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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 of staart.  
1.5 Indien het welzijn van de pony daarom vraagt mogen pony’s wel geschoren worden.  
 
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. Indien de eigenaar geen lid is van het NSPS wordt het 
inschrijfgeld verhoogd per rubriek  
2.2 Ruiters en amazones kunnen met een hengst deelnemen vanaf 12 jaar zie Artikel 16.  
 
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 tegen influenza te laten 
inenten. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.  
 
Artikel 6 De rubrieken  
6.1 In dit reglement worden de volgende rubrieken onderscheiden:  

• Dressuur Lange Teugel  
• Bestgaande Lange Teugel Pony  
• Behendigheid (Agility)  

6.2 Rubrieken worden alleen verreden bij voldoende deelname. Als er minder dan vijf 
deelnemers zijn voor een kampioenschap, dan wordt er geen kampioenschap verreden maar 
een gewone rubriek. Pony’s die deelnemen aan een kampioenschap dienen ingeschreven te 
zijn in het veulenboek, stamboek of het sportregister van het NSPS en de eigenaar dient lid 
te zijnjn 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:  

• een rij-jas, type colbert of een donker blauwe of zwarte trui.  
• een dressuurblouse of shirt.  
• een witte, beige of gele rijbroek.  
• een paar rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijk kleurige, 

gladleren/gladde kunstleren chaps. Bij het dragen van een lange broek stevig 
donker gekleurd schoeisel.  

• een veiligheidscap met norm NEN - EN-1384 tot en met 18 jaar en vanaf 18 jaar 
een hoofddeksel passend bij de outfit.  

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



7.4 De combinatie is vrij in het dragen van een zomertenue. Een blouse of shirt zonder 
mouwen is dan niet toegestaan. Bij slecht weer mag een regenjas, regenkleding, speciale 
regenbroek of een windjack worden gedragen  
 
Artikel 8 De helper  
Correcte kleding is verplicht voor officials en deelnemers die zich binnen de - al dan niet 
afgesloten - ruimte van het wedstrijdterrein / de wedstrijdaccommodatie bevinden; deze regel 
is ook van toepassing op de voorlezer van de deelnemer.  
 
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.  
 
Artikel 11 De optoming  
11.1. Hoofdstel met trens. Oogkleppen zijn niet toegestaan.  
11.2. Het gebruik van een schofttuig waarbij de leidsel geleid worden is niet toegestaan.  
11.3. Het gebruik van beenbescherming/bandages is in de dressuur en bestgaande lange 
teugel rubrieken niet toegestaan.  
11.4. Bij de behendigheid is het gebruik van beenbescherming toegestaan.  
 
Artikel 12 Algemeen  
12.1. Het gebruik van een trenshoofdstel met africhtingsneusriem, rechte neusriem, 
Mexicaanse neusriem, een zgn. gecombineerde neusriem en een zgn. gecombineerde 
keel/neusriem voorzien van een enkele trens is verplicht.  
12.2. 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 dat op de lagen van de 
paardenmond rust bij trenzen een dikte heeft van tenminste 1,0 cm  
12.3. Het gebruik van bitringen, die een hefboomwerking bewerkstelligen, is niet toegestaan.  
12.4 Teugels dienen lang genoeg te zijn zodat de rijder/rijdster ter hoogte van het achterbeen 
of direct schuin achter de pony kan lopen. Teugels mogen niet lager dan de hak van de pony 
hangen en moeten eventueel met een pinkriempje of lus op de juiste hoogte gehouden 
worden. 
12.5 De teugels worden net als bij de bereden dressuur tussen ringvinger en pink gehouden 
met de duim bovenop de wijsvinger. De handhouding is rechtop met licht gebogen polsen. 
De handen bevinden zich vrij van de pony net boven het kruis of net naast de flank. Ook 
mogen de teugels volgens het achenbachsysteem gevoerd worden. 

De handen mogen niet zo laag naast het achterbeen gehouden worden dat het werkt als 
begrenzing op de rechte lijn of in de wendingen. 

 
 
 



 
Artikel 13 De hulpmiddelen  
13.1. Het gebruik van mondbeschermers (gladde rubberen bitringen) is in alle klassen 
toegestaan, bij het gebruik van een enkele trens.  
13.2. Het gebruik van een oornetje is toegestaan.  
13.3. Voor het gebruik van een neusnetje wordt verwezen naar het Algemeen 
Wedstrijdreglement van de KNHS.  
13.4. 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 oriëntatievermogen van de pony beperkt, zie KNHS  
13.5. Het gebruik tijdens de proef van bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen 
e.d. is niet toegestaan, behalve bij de behendigheidsrubrieken of bij een prijsuitreiking.  
13.6. 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 welke tijdens de proef zijn toegestaan. Er mag niet worden losgereden door 
personen anders dan de startende ruiter/amazone.  
13.7. Het gebruik van een lange dressuurzweep is toegestaan.  
13.8. Een reserve-karwats of dressuurzweep is niet toegestaan.  
 
Artikel 14 Wreedheid  
Indien wreedheid wordt waargenomen door officials op het voor- of achterterrein of in de 
ring, volgt diskwalificatie.  
 
Artikel 15 Aantal starts per dag per pony.  
15.1. Een pony mag maximaal 7 maal starten op een wedstrijddag.  
15.2. Een pony mag maximaal 2 maal per rubriek starten.  
15.3. Een pony mag maximaal 2x uitkomen in een springrubriek.  
 
Artikel 16 Hengsten  
16.1. Om een hengst te kunnen starten dient de ruiter of amazone minimaal 12 jaar oud te 
zijn.  
16.2. Om een hengst te kunnen starten in de lange teugel rubrieken dient de ruiter of 
amazone minimaal M2 gekwalificeerd te zijn.  
 
Arttikel 17 De ongeoorloofde middelen  
17.1. 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.  
17.2. Het is deelnemers verboden, op straffe van uitsluiting, te roken, alcohol, drugs en 
kalmerende middelen en communicatiemiddelen te gebruiken in de ring.  
 
Artikel 18 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. 


