Jeugdrubrieken Regionale keuring Zuid/West te Sint Oedenrode
Regio Zuid/West van het New Forest Pony Stamboek organiseert op 9 juli 2016 haar
regionale keuring in St. Oedenrode. Op die dag verschijnen vele New Forest pony’s in de
keuringsbaan, van veulen tot oudere merrie en van ruin tot kleine en grote maat. Het
moment om te shinen met je pony en een dagje uit tussen andere foresters. Naast de
reguliere keuringsrubrieken hebben wij 2 jeugdrubrieken toegevoegd: Leading Rein en
Young Handlers. Want zoals iedereen wel weet:
De jeugd heeft de toekomst en jong geleerd is oud gedaan!
Deelname aan de jeugdrubrieken is

GRATIS!

Alle deelnemers aan deze jeugdrubrieken worden uitgenodigd voor de Centrale
Merriekeuring op 23 juli 2016 te Ermelo om nogmaals te schitteren in de
hoofdring!

Leading Rein
Het vertrouwd maken van zeer jonge kinderen met het onder geleide rijden op New
Forestpony's in gezamenlijk verband. Het tonen en beoordelen van de geschiktheid van
New Forestpony’s voor dit doel.

Spelregels:
1. De ruiters mogen niet ouder zijn dan 8 jaar en niet jonger dan 4 jaar in het
lopende jaar.
2. Voor de begeleider geldt geen maximum leeftijd.
3. Deze rubriek staat open voor geregistreerde New Forestponys (merries en ruinen)
van 4 jaar en ouder.
4. De pony dient netjes getoiletteerd in de baan te verschijnen.
5. De pony’s worden getoond in een trenshoofdstel en een zadel met eventueel
alleen een staartriem.
6. De rijkleding behoort correct te zijn. Een zweepje van max. 75 cm mag worden
meegenomen (maar niet gebruikt). Gebruik van een veiligheidscap is verplicht!
7. De juryleden moeten een combinatie pony/ruiter kunnen beoordelen en de
doelstellingen van de Leading Rein rubriek onderschrijven.
8. De pony wordt gekeurd op: geschiktheid om bereden te worden door een zeer
jonge onervaren ruiter, wat blijkt uit makheid, gehoorzaamheid, betrokkenheid,

bouw en beweging. Alleen stand, stap en draf worden beoordeeld. De jury kan
onverwachte dingen vragen, bv voetje optillen, op-/afstijgen enz.
9. De ruiter dient correct op de pony te zitten en het lichtrijden enigszins onder de
knie te hebben en zich niet (krampachtig) aan het zadel vasthouden. De teugels
dienen correct vastgehouden te worden noch in de mond, noch in de bewegingen
mag de pony gehinderd worden.
10. De begeleider dient de pony op eigen benen te laten lopen, door de leiteugel
losjes te laten hangen. Minimum stemhulpen zijn toegestaan.
11. De combinatie dient een eenheid te vormen, bv in kleding. Het dragen van een
hoofddeksel, hoed of pet, een passende corsage enz. kan bevorderen een creatief
en elegant geheel te krijgen.
12. Het geheel moet plezier en wederzijds vertrouwen uitstralen.

Young Handlers
Het betrekken van de jeugd bij de keuring en het vertrouwd maken van jonge
voorbreng(st)ers in de keuringsbaan.
In deze rubriek gaat het niet om de kwaliteit van de pony’s maar om de voorbreng(st)er.
Degene die zijn of haar pony het beste presenteert aan de jury zal als winnaar gekozen
worden.

Spelregels:
1. De voorbreng(st)er mag niet ouder zijn dan 15 jaar en niet jonger dan 8 jaar in
het lopende jaar.
2. Voor de begeleider geldt geen maximum leeftijd.
3. Deze rubriek staat open voor geregistreerde New Forestpony’s (merries en
ruinen) van 4 jaar en ouder.
4. Indien je niet beschikt over een geschikte pony dan zal er een geschikte pony
voor je geregeld worden. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier.
5. De pony dient netjes getoiletteerd in de baan te verschijnen
6. De pony dient te worden getoond met een geschikt (keurings)halster of
trenshoofdstel.
7. De voorbreng(st)er wordt beoordeelt op de presentatie van de pony.
8. De jury mag aanwijzingen geven.
9. Overmatig gebruik van een zweep en/of rammeldoosje is niet gewenst.
10. Het geheel moet plezier en wederzijds vertrouwen uitstralen.

Opgaveformulier Leading Rein / Young Handlers RK ZuidWest 9
juli 2016 te Sint Oedenrode
Keuringsrubriek: Leading Rein / Young Handlers *
Naam deelnemer:……………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam pony:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Reg.nr.: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geb.datum:……………………………….Kleur…………………………………………..Stokmaat:……………………..
Vader:…………………………………………………………………………....Reg.nr.:…………………………………………
Moeder:……………………………………………………………………………Reg.nr.:…………………………………………
Naam begeleider:…………………………………………………………………………………………………………………….
Leeftijd:……………………………………………………………………………………………………………………………………
In geval van deelname aan de rubriek Young Handlers
Deelnemer heeft wel / geen* geschikte pony ter beschikking!
Dit opgaveformulier opsturen vóór 30 juni 2016 naar:
Jolanda Verton, Haringvlietstraat 26, 4456 BT, Lewedorp
of mailen naar nf.zuid@hotmail.com

*doorhalen wat niet van toepassing is

