
Shetlanddag Men&Rij Heteren - CORONAPROOF 
De coronakeuringen zijn een feit, ook in de sport willen we nu weer iets gaan organiseren! 

De commissie Sport en Recreatie van het NSPS organiseert daarom op zaterdag 3 oktober 2020 een 
Shetlanddag Men&Rij bij manege de Fruithof te Heteren. Deze dag is aangepast naar aanleiding van 

de coronaregels en bevat in verband hiermee een beperkt vraagprogramma. Voor elke discipline 
proberen wij iets aan te bieden. 

 
AANGESPANNEN RUBRIEKEN: 
Rubr. 1:      Concoursrubriek Enkelspan merries en ruinen, (telt mee voor de competitie 2021) 
Rubr. 2:      Concoursrubriek Tweespannen 
Rubr. 3:      Menproef klasse B proef  55 
Rubr. 4:      Menproef klasse L  proef  57 
Rubr. 5:      Menproef klasse M proef  59 (enkelspan) of proef 61 (meerspan) 
Rubr. 6:      Menproef klasse Z  proef 63 (enkelspan) of proef 65 (tweespan) 
Rubr. 7:      Menproef klasse ZZ proef 67 (enkelspan) of proef 69 (tweespan) 
 
BEREDEN RUBRIEKEN: 
Rubr. 8:      Dressuurproef zonder galop (oude proef 2) 
Rubr. 9:       Individuele dressuur voor mini’s (t/m 6 jaar) Proef A 
Rubr. 10:    Individuele dressuur klasse B proef 3 
Rubr. 11:    Individuele dressuur klasse L1 proef 7 
Rubr. 12:    Individuele dressuur klasse L2 proef 11 
Rubr. 13:    Individuele dressuur klasse M1 proef 15 
Rubr. 14:    Individuele dressuur klasse M2 proef 19  
Rubr. 15:    Bereden Agility junior t/m 14 jaar 
 
LANGE TEUGELRUBRIEKEN: 
Rubr. 17:    Dressuur lange teugel klasse Licht 
Rubr. 18:    Dressuur lange teugel klasse Midden 1 
Rubr. 19:    Dressuur lange teugel klasse Midden 2 
Rubr: 20:    Dressuur lange teugel klasse Zwaar 1 
Rubr. 21:    Dressuur lange teugel klasse Zwaar 2 
 
LEAD REIN RUBRIEKEN: 
Rubr. 22:    Lead rein nuttigheidstest  t/m 8 jaar  
Rubr. 23:    Lead rein gymkhana’s  t/m 8 jaar  
Rubr. 24:    Individuele dressuur voor mini’s (t/m 6 jaar) Proef A (Lead Rein) 
 
IN HAND RUBRIEK: 
Rubr. 25:   Agility vanaf 12 jaar (bij opgave leeftijd vermelden)  
 

Inschrijvingsvoorwaarden: 
 
Bij inschrijving vermelden: De naam van de pony, de klasse (indien van toepassing), eventueel lidnummer 
van het NSPS en de contactgegevens van de eigenaar en de rijder. 
 
Het inschrijfgeld voor stamboekleden bedraagt € 4,00 per rubriek per combinatie. Het inschrijfgeld voor niet-
NSPS leden (zijnde eigenaren van pony's) bedraagt € 6,00 per rubriek. 
Er bestaat geen mogelijkheid om met officiële startpas in te schrijven.  
 
Per pony geldt een maximum van 5 starts. Rubrieken worden alleen verreden bij voldoende deelname. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 28 augustus 2020 via e-mail: wedstrijd.nsps@gmail.com. 
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Corona 
Er worden maatregelen genomen rondom het coronavirus. Voor de Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
verwijzen wij naar de regelgeving vanuit de overheid.  
 
De volgende punten uit het Protocol Eigenaren/begeleiders op de Keuring van het NSPS zijn van toepassing: 

1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals:  
a. Neusverkoudheid,  
b. Loopneus,  
c. Niezen,  
d. Keelpijn, 
e. Hoesten,  
f. Benauwdheidsklachten,  
g. Verhoging tot 38 graden of koorts..  

2. Blijf thuis als iemand in uw huishouden of op stal verkoudheidsklachten toont (zie voor symptomen 
punt 1).  

3. Bij aankomst op de locatie wordt u opgewacht door een medewerker. Volg zijn instructie strikt op!  
4. Volg de aangegeven rij-en looproutes.  
5. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen.  
6. Was of desinfecteer uw handen bij aankomst. 
7. Schud geen handen met andere deelnemers of medewerkers. 
8. Indien van toepassing: hoest en nies in uw ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
9. Indien geconstateerd wordt dat u de richtlijnen en protocollen niet naleeft, dient u op eerste 

aanwijzing van de medewerkers het terrein direct te verlaten. 
 
Daarnaast zijn in ieder geval de volgende punten van toepassing: 

 Er geldt een beperkt vraagprogramma met enkele rubrieken per discipline, zoals hierboven 
omschreven. Er worden geen extra rubrieken (bv. vaardigheid/springen) verreden.  

 Ringen worden ruim opgezet, zodat het overal mogelijk is voldoende afstand te bewaren; 

 Er worden ruime starttijden gehanteerd om teveel drukte in/rond de ring te vermijden;  

 Waar mogelijk ontvangt de deelnemer direct na het verrijden van de proef de punten; 

 Gezamenlijke prijsuitreikingen worden zoveel mogelijk vermeden en waar mogelijk in alternatieve 
vorm gehouden. Hierover worden deelnemers vooraf geïnformeerd; 

 Blijf niet langer op het terrein dan noodzakelijk. 
 
Uiteraard houden wij  de situatie in Nederland nauwlettend in de gaten. Als de richtlijnen verscherpt worden 
reageren we hierop en nemen wij maatregelen, zoals scherpere regels of in het uiterste geval afgelasting van 
rubrieken. 
 
Meer informatie over algemene corona maatregelen in Nederland: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/gezondheidsadviezen 
 
Meer informatie over het coronavirus en sport: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 
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