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Informatie specifieke onderdelen verrichtingsproef merries – aangespannen
pony - versie 2016
CONDITIES:
Afmetingen rijbaan:

minimum 25 x 50 meter;
maximum 30 x 60 meter;

Optoming pony:
*
*
*
*
*

Passend tuig. Het gebruik van een staartriem met normale culeron is verplicht.
Het gebruik van hulpmiddelen, zoals verzwaard c.q. aangepast beslag, opzetteugels,
staartlepels, oorknoppen, gember e.d. is niet toegestaan.
De ijzers mogen een dikte hebben van maximaal 13 mm en dienen een normale
gewichtsverdeling te hebben.
Er dient een vierwielige wagen gebruikt te worden. Uit veiligheidsoverwegingen is het gebruik
van een marathonwagen of combinatiewagen aan te bevelen.
Tijdens het terreingedeelte draagt de menner een bodyprotector en een veiligheidshelm
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1.

Dressuurproef mennen

1.

A
tussen D en X
voor G

binnenkomen in arbeidsdraf
stap
halthouden en groeten
voorwaarts in stap

2.

C

rechterhand

3.

tussen M en B

arbeidsdraf

4.

A

grote volte

5.

KXM

van hand veranderen enkele passen middendraf

6.

C

grote volte

7.

tussen H en E

arbeidsstap

8.

E
X

afwenden
halthouden 10 sec
vier passen achterwaarts
halthouden 5 sec
voorwaarts in stap

9.

B

rechterhand

10.

A
bij D

afwenden
volte 10 mtr rechts gevolgd door volte 10 mtr links

11.

X
C

arbeidsdraf
linkerhand

12.

tussen C en H

galop links aanspringen

13.

E

grote volte

14.

FXH

van hand veranderen en overgaan in draf

15.

tussen C en M

galop rechts aanspringen

16.

B

grote volte

17.

tussen B en F

overgaan in draf

18.

F X M van hand veranderen

19.

E

halve volte halve baan

20.

G

halthouden en groeten

CHEA

in vrije stap de menbaan verlaten

verruimen en verkorten
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2.

Vaardigheidsproef.
Het rijden van een kegelparcours volgens de tekening met een gem. snelheid van 220 meter per
minuut). Totale lengte van het parcours: ca. 235 m.
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Terreinrit
Er wordt een terreinrit gereden beginnende met:
- 500 meter draf met een snelheid van 14 km/uur in een tijd van 2 minuten en 9 seconden
en vervolgens:
- 400 meter stap met een snelheid van 6 km/uur in een tijd van 4 minuten
en tenslotte:
- 500 meter sneldraf met een snelheid van 16 km/uur in een tijd van 1 minuut en 53 seconden.
Bij overschrijding van tijd wordt er 2/10 punt afgetrokken voor elke seconde tijdsoverschrijding.
Aansluitend dient de aanspanning enkele marathonhindernissen te nemen, waarbij ook een helling is
opgenomen. Deze hindernissen dienen om de trekvastheid en behendigheid van de pony te testen.
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3.

Beoordeling
De pony wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

1- karakter
2- temperament en gehoorzaamheid
3- houding en wendbaarheid
wijze van gaan in stap
wijze van gaan in draf
wijze van gaan in galop
het losspringen van hindernissen
vlakkebaantraject
algemene indruk

Een A-premie wordt verkregen als:
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 8 bedraagt en bij de punten a t/m d niet meer
dan 2 zevens voorkomen en geen cijfer lager dan een 7.
Een B-premie wordt verkregen als:
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 7 bedraagt en bij de punten a t/m d niet meer
dan 2 zessen voorkomen en geen cijfer lager dan een 6.
Een C-premie wordt verkregen als:
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 6 bedraagt. Geen der cijfers voor de onderdelen
a t/m d mag lager zijn dan een 6.
De proef wordt als onvoldoende beschouwd als:
het gemiddelde der cijfers of één van de gegeven cijfers voor de onderdelen a t/m d lager is dan een
6. De pony mag in de onderdeel f maximaal tweemaal weigeren.

Bij punt e. van de beoordeling:
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4.

