
 

 

 

 

 

26ste NATIONALE NEW FOREST SPORTDAG  
Zaterdag 29 september 2018 Locatie: KNHS-CENTRUM, ERMELO 

 

VRAAGPROGRAMMA 

De rubrieken staan open voor berijders en menners met geregistreerde New Forest pony's.  
Uw pony dient in het bezit te zijn van een bewijs van inschrijving uit de categorie:  
blauw (stamboek), groen (veulenboek) oranje (f-register), roze (veulen importboek), geel (import 
stamboek) of wit (wedstrijdregister of NFX-register).  
Ter verduidelijking: deze pony's hebben een paspoort met daarop het logo van het NNFPS. Pony’s 
geregistreerd bij een erkend zusterstamboek mogen ook deelnemen. Dit paspoort is afwijkend van 
het Nederlandse paspoort. 

 

OFFICIËLE WEDSTRIJDEN  

De wedstrijden staan open voor berijders die lid zijn van de KNHS en een startkaart hebben voor 
pony rubrieken.  
18+ ruiters met startkaart kunnen dit jaar ook deelnemen aan de officiële dressuurrubrieken. 
Deelname aan de wedstrijd geeft puntenregistratie met uitzondering van hc-starts.  

 

OFFICIËLE WEDSTRIJDRUBRIEKEN 

1 Dressuur (2 proeven):  Klasse B - L1 - L2 - M1 - M2 - Z1 - Z2  * 

2 Dressuur kur op muziek: Klasse Z1 en Z2: beperkt tot 4 startplaatsen per klasse                                                

3 Flexibel Springen (klassiek): Klasse BB - B - L - M - Z - ZZ ** 

*   Dressuur proeven volgens adviesschema KNHS  
** Flexibel springen maakt het mogelijk voor combinaties tot en met het ZZ om in twee klassen uit 
te komen. Iemand die L geregistreerd staat, mag bijvoorbeeld ook in het B springen. Je mag niet in 
een hogere klasse starten dan waarin je bevoegd bent. Voor de goede orde; er is 1 parcours per 
klasse, je kan dus niet 2x in bijv klasse L starten. 

 

OVERIGE RUBRIEKEN  

• Dressuur voor niet-startkaarthouders:  
Hobbyklasse BB-dressuur, 2 proeven (bij voldoende deelname) *nieuw*  
Hobbyklasse B dressuur, 2 proeven (bij voldoende deelname) 
 

• Freestyle Jong Talent voor jeugdige talenten tm 12 jaar *nieuw* 
Deelname staat open voor deelnemers tot en met 12 jaar. Voor dit onderdeel maken we 
gebruik van de Bixie dressuurproeven. Je kan opgeven voor deelname in de klasse A of B1: 
- dressuurproef Bixie A proef nummer 3 
- dressuurproef Bixie B1 proef nummer 5 
De proeven kun je nalezen op deze site. 
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• Gymkana 
de Gymkana is een fenomeen op onze sportdag: een behendigheidsrace voor pony’s.  
Je kunt je van tevoren opgeven maar eventueel ook nog op de dag zelf mits er nog 
voldoende plaats is. Deelnemen kan zo vaak je wilt en iedereen krijgt een prijs!  
Deelname staat open voor iedereen! 
 

• Dressuurbelofte 
Deelname bestaat uit twee onderdelen: 

1       Individuele beoordeling van de pony aan de hand.  

2   In groepjes van drie worden de combinaties beoordeeld op dressuuraanleg. Op 
aanwijzing van de ringmeester dient men te tonen op beide handen: stap, draf, galop, 
midden- en uitgestrekte gang, halt houden, wijken voor de kuit, hals strekken. De 
pony’s krijgen punten en worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst. De proeven zijn na te 
lezen op deze pagina.  

ad 1.  Bij de individuele beoordeling zal de pony op de harde bodem gepresenteerd worden 
aan de hand, waarbij de stap, draf en het type wordt beoordeeld.  

ad 2.  In het inschrijfformulier wordt je gevraagd om jullie niveau als combinatie aan te 
geven, we proberen hier bij het indelen rekening mee te houden, mits het programma 
dit toelaat.  

Rubrieksindeling: 

A  4- tot en met 6-jarigen 

B  7-jarige en oudere pony's  

C  (goedgekeurde) hengsten 

Voor de rubriek ‘dressuurbelofte’ geldt een maximaal aantal deelnemers van 60. Inschrijving 
vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

• SPORTPONY 
Deelname bestaat uit drie onderdelen: 

1 individuele beoordeling van de pony aan de hand  

2 beweging/ houding onder het zadel (dressuuraanleg)  

3 springen van een lijntje van 2-3 hindernissen (springaanleg)  

ad 1. Bij de individuele beoordeling zal de pony op de harde bodem gepresenteerd worden aan 
de hand, waarbij de stap , draf en het type wordt beoordeeld. 

Voor de beide onderdelen onder het zadel komen de pony’s in groepjes van 3-4 combinaties 
tegelijk in de baan. Eerst wordt de dressuuraanleg beoordeeld: op aanwijzing van de 
ringmeester dient men te tonen op beide handen: stap, draf, galop, halthouden en 
halsstrekken. Vervolgens wordt een aantal hindernissen gesprongen. Aan het lijntje wordt in 
een gebroken lijn een losstaande hindernis toegevoegd. 
De jury moet streng zijn tegen combinaties die niet of slecht willen springen. Deze combinaties 
moeten helaas na drie weigeringen de baan verlaten. 

Rubrieksindeling: 

A  4- tot en met 6-jarigen 

B  7-jarige en oudere pony's 

C (goedgekeurde) hengsten 
 
Voor de rubriek sportpony geldt een maximaal aantal deelnemers van 75! 



Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 
 

VRIEND VAN DE SPORTDAG 
  
Wij zijn trots u te mogen verwelkomen als deelnemer van de NNFPS Sportdag!  

Het evenement waar wij ons voor inzetten en graag willen continueren!  Als u zich aanmeldt als 
“Vriend van de Sportdag” dan draagt u voor € 20,- per jaar er aan bij om dit evenement te 
organiseren en geeft u ons middels uw bijdrage – die wij zien als een blijk van waardering - een 
extra stimulans om ook volgend jaar wederom de Sportdag te organiseren.  
Als dank krijgt u een warm onthaal en een eervolle vermelding tussen alle andere Vrienden van de 
Sportdag op onze website. Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor “Vriend van de 
Sportdag”.  

Was u nog niet eerder aangemeld als "Vriend van de Sportdag"? Dan ontvangt u onze 
unieke "Vriendenpin"! 

 

DEELNAMEREGELS 

1. Hengsten die deelnemen aan het verrichtingsonderzoek 2018 mogen niet deelnemen aan 
de Nationale Sportdag. 

2. Eke pony kan slechts aan één van de extra rubrieken sportpony, dressuurbelofte of 
gebruikersbelofte meedoen.  

3. Een combinatie mag maximaal driemaal starten, deelname aan de rubriek gymkana is 
hiervan uitgezonderd. Voorbeeld: 1 x dressuur en 1x springen en deelname aan de extra 
rubriek sportpony zijn 3 starts. 

4. Een ruiter of amazone mag met meerdere pony’s deelnemen tot een maximum van 6 
starts. Bij de indeling van het programma wordt daar zoveel mogelijk rekening mee 
gehouden. 

5. Indien u speciale verzoeken heeft met betrekking tot starttijden dient u dit bij opgave aan 
te geven. De organisatie probeert hier rekening mee te houden, mits de indeling dit 
toelaat. Verzoeken na de voorlopige indeling kunnen niet in behandeling worden genomen. 
Wij rekenen op uw begrip. 

6. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij de ring. 
7. De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij onvoldoende deelname te laten 

vervallen. 
8. Er zal worden gereden met toestemming en onder auspiciën van de KNHS. In alle gevallen 

waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger eventueel in 
overleg met de organisatie. Bij het verrichtingsonderzoek hengsten en de rubrieken 
sportpony, menpony en dressuurbelofte zal in onvoorziene gevallen worden beslist door het 
Algemeen Bestuur van het NNFPS. 

9. A Conform art. 39 kunnen rubrieken in handicap verreden worden. 
B Bij alle pony’s moet een geldige vaccinatiehistorie aanwezig zijn. Combinaties die 
deelnemen aan de officiële wedstrijden moeten in het bezit zijn van een geldige startpas. 
Beide documenten moeten op aanvraag direct getoond kunnen worden. 

10. Aanwezigheid op - en deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. Het NNFPS 
en de terreineigenaar stellen zich niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, vermissingen 
etc.  

11. De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen bij onvoorziene 
omstandigheden. 

PRIJZEN 

Er zijn mooie prijzen te winnen: erelinten, waardebonnen en gebruiksvoorwerpen.  
 
uitzondering hierop is de 18+ startkaarthouder officiële dressuur rubriek, deze kent geen prijzen, 
enkel een rozet voor de prijswinnaars 

 



INSCHRIJVINGSPROCEDURE 

1. Inschrijfgeld 
- alle klassen BB, B, L, M, Z en ZZ: € 8,00  
- Kur op muziek: € 12,00 
- Freestyle Jong Talent dressuurproef: € 5,00 
- Gymkana € 5,00 per start 
- Sportpony, dressuurbelofte: € 13,00 per combinatie 

2. De inschrijving sluit op 15 september 2018 of eerder als het maximum aantal starts is 
bereikt. Bijschrijven na deze datum is alleen mogelijk indien er startplaatsen zijn 
opengevallen. 

3. Inschrijven kan uitsluitend door het inschrijfformulier te downloaden van de site, in te 
vullen en op te sturen naar email: sportdagnewforest@outlook.com 

4. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is voldaan op onze rekening. 
IBAN: NL03INGB0006615657, BIC INGBNL2A 

5. Bij afmelding voor de sluitingsdatum worden de inschrijfgelden teruggestort. 
6. Bij afmelden na de sluitingsdatum bent u conform artikel 36 altijd inschrijfgeld 

verschuldigd. Ook wanneer u een medisch/veterinair attest kunt overleggen!  
7. Bij "no show" (niet op komen dagen zonder af te melden) wordt de deelnemer bij de KNHS 

aangemeld door de wedstrijdorganisatie en zal een heffing conform de regels van de KNHS 
ontvangen. 

8. De voorlopige en definitieve deelnemers- en startlijsten worden online op de website 
gepubliceerd www.newforestpony.nl. 
 

BOXHUUR  

Er zijn een beperkt aantal stallen te huur voor deelnemers op het Federatiecentrum. De kosten 
daarvan bedragen € 27,50 per box. U kunt op het inschrijfformulier aangeven dat u een box wilt 
huren. U kunt de box tot woensdag 26 september kosteloos annuleren. 
 
NB: er is een beperkt aantal boxen beschikbaar welke tot 15 augustus worden toegewezen op  
1. afstand tot het federatiecentrum en 2. datum van inschrijving. Na 15 augustus is de datum van 
inschrijving het enige criterium. Wanneer uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden, krijgt u 
daarover bericht.  
De boxhuur is zonder hooi of kuilvoer, deze dient u zelf mee te nemen. Neemt u ook een emmer 
mee, niet alle stallen beschikken over een automatische drinkbak. De binnenstallen worden in 
eerste instantie toegewezen aan hengsten en pony’s welke blijven overnachten. 

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging NNFPS raadt alle deelnemers aan om een WA-
verzekering af te sluiten. 
 
OVERNACHTEN OP OF NABIJ HET KNHS CENTRUM 
 
Uw pony mag al op vrijdagavond worden gestald vanaf 18:00 uur en u kunt zelf op het KNHS-
centrum overnachten of bij één van de vele campings, bungalowparken, hotels of B&Bs in de buurt. 
Alle informatie over aanbieders is te vinden op de KNHS website 
https://nationaalhippischcentrum.nl/overnachten/ 

 
WIJZIGINGEN 

Wijzigingen graag zo snel mogelijk doorgeven via email sportdagnewforest@outlook.com 
De uiterlijke datum voor het doorgeven van wijzigingen is 15 september 2018.  
Na deze datum kunnen wij geen wijzigingen meer accepteren met uitzondering van afmeldingen. 

MEER INFORMATIE OF VRAGEN? 

Hebt u nog vragen? Stuur dan graag een mail naar de sportdag commissie via email  
sportdagnewforest@outlook.com 
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