgevaardigd.
 Voor de groep deelnemers van 11 t/m 15 jaar is een jeugdige aandrijver t/m 25 jaar verplicht.
Bij de deelnemers t/m 10 jaar is een oudere aandrijver wel toegestaan. Het is de bedoeling
dat de voorbrenger zo veel mogelijk zelfstandig zijn of haar taak uitvoert.
 Zowel de voorbrenger als aanjager dienen in het wit gekleed te zijn.
 De pony die wordt voorgebracht moet minimaal 2 jaar oud zijn en zijn geregistreerd in het
veulenboek (2 of 3 jaar) of stamboek (3 jaar en ouder) bij het NSPS. Het mag een pony zijn die
te oud is voor primering (boven de 12 jaar). Het is niet toegestaan om een hengst voor te
brengen.
 Er wordt individueel voorgebracht. Dat wil zeggen dat deelnemers één voor één in de baan
verschijnen en moeten opstellen, stappen en draven. Deelnemers worden tijdens het
Nederlands Kampioenschap beoordeeld volgens het beoordelingsformulier. Fokverenigingen
zijn niet verplicht dit beoordelingsformulier aan te houden, maar Jong NSPS moedigt het
zeker aan dit wel te doen.
 Deelnemers dienen op tijd in de vooropstelling te verschijnen.

Tijdens het Nationaal Kampioenschap in Lunteren zullen de beide leeftijdscategorieën in twee
of drie groepen (afhankelijk van het totaal aantal deelnemers) worden verdeeld in verband
met de veiligheid.
Van elk van deze groep zullen de beste twee deelnemers mogen deelnemen aan de
finaleronde. In de finaleronde begint iedereen weer op score nul, iedere deelnemer heeft dus
weer evenveel kans om te winnen. Voor de finaleronde wordt van het tweede scoreformulier
gebruik gemaakt.

Suggesties voor fokverenigingen
Naast regels heeft Jong NSPS ook een aantal suggesties voor de fokverenigingen op een rijtje gezet.
Deze suggesties kunnen wellicht helpen bij het organiseren van de rubriek op uw Premiekeuring!
 Laat de oudere jeugd in uw fokvereniging eens helpen bij het organiseren van de rubriek.
Wie weet kunnen zij ook de jongeren motiveren om mee te doen.
 U kunt bij voorkeur deze rubriek net na de middagpauze inplannen. Dan loopt de jeugd niet
in de weg bij de pony’s die ter keuring moeten komen, kunnen zij tijdig aanwezig zijn, in de
pauze de baan verkennen en is er nog voldoende energie aanwezig bij de jongere jeugd.
 De rubriek wordt bij voorkeur gehouden volgens de traditionele manier van keuren. Voor de
beoordeling kunt u gebruik maken van het beoordelingsformulier zoals deze ook op het
Nederlands Kampioenschap gebruikt zal worden. Zo ontstaat er duidelijkheid over de
beoordeling en krijgen de deelnemers inzicht in hun goede en minder goede punten.
 Wanneer er op uw keuring eigenlijk geen tijd is om de rubriek plaats te laten vinden op de
gewenste manier, zou er tijd bespaard kunnen worden door niet alle deelnemers individueel
te laten voorbrengen. Dit kan opgevangen worden door alle deelnemers op
catalogusvolgorde te laten rondstappen en na ongeveer 2 rondjes iedereen om beurten op
de lange zijde een stukje te laten draven. Nadat alle deelnemers geweest zijn zal dan alleen
de winnaar, en niet de totale volgorde, bekend worden gemaakt. Het gebruiken van het
beoordelingsformulier is hierbij dus niet mogelijk.
 De jurering tijdens het NK zal verzorgd worden door juryleden van het NSPS. Deze juryleden
rouleren elk jaar. Tijdens de Premiekeuring kan dit ook gedaan worden door juryleden van
het NSPS mits deze voor aanvang van de keuring gevraagd zijn en akkoord gaan. Eventueel
zou u ervaren fokkers/voorbrengers uit uw fokgebied kunnen benaderen voor deze taak, let
er dan wel op dat het geen familie is van de deelnemers.
 Zorg voor een leuk aandenken voor alle deelnemers! 

Beoordelingsformulier 'Beste Jeugdige Voorbrenger'
Voorbrenger:

Datum:

Leeftijdscategorie: 5 t/m 10 jaar of 11 t/m 15 jaar

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Fokvereniging:

Nr.

Omschrijving

1

Uitstraling

Cijfer (Hele of
halve punten)

Opmerkingen

Witte kleding; Passend halster; Pony
goed getoiletteerd
2

Manier van opstellen
Goede manier van opstellen; Pony
wordt attent gehouden; Goede
omgang met de pony

3

Baangebruik
Juiste route; Hele baan in gebruik;
Rechtsom draaien

4

Voorbrengen in Stap
Vlotte stap; Pony wordt attent
gehouden; Positie voorbrenger; Goede
leiding over de pony

5

Voorbrengen in Draf
Vlotte draf; Pony wordt attent
gehouden; Positie voorbrenger; Goede
leiding over de pony

Totaal aantal punten:

Handtekening Jury:

Beoordelingsformulier 'Beste Jeugdige Voorbrenger'
Finaleronde Lunteren
Voorbrenger:

Datum:

Leeftijdscategorie: 5 t/m 10 jaar of 11 t/m 15 jaar

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Fokvereniging:

Nr.

Omschrijving

1

Uitstraling

Cijfer (Hele of
halve punten)

Opmerkingen

Witte kleding; Passend halster; Pony
goed getoiletteerd
2

Rondstappen
Vlotte stap; Pony wordt attent
gehouden; Positie voorbrenger; Goede
leiding over de pony

3

Ronddraven
Vlotte draf; Pony wordt attent
gehouden; Positie voorbrenger; Goede
leiding over de pony

Totaal aantal punten:

Handtekening Jury:

