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Inschrijven en inschrijfgeld 
* De inschrijving voor de Manifestatie sluit op 1 juni 2022 (Dit geldt ook voor de veulens) 
* Er worden diverse rubrieken opengesteld tot deelname. Dit is onder voorbehoud van opgave of deze ex-

tra rubrieken kunnen doorgaan 
* Inschrijfgeld bedraagt €4,- per pony per rubriek (bij gebruik per combinatie) met uitzondering van de vol-

gende rubrieken hier voor wordt geen inschrijfgeld gevraagd: 41, 42, 43,45,46, 47 en 206 t/m 214 (alle 
inzenders krijgen een nota toegestuurd) 

* Daarnaast betaalt u voor de catalogus. Indien u de catalogus vooraf toegestuurd wilt hebben, dan dient u 
de verzendkosten te betalen. 

* Opgave keuring bij grote voorkeur via mijn NSPS. Wilt u de opgave toch mailen, dan mag dat naar email-
adres: manifestatie2022@nsps.nl. Wilt u het liever opsturen? Dat mag naar R. Haverkamp, Wisselseweg 
7, 8162 RM Epe 

* Opgave gebruik bij grote voorkeur via de mail: manifestatie2022@nsps.nl Wilt u het liever opsturen? Dat 
mag naar A. v. Boxtel, Loofaert 28a, 5258 SN Berlicum 

* Wilt u voor winstpunt registratie bij de KNHS starten dan betaalt u 5 euro extra per start voor deze ru-
brieken. Er kan bij mennen dressuur en vaardigheid gestart worden voor winstpunten. 

* Het inschrijfformulier vindt u in De Shetland Pony of op de website www.nsps.nl  
 
Algemene deelnamevoorwaarden 
* De shetland pony staat geregistreerd bij het Nederlands Shetland pony stamboek (NSPS) in het stam-

boek, veulenboek of in het sportregister. 
* De eigenaar is lid van het Nederlands Shetland pony stamboek (NSPS) 
* De shetland pony is fit en gezond om deel te nemen aan de rubrieken 
* De deelnemer moet WA-verzekerd zijn 
 
Deelnamevoorwaarden specifiek exterieurkeuringen 
* De veulens moeten aangemeld zijn bij het stamboek.  
* Bij een enter moet u 2 cm. aftrekken van de maximale maat en bij twenters 1 cm. Bij twijfel over de juiste 

maatcategorie kan de jury het veulen, enter of twenter uit de rubriek plaatsen. Ieder jurykoppel kan ter 
plekke de pony nameten. Met klem vragen wij u om uw pony juist te meten en op te geven. 

* De rubriek 4 jarige merries vindt alleen plaats bij voldoende deelname, anders valt uw pony in de rubriek 
4 t/m 12 jarige merries.  

* De kroonmerries worden niet apart gekeurd. 
* Voor de rubriek seniorenmerries en hengsten kunt u inschrijven als uw dier 12 jaar of ouder is. 
 
Deelnamevoorwaarden specifiek voor sport en Plezier met je shetlander 
* De shetland pony dient 4 jaar of ouder te zijn. Voor de enkele uitzondering zie de uitwerking van de ru-

brieken. 
* De shetland pony moet gevaccineerd zijn voor influenza. 
* De amazone/ruiter/menner/berijder is 4 jaar of ouder. 
* Er wordt in de gezamenlijke hoogste klasse gestart en niet lager. 
 
Reglementen 
 
Algemeen 
Annuleren van rubrieken 
De manifestatiecommissie mag rubrieken annuleren bij onvoldoende deelname (er wordt eerst gekeken of 
er in handicap gestreden kan worden).  
Mochten er te weinig deelnemers zijn bij de jeugdrubrieken dan wordt eerst gekeken of deze  
samengevoegd kunnen worden met de reguliere rubriek.  
 
Overschrijving van rubrieken (vol is vol) 
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Dit geldt voornamelijk voor Sport en Plezier met je shetlander. De manifestatiecommissie mag deelnemers 
op een reservelijst zetten als de rubrieken worden overschreven. Pony’s die aan de (allround) kampioen-
schappen mee doen hebben voorrang op ‘losse’ starts. 
 
Exterieurkeuring 
Er wordt gekeurd volgens het reglement van het NSPS 
 
Sport en Plezier met je shetlander 
Er wordt gereden onder het wedstrijdreglement van het NSPS, als daar niet in voorzien wordt, wordt er ge-
reden volgens het KNHS reglement.  Als dat niet voorziet dan beslist de wedstrijdleiding. 
 
Echter zijn er voor de manifestatie de volgende uitzonderingen gemaakt. 
 
Aantal starts per shetland pony per dag 
Het aantal starts wordt tijdens de manifestatie bepaald door het aantal belastingpunten per rubriek. Dit uit 
welzijnsoogpunt van de shetland pony, de ene rubriek is zwaarder dan de andere rubriek. De meeste ru-
brieken hebben 1 belastingspunt, voor de uitzonderingen zie de belastingpunten bij de rubrieken.  
Een shetland pony mag maximaal 7 belastingpunten per dag hebben. 
Vanuit de manifestatiecommissie adviseren wij maximaal 5 belastingpunten uit de zwaardere ‘sportrubrie-
ken’ (dressuur, springen, vaardigheid, oefenmarathon, jumpcross, concoursrubrieken). 
 
Aantal starts per rubriek 
Een shetland pony mag net zo vaak een rubriek starten als de belastingpunten toelaat, echter een combina-
tie mag maar 1 keer deelnemen aan een rubriek.  
Uitzondering: concoursrubrieken max. 1 start per rubriek, pimp your pony max. 1 start per pony, spring-
rubrieken, minimarathon en jump cors max. 2 starts per shetland pony, gymkhana’s en  
stoelendans max. 2 starts per rubriek (bij een eventuele finale kan er maar 1 keer gestart worden door de 
pony). 
De manifestatiecommissie mag starts weigeren als het niet mogelijk is om de pony/deelnemer goed te 
spreiden op de startlijst. 
 
Hengsten 
Hengsten mogen deelnemen aan rubrieken, mits de deelnemer 12 jaar of ouder is.  
Om een hengst te kunnen starten in de lange teugel rubrieken dient de ruiter of amazone minimaal M2 ge-
kwalificeerd te zijn.  
 
Jeugdrubrieken 
De shetland pony is ook een kinderpony. Het is niet leuk om kinderen tegen volwassen te laten deelnemen, 
daarom zullen er aparte jeugdrubrieken worden uitgeschreven. De leeftijdsgrens staat per rubriek aan ge-
geven.  
Als er geen jeugdrubrieken of jeugdrubrieken klassen zijn dan mag er in geschreven worden in de reguliere 
rubrieken/klasse (mits aan de minimale leeftijdsgrens wordt voldaan). 
 
Vraagprogramma Exterieurkeuring 
Hieronder vindt u de Manifestatierubrieken voor de exterieurkeuring waar u voor kunt inschrijven. Al deze 
rubrieken (met uitzondering van de hengsten) worden op vrijdag gekeurd. De kampioenschappen zijn op 
zaterdag, met uitzondering van rubrieken 41 t/m 47, deze kampioenschappen zullen op vrijdag aan het 
einde van de dag plaatsvinden. 
 

1. Hengstveulens minimaat  
2. Merrieveulens minimaat 
3. Hengstveulens overige maten  
4. Merrieveulens overige maten  
5. Entermerries minimaat 



 

 

6. Entermerries kleine maat  
7. Entermerries middenmaat 
8. Entermerries grote maat  
9. Twentermerries minimaat 
10. Twentermerries kleine maat 
11. Twentermerries middenmaat 
12. Twentermerries grote maat 
13. 3 jarige merries minimaat 
14. 3 jarige merries kleine maat 
15. 3 jarige merries middenmaat 
16. 3 jarige merries grote maat 
17. 4 jarige merries minimaat 
18. 4 jarige merries kleine maat 
19. 4 jarige merries middenmaat 
20. 4 jarige merries grote maat 
21. 5 t/m 12 jaar en oudere merries minimaat 
22. 5 t/m 12 jaar en oudere merries kleine maat 
23. 5 t/m 12 jaar en oudere merries middenmaat 
24. 5 t/m 12 jaar en oudere merries grote maat 
25. Ruinen minimaat 
26. Ruinen kleine maat 
27. Ruinen middenmaat 
28. Ruinen grote maat  
29. Hengsten minimaat 
30. Hengsten kleine maat 
31. Hengsten middenmaat 
32. Hengsten grote maat  
33. Seniorenmerries minimaat 
34. Seniorenmerries kleine maat 
35. Seniorenmerries middenmaat 
36. Seniorenmerries grote maat 
37. Seniorenhengsten minimaat 
38. Seniorenhengsten kleine maat 
39. Seniorenhengsten middenmaat 
40. Seniorenhengsten grote maat  

 
Aanvullende rubrieken waar u voor kunt inschrijven:  
 

41. Merries met nakomelingen 
U toont de merrie met tenminste 3 nakomelingen. Dit mogen merries en hengsten zijn. Zij hebben allen 
dezelfde moeder. U mag nakomelingen erbij oproepen die niet meer in uw bezit zijn of ergens anders gebo-
ren zijn. De kwalitatief beste en meest uniforme groep wordt Manifestatiekampioen. 
 

42. Stalgroep 
Een groep van diverse pony’s die in uw bezit zijn. Deze pony’s hoeven niet uit dezelfde moederlijn te ko-
men en mogen aangekocht zijn. Dit zijn minimaal 4 en maximaal 5 pony’s en de groep mag uit meerdere 
maten bestaan. De beste en meest uniforme groep wordt Manifestatiekampioen. 
 

43. Gebruikersrubriek  
Dit zijn pony’s die deelnemen aan een of meer gebruikersrubrieken en ook deelnemen aan de exterieur-
keuring. Dit is een aparte exterieurrubriek met wedstrijdpony’s. Zij worden beoordeeld door een jury die 
zowel kennis heeft van exterieur als gebruik. (Deze rubriek wordt aan het einde van de dag gekeurd i.v.m. 
de planning van de gebruikersrubrieken) 
 



 

 

Extra rubrieken waarvoor u kunt worden uitgenodigd vindt u hieronder. Deze worden in zijn geheel op 
vrijdag afgewikkeld: 
 

44. Mooist getekende bonte 
Door een extern jurykoppel wordt deze selectie gemaakt en uiteindelijk wordt de mooist getekende bonte 
Manifestatiekampioen in deze rubriek. Dit kampioenschap wordt vrijdag aan het einde van de dag gehou-
den. 
 

45. Pony met de beste draf 
De jury wijst op de keuringsdag de pony’s aan die op vrijdag aan het einde van de dag mee mogen strijden 
voor deze Manifestatietitel. Uiteraard mèt muziek. 
 

46. Fokkersprijs door fokkers 
Als commissie vragen wij een aantal fokkers die hun sporen meer dan verdiend hebben in de fokkerij om op 
vrijdag apart van de jury, mee te jureren. Zij wijzen een aantal pony’s aan die zij persoonlijk de mooiste 
(beste) van de dag vinden. Daar maken zij de beste fokkersrubriek van. Dit kampioenschap wordt op vrijdag 
gehouden.  
 

47. Battle of the fokvereniging.  
Elke fokvereniging doet automatisch mee met deze battle! Door een puntensysteem strijdt elke fokvereni-
ging mee voor de titel “Beste fokvereniging van Nederland” Op vrijdag aan het einde van de dag vindt dit 
kampioenschap plaats en vervolgens de huldiging van de beste fokvereniging.  
 
Van de rubrieken beste draf, de mooist getekende bonte, fokkersprijs door fokkers en battle of the fokvere-
niging, worden echte showrubrieken gemaakt, om de vrijdag mooi en spetterend af te sluiten.  
 
Vraagprogramma Sport en Plezier met je pony 
Hieronder vindt u de Manifestatierubrieken voor de Sport en Plezier met je pony waar u voor kunt inschrij-
ven. 
 
Manifestatie kampioenschappen Sport en Plezier met je pony 
 
Sport en plezier met je shetlander 
Er zijn 3 overall kampioenschappen, namelijk de allround kampioenschappen. Bij deze  
kampioenschappen staat de shetland pony centraal. De shetland pony mag door verschillende deelnemers 
gestart worden. Bij de dressuurproeven telt de 1e proef (oneven) mee, bij het  
springen/vaardigheid de 1e ronde. 
 
Bij de manifestatie kampioenschappen 2022 staat de combinatie centraal. 
 
Voor alle kampioenschappen geldt dat erbij voldoende deelname er ook een jeugd en/of een sportregister 
pony kampioenschap wordt uitgeschreven. 
 
Manifestatie kampioen allround sportpony 
De shetland pony is een heel veelzijdige sportpony en dat wordt met dit kampioenschap beloond. 
Het kampioenschap bestaat uit 3 disciplines:  
* 1 dressuurproef rijpony (B of hoger)  
* 1 dressuurproef mennen enkelspan (B of hoger) 
* 1 springenparcours 40 cm (of hoger) (inhand of rijpony) 
 
Manifestatie kampioen allround menpony 
De shetland pony is een geschikte menpony die in veel disciplines wordt ingezet en dat wordt met dit kam-
pioenschap beloond.  
Het kampioenschap bestaat uit: 



 

 

* 1 dressuurproef (B of hoger) 
* 1 vaardigheidsparcours (B of hoger) 
* 1 oefen mini marathon enkelspan 
 
Manifestatie kampioen allround rijpony 
De shetland pony is een geschikte rijpony die in veel disciplines wordt ingezet en dat wordt met dit kampi-
oenschap beloond.  
Het kampioenschap bestaat uit: 
* 1 dressuurproef (B of hoger) 
* 1 klassiek springparcours (30 cm of hoger) 
* bestgaande rijpony 
 
Manifestatie kampioenschap 2022 
* concourswagen enkelspan (merrie/ruinen) 
* concourswagen enkelspan hengsten  
* concourswagen tweespan 
* concourswagen tandem 
* concourswagen damesnummer 
* lange teugel dressuur  
* rijpony springen (2 parcoursen) 
* bixie springen (2 proeven) 
* agility in hand 
* vaardigheid (2 parcoursen) 
* bixie vaardigheid (2 proeven) 
 
Rubrieken met uitleg 
 
Sport en plezier met je shetlander 
De sportrubrieken bestaan uit de volgende disciplines: concourswagen, mennen, rijpony, bixie, agility, gym-
khana’s, bestgaande rijpony en bestgaande menpony. 
Alle rubrieken worden op zaterdag verreden m.u.v. voorrondes concourswagen rubriek enkelspan (mer-
rie/ruinen), echter is het voor een aantal rubrieken mogelijk om al op vrijdag te starten. Dat geldt voor de 
volgende rubrieken: dressuur mennen, dressuur lange teugel (L en M1), agility en voorrondes concourswa-
gen enkelspan (merrie/ruinen). 
 
Concourswagen rubrieken: 
De concoursrubrieken worden gereden met een vierwielige concourswagen, uitzondering van het dames-
nummer dat met tweewieler gereden mag worden. Bij het damesnummer wordt ook een prijs uitgereikt 
voor het schoonste geheel. 
 
* De rubrieken worden gereden volgens het wedstrijdreglement van het NSPS.  
* De voorronden van het enkelspan (merrie/ruinen) worden verreden op vrijdag. De finale en de overige 

rubrieken worden verreden op zaterdag. 
* De plaatsingspunten van deze wedstrijd tellen mee voor de plaatsing van het kampioenschap enkelspan 

in Lunteren. 
* Bij onvoldoende deelname wordt de rubriek enkelspan hengsten samengevoegd met rubriek  

enkelspan merrie/ruinen. 

Concourswagen rubrieken Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 52 enkelspan (merrie/ruinen) 

rubriek 53 enkelspan (hengsten) 

rubriek 54 tweespan 



 

 

Concourswagen rubrieken Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 55 tandem 

rubriek 56 damesrubriek 

Bestgaande pony 
In deze rubrieken wordt er o.a. gekeken naar de bewegingen van de pony, stelling/buiging, het gereden zijn 
in het algemeen, en vooral ook de indruk.  
 
Er kan in 2 disciplines worden deelgenomen, namelijk menpony en rijpony. 
 
Menpony 
* Er wordt gereden volgens het NSPS competitiereglement enkelspan. Echter het soort  

menwagen en tuig wordt vrij gelaten en wordt ook de stap beoordeeld.  
* Veligheidscap is verplicht 
 
Rijpony 
* Er wordt gereden volgens het NSPS reglement. 
* Het dragen van een zadeldek niet toegestaan, maar ter bescherming van het zadel mag bij de bereden 

rubrieken een passende sjabrak (zadelvormig) worden gebruikt.  
* De deelnemers moeten zelfstandig kunnen rijden  
* Leeftijd deelnemer vanaf 6 jaar. 

Bestgaande pony rubrieken  Belastingpunten per rubriek: 1 

Rubriek 57 bestgaande menpony  

Rubriek 58 bestgaande rijpony zonder galop 

Rubriek 59 bestgaande rijpony met galop 

 
 
Bixie rubrieken 
De Bixie Rubrieken voor dressuur, springen en mennen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen. Deze rubrie-
ken zijn onderverdeeld in de lichtste klasse (AA) en de middenklasse (A) 
 
Er wordt gereden volgens het KHNS Bixie reglement. 
Er kunnen 2 proeven per combinatie per discipline worden gestart. De springproeven en  
vaardigheidsproeven zijn gelijk aan het parcours in het Bixie boekje. 
 
Bixie rijpony dressuur: 
* Leeftijd deelnemers van 4 t/m 12 jaar  
* Deelnemers van 4 t/m 5 jaar kunnen alleen deelnemen als een begeleider de deelnemer  

begeleid aan de lead rein. 
* Vanaf 6 jaar mag er los gereden worden, maar mag ook aan de lead rein in de klasse AA. 
* Alleen in de klasse AA mag er aan de lead rein gereden worden. 
 
Bixie mennen dressuur en vaardigheid: 
* Leeftijd deelnemers van 7 t/m 12 jaar. 
* Er kan alleen met enkelspan gestart worden.  
* De deelnemers moeten begeleider/groom op de wagen hebben van 18 jaar of ouder. 
* Een bodyprotector is verplicht. 
 
Bixie springen: 



 

 

* Leeftijd deelnemers van 4 t/m 12 jaar. 
* Deelnemers van 4 t/m 6 jaar kunnen alleen deelnemen als een begeleider de deelnemer  

begeleid aan de lead rein. 
* Vanaf 7 jaar mag er los gereden worden, maar mag ook aan de lead rein in de klasse AA. 
* Alleen in de klasse AA mag er aan de lead rein gereden worden. 
 
Er zijn 2 kampioenschappen voor de Bixie deelnemers, namelijk Bixie springen en Bixie  
vaardigheid. Als er 2 proeven per combinatie wordt gestart neem je automatisch deel aan het  
manifestatie kampioenschap Bixie springen of Bixie vaardigheid. 
 

Bixie rubrieken  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 60 bixie mennen dressur AA  1e proef 

rubriek 61 bixie mennen dressur AA  2e proef 

rubriek 62 bixie mennen dressur A 1e proef 

rubriek 63 bixie mennen dressur A 2e proef 

rubriek 64 bixie rijpony dressuur AA lead 
rein 

1e proef 

rubriek 65 bixie rijpony dressuur AA lead 
rein 

2e proef 

rubriek 66 bixie rijpony dressuur AA  1e proef 

rubriek 67 bixie rijpony dressuur AA  2e proef 

rubriek 68 bixie rijpony dressuur A  1e proef 

rubriek 69 bixie rijpony dressuur A 2e proef 

rubriek 70 bixie vaardigheid AA  1e parcours 

rubriek 71 bixie vaardigheid AA  2e parcours 

rubriek 72 bixie vaardigheid A 1e parcours 

rubriek 73 bixie vaardigheid A 2e parcours 

rubriek 74 bixie springen AA lead rein 1e proef 

rubriek 75 bixie springen AA lead rein 2e proef 

rubriek 76 bixie springen AA  1e proef 

rubriek 77 bixie springen AA  2e proef 

rubriek 78 bixie springen A 1e proef 



 

 

Bixie rubrieken  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 79 bixie springen A 2e proef 

 
 
 

Dressuur rubrieken: 
Er kan in 3 disciplines worden deelgenomen aan dressuurproeven, namelijk mennen, rijpony en lange teu-
gelen. 
Er kunnen 2 proeven per combinatie worden gestart m.u.v. lange teugel daar kan maar 1 proef per combi-
natie worden gestart. De 1e proef is de oneven proef, de 2de proef is de even proef. 
Zowel voor het mennen als het lange teugelen worden er jeugdrubrieken uitgeschreven, voor de voorwaar-
den hiervan zie de uitleg bij de discipline. 
 
Mennen dressuur 
* De rubrieken worden gereden volgens het KNHS reglement. 
* Er kan (bij voldoende KNHS deelname) gereden worden voor winstpunten, hier zijn extra kosten aan ver-

bonden.  
* Er wordt op gras gereden. 
* Er kan zowel op vrijdag als op zaterdag worden gestart, echter het klassement wordt over beide dagen 

opgemaakt (dus er kan maar 1x per combinatie aan een rubriek worden deelgenomen). 
 
Jeugd mennen:  
* Leeftijd menner: enkelspan 8 t/m 17 jaar, tweespan 10 t/m 17 jaar.  
* Bij het jeugd mennen is een bodyprotector verplicht. 

Dressuur mennen  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 80 jeugd mennen enkelspan B 1e proef 

rubriek 81 jeugd mennen enkelspan B 2e proef 

rubriek 82 jeugd mennen enkelspan L 1e proef 

rubriek 83 jeugd mennen enkelspan L 2e proef 

rubriek 84 mennen enkelspan B 1e proef 

rubriek 85 mennen enkelspan B 2e proef 

rubriek 86 mennen enkelspan L 1e proef 

rubriek 87 mennen enkelspan L 2e proef 

rubriek 88 mennen enkelspan M 1e proef 

rubriek 89 mennen enkelspan M 2e proef 

rubriek 90 mennen enkelspan Z 1e proef 

rubriek 91 mennen enkelspan Z 2e proef 



 

 

Dressuur mennen  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 92 mennen enkelspan ZZ 1e proef 

rubriek 93 mennen enkelspan ZZ 2e proef 

rubriek 94 jeugd mennen tweespan B 1e proef 

rubriek 95 jeugd mennen tweespan B 2e proef 

rubriek 96 jeugd mennen tweespan L 1e proef 

rubriek 97 jeugd mennen tweespan L 2e proef 

rubriek 98 mennen tweespan B 1e proef 

rubriek 99 mennen tweespan B 2e proef 

rubriek 100 mennen tweespan L 1e proef 

rubriek 101 mennen tweespan L 2e proef 

rubriek 102 mennen tweespan M 1e proef 

rubriek 103 mennen tweespan M 2e proef 

rubriek 104 mennen tweespan Z 1e proef 

rubriek 105 mennen tweespan Z 2e proef 

rubriek 106 mennen tweespan ZZ 1e proef 

rubriek 107 mennen tweespan ZZ 2e proef 

rubriek 108 mennen meerspan B 1e proef 

rubriek 109 mennen meerspan B 2e proef 

rubriek 110 mennen meerspan L 1e proef 

rubriek 111 mennen meerspan L 2e proef 

rubriek 112 mennen meerspan M 1e proef 

rubriek 113 mennen meerspan M 2e proef 

rubriek 114 mennen meerspan Z 1e proef 

rubriek 115 mennen meerspan Z 2e proef 

rubriek 116 mennen meerspan ZZ 1e proef 



 

 

Dressuur mennen  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 117 mennen meerspan ZZ 2e proef 

*  
 
Dressuur lange teugel rubrieken: 
* Er wordt gereden volgens het NSPS reglement 
* Er kan 1 proef per combinatie worden gestart. 
* Er kan zowel op vrijdag als op zaterdag worden gestart voor de (jeugd)klasse L en M1, echter het klasse-

ment wordt over beide dagen opgemaakt (dus er kan maar 1x per combinatie aan een rubriek worden 
deelgenomen) 

 
Jeugd lange teugel: 
* Leeftijd rijder: 7 t/m 17 jaar. 

Dressuur lange teugel  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 118 jeugd lange teugel dressuur L 

rubriek 119 jeugd lange teugel dressuur M1 

rubriek 120 lange teugel dressuur L 

rubriek 121 lange teugel dressuur M1 

rubriek 122 lange teugel dressuur M2 

rubriek 123 lange teugel dressuur Z1 

rubriek 124 lange teugel dressuur Z2 

 
 
Dressuur rijpony 
* De rubrieken worden gereden volgens het KNHS reglement. 
* Leeftijd deelnemer vanaf 6 jaar 
 

Dressuur rijpony  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 125 dressuur B zonder galop 1e proef 

rubriek 126 dressuur B zonder galop 2e proef 

rubriek 127 dressuur B   1e proef 

rubriek 128 dressuur B   2e proef 

rubriek 129 dressuur L1 1e proef 

rubriek 130 dressuur L1 2e proef 

rubriek 131 dressuur L2 1e proef 



 

 

Dressuur rijpony  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 132 dressuur L2 2e proef 

rubriek 133 dressuur M1   1e proef 

rubriek 134 dressuur M1  2e proef 

rubriek 135 dressuur M2  1e proef 

rubriek 136 dressuur M2 2e proef 

 
 
Vaardigheid rubrieken: 
De vaardigheid is een wedstrijdonderdeel waarbij de menner een parcours aflegt in een vaste volgorde. Dit 
parcours is opgezet door poorten die bestaan uit aan weerszijden geplaatste oranje kegels met daarop een 
bal en die opvolgend zijn genummerd. Het parcours moet in de juiste  
volgorde en binnen een bepaalde tijd afgelegd worden. Daarnaast mogen er ook geen ballen  
afgereden worden. De vaardigheidsproef is een test voor de snelheid en de wendbaarheid van de combina-
tie. 
 
Er kunnen 2 parcoursen per combinatie worden gestart. Als er 2 parcoursen per combinatie  
worden gestart neem je automatisch deel aan het manifestatie kampioenschap vaardigheid. 
 
Vaardigheid mennen: 
* De rubrieken worden gereden volgens het KNHS reglement. 
* Er kan (bij voldoende KNHS deelname) gereden worden voor winstpunten, hier zijn extra kosten aan ver-

bonden. 
 
Jeugd vaardigheid:  
* Leeftijd menner: enkelspan 8 t/m 17 jaar, tweespan 10 t/m 17 jaar.  
* Bij het jeugd mennen is een bodyprotector verplicht. 

Vaardigheid mennen  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 137 jeugd mennen enkelspan L 1e parcours 

rubriek 138 jeugd mennen enkelspan L 2e parcours 

rubriek 139 jeugd mennen enkelspan L sulky 1e parcours 

rubriek 140 jeugd mennen enkelspan L sulky 2e parcours 

rubriek 141 mennen enkelspan L 1e parcours 

rubriek 142 mennen enkelspan L 2e parcours 

rubriek 143 mennen enkelspan M 1e parcours 

rubriek 144 mennen enkelspan M 2e parcours 

rubriek 145 mennen enkelspan Z 1e parcours 



 

 

Vaardigheid mennen  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 146 mennen enkelspan Z 2e parcours 

rubriek 147 mennen enkelspan ZZ 1e parcours 

rubriek 148 mennen enkelspan ZZ 2e parcours 

rubriek 149 mennen enkelspan L sulky 1e parcours 

rubriek 150 mennen enkelspan L sulky 2e parcours 

rubriek 151 mennen enkelspan M sulky 1e parcours 

rubriek 152 mennen enkelspan M sulky 2e parcours 

rubriek 153 mennen enkelspan Z sulky 1e parcours 

rubriek 154 mennen enkelspan Z sulky 2e parcours 

rubriek 155 mennen enkelspan ZZ sulky 1e parcours 

rubriek 156 mennen enkelspan ZZ sulky 2e parcours 

rubriek 157 jeugd mennen tweespan L 1e parcours 

rubriek 158 jeugd mennen tweespan L 2e parcours 

rubriek 159 mennen tweespan L 1e parcours 

rubriek 160 mennen tweespan L 2e parcours 

rubriek 161 mennen tweespan M 1e parcours 

rubriek 162 mennen tweespan M 2e parcours 

rubriek 163 mennen tweespan Z 1e parcours 

rubriek 164 mennen tweespan Z 2e parcours 

rubriek 165 mennen tweespan ZZ 1e parcours 

rubriek 166 mennen tweespan ZZ 2e parcours 

rubriek 167 mennen meerspan L 1e parcours 

rubriek 168 mennen meerspan L 2e parcours 

rubriek 169 mennen meerspan M 1e parcours 

rubriek 170 mennen meerspan M 2e parcours 



 

 

Vaardigheid mennen  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 171 mennen meerspan Z 1e parcours 

rubriek 172 mennen meerspan Z 2e parcours 

rubriek 173 mennen meerspan ZZ 1e parcours 

rubriek 174 mennen meerspan ZZ 2e parcours 

*  
 
Springrubrieken 
Er kan in 2 disciplines worden deelgenomen aan springrubrieken, namelijk rijpony en in hand. 
Er kunnen 2 parcoursen per combinatie worden gestart, m.u.v. de in hand daar kan maar aan 1 parcours 
deelgenomen worden.  
Als er 2 parcoursen per combinatie worden gestart neem je automatisch deel aan het manifestatie kampi-
oenschap springen rijpony. 
 
De shetland pony mag maximaal aan 2 rubrieken deelnemen. 
 
Springen rijpony 
* Er wordt gereden volgens het KNHS reglement. 
* 1e en 2e parcours op rijstijl 
* Leeftijd deelnemers vanaf 7 jaar 

Springen rijpony  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 175 parcours 30 cm 1e proef 

rubriek 176 parcours 30 cm 2e proef 

rubriek 177 parcours 40 cm 1e proef 

rubriek 178 parcours 40 cm 2e proef 

rubriek 180 parcours 50 cm 1e proef 

rubriek 181 parcours 50 cm 2e proef 

rubriek 182 parcours 60 cm 1e proef 

rubriek 183 parcours 60 cm 2e proef 

*  
 
In hand Springen 
* Er wordt deelgenomen volgens het NSPS reglement.  
* Het parcours wordt direct op tijd ‘gereden’  
* In de junior rubriek is een veiligheidscap verplicht. 
* De hoogte is 40 cm 
* Leeftijd pony in hand: vanaf 3 jaar  
* Leeftijd deelnemer: junior 12 t/m 17 jaar, senior vanaf 18 jaar 



 

 

In hand springen Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 184 In hand springen junior 

rubriek 185 In hand springen senior 

*  
 
Oefen mini-marathon rubrieken 
De oefen mini-marathon is een parcours over het terrein met daarin vaardigheid hindernissen en maximaal 
4 marathon hindernissen. Er zal een waterhindernis aanwezig zijn en waarschijnlijk ook een brug. Er wordt 
op tijd gereden. 
 
* Er wordt gereden volgens het KNHS reglement.  
* Er wordt gereden met een vierwielige wagen met rem. 
* Het dragen van een bodyprotector en veiligheidscap is verplicht, ook voor de groom. 
* Leeftijd pony: enkelspan vanaf 6 jaar. tweespan en meerspan vanaf 5 jaar. 
* Leeftijd menner: enkelspan vanaf 12 jaar, tweespan vanaf 14 jaar, meerspan vanaf 16 jaar 
 
De shetland pony mag maximaal aan 2 rubrieken deelnemen. 

Oefen mini-marathon Belastingpunten per rubriek: 2 

rubriek 186 oefen mini-marathon enkelspan   

rubriek 187 oefen mini-marathon tweespan 

rubriek 188 oefen mini-marathon vierspan 

rubriek 189 oefen mini-marathon tandem 

 
 
Jump cross rubrieken 
Op het trein zal een aantal vaste/natuurlijke hindernissen, marathonhindernissen en obstakels  
worden geplaatst die in een vaste volgorde moeten worden afgelegd. Er zal een waterobstakel worden op-
genomen in het parcours met een alternatieve route zodat je niet door het water hoeft. 
Voor de lead rein rubriek zal voor moeilijkere obstakels een alternatief zijn. Er wordt op tijd  
gereden. 
 
* Er wordt gereden volgens het KNHS reglement.  
* Het dragen van een bodyprotector en veiligheidscap is verplicht, ook aan de hand. 
* Leeftijd pony: vanaf 5 jaar. 
* Leeftijd deelnemer: lead rein vanaf 6 jaar, begeleider vanaf 18 jaar, rijpony vanaf 7 jaar, in hand junior 

van 12 t/m 17 jaar, in hand senior vanaf 18 jaar 
 
De shetland pony mag maximaal aan 2 rubrieken deelnemen. 
 
Maximale hoogte: 
Lead rein: 30 cm 
Rijpony: 40 cm 
In hand junior: 30 cm 
In hand senior: 40 cm 

Jump cross rubrieken Belastingpunten per rubriek: 1,5 

rubriek 190 jumpcros lead rein 



 

 

Jump cross rubrieken Belastingpunten per rubriek: 1,5 

rubriek 191 jumpcross rijpony 

rubriek 192 jumpcross inhand junior 

rubriek 193 jumpcross inhand senior 

 
 
Gymkhana rubrieken 
Een behendigheid slalom parcours waarbij tegen elkaar wordt gestreden waarbij de snelste wint. mogelijke 
rondes: slalom, zaklopen, aardappelrace etc. 
Er zullen vier rondes gereden en eventueel een finale. 
Er kan deelgenomen worden in 3 disciplines, namelijk rijpony, lange teugel en in hand. 
Bij de lead rein, lange teugelen en in hand kids mag er niet gegaloppeerd worden. 
 
* Er wordt gereden volgens het NSPS reglement 
* Leeftijd pony in hand senior: vanaf 3 jaar 
* Leeftijd deelnemer:  
 lead rein rijpony: vanaf 4 jaar 
 rijpony: vanaf 6 jaar 
 in hand kids: 10 t/m 12 jaar, begeleider vanaf 16 jaar 
 in hand junior: 12 t/m 17 jaar  
 in hand senior: vanaf 18 jaar 
 lange teugel jeugd: 12 t/m 17 jaar 
 lange teugel senior: vanaf 18 jaar 
 
Maximaal 2 starts per pony per rubriek mits voldoende deelname. De eventuele finale kan maar 1 keer per 
pony worden gestart. 

Gymkhana’s rubrieken  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 194 gymkhana lead rein 

rubriek 195 gymkhana rijpony 

rubriek 196 gymkhana in hand kids 

rubriek 197 gymkhana in hand junior 

rubriek 198 gymkhana in hand senior 

rubriek 199 gymkhana lange teugel jeugd 

rubriek 200 gymkhana lange teugel senior 

 
 
Agility rubrieken 
In deze rubrieken wordt gevraagd met de pony, al dan niet bereden of aan de hand, een  
obstakelparcours af te leggen met ca. 9 onderdelen in een afgesloten ruimte. Het gaat om een zo snel mo-
gelijk afgelegd parcours met aftrek van strafseconden voor niet, of niet volledig correct  
uitgevoerde opdrachten. Voorbeelden van mogelijke hindernissen zijn o.a. voorbenen in een  
autoband plaatsten, labyrint doorlopen, poort van b.v. ballonnen of linten, cavaletti’s met sprong (aange-
past of weggelaten per niveau), achterwaarts inparkeren enz. 
 
* Er wordt gereden volgens het NSPS reglement 



 

 

* Er kan zowel op vrijdag als op zaterdag worden gestart, echter het klassement wordt over beide dagen 
opgemaakt (dus er kan maar 1x per combinatie aan een rubriek worden deelgenomen). 

* Leeftijd pony in hand senior: vanaf 3 jaar 
* Leeftijd deelnemer:  
 rijpony: vanaf 6 jaar 
 in hand junior: 12 t/m 17 jaar  
 in hand senior: vanaf 18 jaar 
 lange teugel jeugd: 12 t/m 17 jaar 
 lange teugel senior: vanaf 18 jaar 

Agility rubrieken  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 201 agility rijpony 

rubriek 202 agility in hand junior 

rubriek 203 agility in hand senior 

rubriek 204 agility lange teugel jeugd 

rubriek 205 agility lange teugel senior 

 
 
Lol met je shetlander rubrieken 
In deze rubrieken staat het plezier centraal en niet de competitie. 
Alle rubrieken worden op zaterdag verreden, echter is het ook op vrijdag mogelijk om deel te  
nemen aan de behendigheid-behendigheid-ponyspel. 
 
Behendigheids-ponyspel 
Er zal een thema parcours met allerlei spellen worden uitgezet waar je met je pony langs gaat. Je krijgt pun-
ten per spel. Voorbeelden van mogelijke spellen zijn o.a. slalom, ballen gooien, zaklopen, balkje lopen, heu-
vel op en heuvel af enz. 
Het spel kan zowel op als naast je pony gespeeld worden. 
 
Er kan zowel op vrijdag als op zaterdag worden gestart, echter het klassement wordt over beide dagen op-
gemaakt (dus er kan maar 1x per combinatie aan een rubriek worden deelgenomen). 
 
Leeftijd deelnemer:  
 lead rein: vanaf 4 jaar 
 rijpony: vanaf 6 jaar 
 in hand mini: 5 t/m 10 jaar, begeleider vanaf 16 jaar.  
 in hand junior: 11 t/m 17 jaar  

Behendigheids-ponyspel rubrieken Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 206 behendigheids-ponyspel lead rein 

rubriek 207 behendigheids-ponyspel rijpony 

rubriek 208 behendigheids-ponyspel inhand mini 

rubriek 209 behendigheids-ponyspel inhand junior 

 
 
Stoelendans 
Stoelendans met je pony. Als de muziek stopt zoek je zo snel mogelijk een stoel/pion. Ben jij  
degene zonder stoel/pion dan ben je af. 



 

 

Als er veel starts zijn dan kan het zijn dat er voorrondes zijn voor de finale. 
 
Stoelendans kan zowel op als naast je pony gespeeld worden 
 
Leeftijd deelnemer:  
 lead rein rijpony: vanaf 4 jaar 
 rijpony: vanaf 6 jaar 
 in hand kids: 5 t/m 10 jaar begeleider vanaf 16 jaar.  
 in hand junior: 11 t/m 17 jaar  
 in hand senior: vanaf 18 jaar (mits voldoende ruimte in het programma) 
 
Maximaal 2 starts per pony per rubriek mits voldoende deelname. De eventuele finale kan maar 1 keer per 
pony worden gestart. 

Stoelendans rubrieken  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 210 stoelendans lead rein 

rubriek 211 stoelendans rijpony 

rubriek 212 stoelendans in hand  mini 

rubriek 213 stoelendans in hand junior 

 
 
Pimp your Shetlander 
Verkleed wedstrijd voor jou en je shetlander. Voorbeelden ridder en de draak, prinses met  
eenhoorn, Max Verstappen in F1 auto. 
 
De rubriek zal aan het eind van het programma in de hoofdring plaatsvinden. 
Er is een prijs voor de origineelste duo en voor de publiekslieveling, maar ook voor de braafste pony.  
Bij voldoende deelname worden de prijzen verdeeld in leeftijdscategorie 
 

Pimp your shetlander  Belastingpunten per rubriek: 1 

rubriek 214 Pimp your shetlander 

Een shetland pony kan maar 1 keer deelnemen. 


