
Werkwijze vrij springen  

                                                                                                                                       

De opstelling is als volgt op de linkerhand (de pony’s lopen tegen de klok in): 

Grondbalk - ca. 2 m. kruisje met balk erboven - steilsprong - oxer. Er wordt begonnen met sprong met kruisje 

en de steilsprong, vervolgens met aansluitend de lage oxer. 

 
Maten / afstanden: 

 

Stokmaat 

pony 

NF/NFX grondbalk  1e 

steilsprong 

afstand 

1-2 

2e 

steilsprong 

afstand 

2-3 

oxer oxer 

  op 2 m.  hoogte  hoogte  hoogte Breedte 

max. 

< 1.37m NF/NFX x 50cm 5,50 m 60 cm 6,10 m 60-80 cm 80 cm 

1.37m – 

1.48m  

NF/NFX x 60cm 6,00 m 70 cm 6,9 m 70-90 cm 90 cm 

1.481m -

1.569m 

NFX x 60cm 6,00 m 70 cm 7,1 m 90-100 cm 100 cm 

 
Pony's tot 1.37 m (NF/NFX)     

 Tweemaal het lijntje springen op basishoogte:    steil (50), steil (60), steil (60) 

 Eenmaal het lijntje springen:      steil (50), steil (60), oxer 

(oplopend 60-70) 

 Eenmaal het lijntje springen:     steil (50), steil (60), steil (70) 

 Een/tweemaal het lijntje springen:     steil (50), steil (60), oxer 

(oplopend 70-80) 

Pony's 1.37-1.48m (NF/NFX)     

 Tweemaal het lijntje springen op basishoogte:    steil (60), steil (70), steil (70) 

 Eenmaal het lijntje springen:      steil (60), steil (70), oxer 

(oplopend 70-80) 

 Eenmaal het lijntje springen:     steil (60), steil (70), steil (80) 

 Een/tweemaal het lijntje springen:     steil (60), steil (70), oxer 

(oplopend 80-90) 

Pony's 1.48-1.569m (NFX) + (Hengstenselectie NF)   

 Tweemaal het lijntje springen op basishoogte:    steil (60), steil (70), steil (80) 

 Eenmaal het lijntje springen:      steil (60), steil (70), oxer 

(oplopend 80-90) 

 Eenmaal het lijntje springen:      steil (60), steil (70), steil (90) 

 Een/tweemaal het lijntje springen:     steil (60), steil (70), oxer 

(oplopend 90-100) 
 

* * Frequentie van springen, hoogte, gebruik van tussenbalken etc. aan verandering onderhevig op 
aangeven van jury en ondersteuningsteam.  De jury heeft de vrijheid om op basis van leeftijd/kwaliteit 
van de pony de laatste sprong maximaal 10 cm hoger te bouwen dan vermeld. 
 

U wordt aangeraden ter voorbereiding de pony thuis ook regelmatig even los in de bak te laten rond 

galopperen. De pony leert zich dan ook ontspannen. Het vrij springen moet ook geoefend worden en 

het liefst ook minimaal 1 keer op vreemd terrein. Zorg daarbij voor een of twee helpers, leun de 

hindernis goed aan en plaats de hindernis het liefst aan het begin van de lange zijde (circa 7 meter uit 

de hoek). Jaag de pony niet teveel op, ze moet ontspannen en vlot galopperen, zeker niet racen.  

 

Tijdens dit onderdeel zullen zich in de baan bevinden: de juryleden en een aandrijfteam van 

stamboekzijde. 


