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 {Wijziging t.o.v. v4: op blz.6 bij tabel dressuur klasse B > SP toegevoegd} 
 

 

 

 

 

 

Vraagprogramma 

Zaterdag 24 september 2022 

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum, Ermelo 

Hét jaarlijkse evenement waar liefhebbers van het New Forest ras elkaar ontmoeten. 

Fokkers komen met trots hun fokproducten bewonderen. 

Zowel ruiters, menners als eigenaren, komen met trots hun pony’s laten zien. 

Publiek geniet van de ponysport. En allemaal hebben ze één ding gemeen: de New Forest pony! 

De Sportdagcommissie heeft weer een veelzijdig programma samengesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek NNFPS 

Postbus 190 

8430 AD Oosterwolde 

Website: www.newforestpony.nl 

Contact en vragen: Sportdagnewforest@outlook.com 

 

http://www.newforestpony.nl/
mailto:Sportdagnewforest@outlook.com
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DEELNAME 
Deelname aan de Nationale New Forest Sportdag is mogelijk voor combinaties met pony’s die: 

- geregistreerd zijn bij het NNFPS; 

de pony dient in het bezit te zijn van een bewijs van inschrijving uit de categorie:  

stamboek (blauw), veulenboek (groen), f-register (oranje), veulen importboek (roze), 

import stamboek (geel) of wedstrijdregister/NFX-register (wit) en hebben een  

paspoort met daarop het logo van het NNFPS. 

- geregistreerd zijn bij een erkend zusterstamboek; 

Voor informatie hierover: zie https://www.newforestpony.nl/fokkerij/new-forest-in-het-buitenland  

Het paspoort bij de pony is afwijkend van het Nederlandse paspoort. 

- geregistreerd zijn bij een ander stamboek dan hierboven beschreven, en minimaal 25% NF-bloed 

hebben (waarmee de pony zou de voldoen aan de norm voor toelating tot het NFX-register). Door 

de deelnemer dient dit z.s.m. na inschrijving bij het secretariaat van de Sportdagcommissie 

aangetoond te worden door per mail een kopie van het stamboekpapier met daarop de afstamming 

van de pony te sturen (sportdagnewforest@outlook.com). 

Lidmaatschap NNFPS 
Lidmaatschap van het NNFPS is niet verplicht om mee te kunnen aan de Nationale New Forest Pony 

Sportdag. We zouden het daarentegen wel erg leuk vinden als je lid zou worden. Daarmee steun je het 

Nederlands New Forest Pony stamboek en daarmee ook de toekomst van deze veelzijdige pony in 

Nederland. Aanmelden als lid kan via de website van het NNFPS. Indien je (jeugd)lid bent, zou je je pony 

ook kunnen laten registreren bij het NNFPS indien dat nog niet het geval is of als je pony alleen nog 

maar een veulenpapier heeft. 

Ook op de sportdag zelf kan je een lidmaatschap en/of ponyregistratie bij de PR-stand regelen. 

Informatie hierover: http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2019/04/2019-

Aanvraagformulier_lidmaatschap_.pdf  

Startpas of lidmaatschap KNHS 
Op de Sportdag mag zowel door KNHS-startpashouders en door niet-startpashouders worden 

meegedaan. Behalve voor de springrubrieken; daaraan kunnen alleen startpashouders meedoen. 

Startpashouders en niet-startpashouders rijden in handicap. Klassementen zijn reglementair gesplitst 

(Startpas vs niet-startpas, ponyruiters vs 18+). 

Voor de Bixie rubrieken kunnen kinderen meedoen die een stempelkaart voor de Bixie hebben, en dus 

ook KNHS-lid zijn, maar ook zonder stempelkaart (en zonder KNHS-lidmaatschap) kun je je voor de Bixie 

inschrijven. Zie voor alle deelname- en spelregels bij Bixie blz. 5 van dit vraagprogramma. Het 

klassement wordt gesplitst. 

DISCIPLINES EN RUBRIEKEN  
In het kort: elke pony mag worden ingeschreven voor max. 3 KNHS-rubrieken PLUS 1 stamboekrubriek. 

Eenzelfde pony mag gestart worden door max. 2 deelnemers, met inachtneming van de vorige regel. 

Een deelnemer mag met maximaal 3 pony’s meedoen en die deelnemer mag maximaal 8 keer starten. 

Op blz. 17 staan alle deelnameregels. 

Springen 
Alleen voor KNHS-startpashouders van ponyrubrieken. Deelname en inschaling is volgens KNHS-

reglement Springen; voor ruiters die minimaal ooit behaald hebben +1 wp in B-dressuur, of +1 wp in 

hoogte 30cm springen. Mogelijkheid voor 2 parcoursen per hoogte, of flexibel (1 hoogte lager dan 

startgerechtigd). Geen HC-starts. Geen 18+. 

https://www.newforestpony.nl/fokkerij/new-forest-in-het-buitenland
mailto:sportdagnewforest@outlook.com
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2019/04/2019-Aanvraagformulier_lidmaatschap_.pdf
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2019/04/2019-Aanvraagformulier_lidmaatschap_.pdf
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Rijstijl + = Rijstijl, met direct aansluitend barrage 

op stijl 

art.280.5.a, art.245.3 

Klassiek + = Klassiek parcours, met direct 

aansluitend barrage op tijd 

art.261.2, art.238.2.b, art.245.3 

 

 

 

Rijstijl -- = Rijstijl direct op stijl, zonder barrage 

art.280.5.a 

 

Klassiek -- = Klassiek parcours direct op tijd, zonder 

barrage 

art.261.2, art.238.2.a 

 

 

 

Deelname aan de wedstrijd geeft op beide parcoursen puntenregistratie. 

De springrubrieken worden alle verreden als KNHS-wedstrijd. Het Algemeen Wedstrijd Reglement 2022 

en het Wedstrijdreglement Springen 2022 zijn leidend, daar waar dit vraagprogramma niet in voorziet. 

 

Dressuur 

Voor KNHS-startpashouders en voor niet-startpashouders. Voor ponyruiters en voor 18+. Uitgeschreven 

worden de klasses BB – B – L1 – L2 – M1 – M2 – Z1 – Z2. Mogelijkheid voor 2 proeven. De te rijden 

proeven gaan volgens het adviestabel in het proevenboekje van de KNHS uitgave 2022. 

Startpashouders en niet-startpashouders starten in handicap. 

Deelname aan de wedstrijd geeft puntenregistratie voor startpashouders. Geen HC-starts.  

De dressuurrubrieken worden alle verreden als KNHS-wedstrijd met dat verschil dat niet-

startpashouders kunnen meedoen. Het Algemeen Wedstrijd Reglement 2022 en het 

Wedstrijdreglement Dressuur 2022 zijn leidend, daar waar dit vraagprogramma niet in voorziet. 

 

Mennen-dressuur 

Voor KNHS-startpashouders en voor niet-startpashouders. Uitgeschreven zijn de klasses Impuls – B – L – 

M – Z – ZZ voor enkelspan en 2-span. Mogelijkheid voor 2 proeven. De te rijden proeven gaan volgens 

het adviestabel in het proevenboekje van de KNHS uitgave 2022. 

Startpashouders en niet-startpashouders starten in handicap. 

Deelname aan de wedstrijd geeft puntenregistratie voor startpashouders. Geen HC-starts.  

De dressuurrubrieken worden alle verreden als KNHS-wedstrijd met dat verschil dat niet-

startpashouders kunnen meedoen. Het Algemeen Wedstrijd Reglement 2022 en het 

Wedstrijdreglement Mennen 2022 zijn leidend, daar waar dit vraagprogramma niet in voorziet. 

 

LET OP: De discipline Mennen kan alleen doorgang vinden bij minimaal 10 deelnemers. Peildatum 21 augustus. 
Vlak na deze datum zal o.a. op onze website bekend worden gemaakt of de rubriek kan doorgaan. De rubriek sluit 

bij 32 starts. 

 

LET OP: De menners kunnen zich tevens ook inschrijven voor de rubriek Menpony.  
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BIXIE Springen en dressuur 
Voor ruitertjes vanaf de 4e verjaardag t/m het jaar waarin je 13 jaar wordt. Voor KNHS- en voor niet-

KNHS-leden. Heb je de gratis Bixie startpas, dan kun je een stempel verdienen. 

Er is mogelijkheid voor 2 proeven / parcoursen met tussen de haakjes de 1ste resp. 2de proef: 

Bixie-dressuur klasse AA (proef 1 en 2), klasse A (proef 3 en 4) en de klasse B1 (proeven 5 en 6) 

Bixie-springen klasse AA (30 cm en 40 cm) en klasse A (30 en 40 cm) 

 

Bixie-wedstrijden vallen onder de reglementen van de KNHS. In het Bixie-boekje zijn speciale regels 

voor Bixie-rubrieken opgenomen en uitzonderingen op het Algemeen Wedstrijdreglement en de 

Wedstrijdreglementen Dressuur en Springen van de KNHS. Deze KNHS-reglementen zijn leidend, daar 

waar het Bixie-boekje of dit vraagprogramma niet in voorzien. De Bixie-rubrieken op de Sportdag 

worden verreden als KNHS-wedstrijd, met dat verschil dat niet-KNHS-leden kunnen meedoen. 

 

LET OP: De Bixie-rubrieken rekenen wij ook tot KNHS-rubrieken (net als de reguliere dressuur- en springrubrieken). 

Hiermee blijft voor ons de deelnameregel uitvoerbaar dat elke combinatie max. 3 KNHS-rubrieken mag inschrijven 

PLUS 1 stamboekrubriek. 

LET OP: Vanaf 4 tot 6-jarige leeftijd mag je alleen meedoen aan de Bixie-rubrieken die begeleid worden. Dit zijn op 

de New Forest Pony Sportdag de rubrieken AA-dressuur en AA-springen. Er moet dan iemand (18+) met je 

meelopen tijdens je proef of parcours (én tijdens het losrijden!) die je pony aan een lijn begeleidt. 

LET OP: Je mag meedoen aan deze Bixie Rubrieken als je nog geen officiële wedstrijden hebt gereden. Heb je al wel 

officiële KNHS-wedstrijden gereden, dan mag je aan Bixie Rubrieken meedoen in alle disciplines waarin je nog niet 

reeds bent gestart in de klasse L-dress of hoogte 60/70/80/90/100-springen (afh. van cat. vd pony). Je mag zelfs op 

dezelfde wedstrijd meedoen aan een rubriek in de klasse B en aan een Bixie Rubriek. 

 

Alles over Bixie-wedstrijden: https://www.knhs.nl/top-sport/jeugd/bixie-rubrieken/  

Stamboekrubrieken (PILOT 2022) 
Dit jaar heeft de organisatie er voor gekozen, na overleg met juryleden, toch weer een andere opzet uit 

te proberen voor de zogenaamde stamboekrubrieken Sportpony en Dressuurbelofte. Vorig jaar hebben 

we veel liefhebbers moeten teleurstellen. Tegelijk willen we met deze stamboekrubrieken één van de 

doelstellingen van deze Sportdag te ondersteunen: gebruikers, sport en fokkerij meer met elkaar te 

verbinden. Wij denken dat te kunnen doen door meer focus te leggen op de sportkwaliteiten van de 

pony’s aan de hand van het ontwikkelproces waarin pony’s zitten, op basis van hun leeftijd, aanleg en 

ervaring.  

Tenslotte vinden wij het ook belangrijk dat in de nieuwe opzet iedereen de kans krijgt om mee te doen 

aan een stamboekrubriek. Realiserend dat niet iedere pony of gebruiker door sport gedreven is of de 

gebruiker in ervaring nog beginnend is, maar de gebruiker het wel heel leuk vindt óók zijn pony te laten 

zien. 

De kwaliteiten van de rijpony’s resp. menpony's zullen beoordeeld worden door een presentatie onder 

het zadel resp. aangespannen. De presentaties binnen een discipline worden beoordeeld door 

eenzelfde jurycorps. In samenspraak met juryleden is het voorbrengen aan de hand vervallen. 

 

Deze rubrieken zijn géén keuringsrubrieken, zoals een keuring in het keuringsreglement beschreven 

staat. Er is geen predicaat o.i.d. mee te verkrijgen. Wel ontvangt elke pony na afloop een 

puntenprotocol. 

 

https://www.knhs.nl/top-sport/jeugd/bixie-rubrieken/
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Stamboekrubriek Leeftijd pony’s Vereist niveau v.d. combinatie 

Dressuurbelofte 
(DB) 

4 t/m 6 jarige B t/m L2 

Dressuurtalent (DT) 

5 jarige  Klasse M1 en M2 

6 jarige Vanaf M1 en hoger 

7 jarige en ouder Vanaf L1 en hoger 

Springbelofte (SB) 4 t/m 6 jaar 
Vanaf cat.A-40, cat.B-50, cat.C-60 , cat.D-70 en cat.E-80 cm 
(Vanaf voorheen de oude klasse BB) 

Springtalent (ST) 7 jaar en ouder 
Vanaf cat.A-60, cat.B-70, cat.C-80, cat.D-90 en cat.E-100 cm 
Vanaf voorheen de oude klasse L)  

Sportpony -  
“nieuwe stijl” (SP) 

Alle 
(deelnemers vanaf 8 jaar) 

Vanaf klasse B1 t/m klasse B dressuur 
en  
Springen vanaf cat.B-40 t/m 60, cat.C-50 t/m 70, cat.D-60 
t/m 80 en cat.E-70 t/m 90 cm 

Menpony Pony’s vanaf 4 jaar Dressuur klasse Impuls, deelnemers vanaf 10 jaar 

 

Bovenstaande in tabelvorm: 

Klasse Leeftijd pony: 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar en ouder 

AA         

A         

B1 SP SP SP SP 

BB SP SP SP SP 

B DB SP DB SP DB SP SP 

L1 DB DB DB DT 

L2 DB DB DB DT 

M1   DT DT DT 

M2   DT DT DT 

Z1     DT DT 

Z2     DT DT 

 

hoogte Leeftijd pony: 4-6 jaar 7 jaar en ouder hoogte 

20                     20 

30 SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP 30 

40 SB SP SP SP SP SP SP SP SP SP 40 

50 SB SB SP SP SP SP SP SP SP SP 50 

60 SB SB SB SP SP ST SP SP SP SP 60 

70 SB SB SB SB SP ST ST SP SP SP 70 

80   SB SB SB   ST SP SP 80 

90   SB SB SB   ST ST SP 90 

100     SB SB SB     ST ST ST 100 

110       SB SB       ST ST 110 

120       SB SB       ST ST 120 

130         SB       ST ST 130 

Cat. A B C D E A B C D E  
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Dressuurbelofte 
In groepjes van drie worden de pony’s onder het zadel beoordeeld op kwaliteit gericht op de 

dressuursport met kinderen, op basis van hun natuurlijke aanleg (aangeboren). 

Dit onderdeel duurt 20 minuten. Er zullen uiteindelijk 3 klassementen opgemaakt worden: 

▪ NNFPS (goedgekeurde) hengsten 

▪ NNFPS geregistreerde merries & ruinen  

▪ NNFPS NFX/wedstrijdregister of elders geregistreerde merries/hengsten/ruinen 

 

Dit onderdeel wordt buiten verreden op de zandbaan (20x60m) in de hoofdring. 

Op aanwijzing van de jury dient men te tonen op beide handen: o.a. stap, draf, galop, verruimende 

gangen, halt houden, (5m) wijken voor de kuit, hals strekken. Hierbij zijn werkwilligheid, karakter, 

harmonie belangrijk als kenmerk van het ras. Op takt, ontspanning, souplesse, losheid en aanleuning 

wordt beoordeeld, net als impuls en in mindere mate nog rechtgerichtheid, als kenmerken van een 

dressuurpony. 

 

Er zijn proeven voor 4-5 en 6 jarige pony’s. De proeven zijn binnenkort na te lezen op de website op de 

Sportdag-pagina, en in bijlage 1 van dit vraagprogramma. 

 

Dressuurtalent 
In groepjes van drie worden de pony’s onder het zadel beoordeeld op kwaliteit gericht op de 

dressuursport met kinderen, op basis van zgn. verkregen vaardigheden (ervaring). 

 

Dit onderdeel duurt 20 minuten. Er zullen uiteindelijk 3 klassementen opgemaakt worden: 

▪ NNFPS (goedgekeurde) hengsten, 

▪ NNFPS geregistreerde merries & ruinen 

▪ NNFPS NFX/wedstrijdregister of elders geregistreerde merries/hengsten/ruinen 

 

Dit onderdeel wordt buiten verreden op de zandbaan (20x60m) in de hoofdring. 

Op aanwijzing van de jury dient men te tonen op beide handen: o.a. stap, draf, galop, midden- en 

uitgestrekte gang, halt houden, zijgangen, schouderbinnenwaarts, hals strekken. Het gehele Scala der 

Ausbildung, afgestemd op het niveau van de combinatie, wordt hier in ogenschouw genomen. Ook 

worden karakter, harmonie en werkwilligheid als kenmerk van het New Forest-ras in de beoordeling 

meegenomen. 

 

De proeven zijn binnenkort na te lezen op de website op de Sportdag-pagina, en in bijlage 1 van dit 

vraagprogramma. 
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Springbelofte 
In groepjes van drie of vier worden de pony’s onder het zadel beoordeeld op kwaliteit gericht op de 

springsport met kinderen, op basis van hun natuurlijke aanleg (aangeboren). Is voor pony’s van 4 t/m 6 

jaar. 

 

Er zullen uiteindelijk 3 klassementen opgemaakt worden: 

▪ NNFPS (goedgekeurde) hengsten 

▪ NNFPS geregistreerde merries & ruinen 

▪ NNFPS NFX/wedstrijdregister of elders geregistreerde merries/hengsten/ruinen 

 

Dit onderdeel wordt binnen verreden in de Amaliahal. 

Dit onderdeel wordt in twee fasen verreden. Bij aanvang worden de pony’s beoordeeld op het 

dressuurmatige aspect dat nodig is om tot een fijne springpony te (kunnen) ontwikkelen: op aanwijzen 

van de jury moeten de combinaties op beide handen stap, draf, galop, halthouden en halsstrekken 

laten zien. De jury kijkt hierbij o.a. naar takt, ontspanning en aanleuning. Een stukje verruiming 

(schakelen) kan gevraagd worden. 

Vervolgens wordt in een lijntje een aantal hindernissen gesprongen (schets 1). De jury kan besluiten de 

hindernissen iets te verhogen. Aan het lijntje kan in een gebroken lijn een losstaande hindernis worden 

toegevoegd. De schets met afstanden is in te zien op de website op de Sportdag-pagina, en in bijlage 2 

van dit vraagprogramma. Tijdens het springen let de jury zijn vermogen, afzet en afdruk, techniek en 

het gaan tussen de hindernissen beoordelingspunten. 

 

De hindernissen kunnen 1 gat hoger/lager gebouwd worden. 

De jury moet streng zijn tegen combinaties die niet of slecht willen springen. Deze combinaties moeten 

helaas na drie weigeringen de baan verlaten. 

 

Tenslotte: het gaat er niet om hoe hoog een pony kan springen. Wél om hoe een pony zich toont. Let 

daarom op dat je de juiste hoogte opgeeft bij je inschrijving, zodat je je pony de kans geeft zich op zijn 

best te kunnen laten zien. 

 

Springtalent 
In groepjes van drie of vier worden de pony’s onder het zadel beoordeeld op kwaliteit, gericht op de 

springsport met kinderen, op basis van verkregen vaardigheden (ervaring). Is voor pony’s vanaf 7 jaar 

en ouder. 

 

Er zullen uiteindelijk 3 klassementen opgemaakt worden: 

▪ NNFPS (goedgekeurde) hengsten 

▪ NNFPS geregistreerde merries & ruinen 

▪ NNFPS NFX/wedstrijdregister of elders geregistreerde merries/hengsten/ruinen 

 

Dit onderdeel wordt binnen verreden in de Amaliahal. 

Dit onderdeel wordt in twee fasen verreden. Bij aanvang worden de pony’s beoordeeld op het 

dressuurmatige aspect dat nodig is om tot een fijne springpony te (kunnen) ontwikkelen: op aanwijzen 

van de jury moeten de combinaties op beide handen stap, draf, galop, halthouden en halsstrekken 

laten zien. Als je pony een galopwissel kan, mag je deze tijdens handveranderen laten zien. Takt, 
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ontspanning en aanleuning zijn belangrijk. Verruiming (schakelen), rechtrichten en verzamelen gaat een 

steeds grotere rol spelen naar mate een pony verder in de africhting is. 

 

Vervolgens wordt in een lijntje een aantal hindernissen gesprongen (schets 2). Deze wordt tenminste 2x 

door elke combinatie genomen. Als deze basislijn goed gaat, wordt aan het lijntje een 2de lijn 

toegevoegd. Op aanwijzen van de jury rijdt elke combinatie deze complete lijn (basislijn + toegevoegde 

deel) tenminste 2 keer. Tussendoor kan de jury besluiten de hindernissen iets te verhogen. 

Er wordt o.a. gekeken naar vermogen, afzet en afdruk en naar het gaan tussen de hindernissen. Ook is 

het belangrijk dat de pony plezier toont in het werk. 

Schets 2 incl. afstanden is t.z.t. in te zien op de website op de Sportdag-pagina, en wordt dan ook 

toegevoegd aan bijlage 2 van dit vraagprogramma. 

 

De hindernissen kunnen 1 of 2 gaten hoger/lager gebouwd worden. 

De jury moet streng zijn tegen combinaties die niet of slecht willen springen. Deze combinaties moeten 

helaas na drie weigeringen de baan verlaten. 

 

Tenslotte: het gaat er niet om hoe hoog een pony kan springen. Wél om hoe een pony zich toont. Let 

daarom op dat je de juiste hoogte opgeeft bij je inschrijving, zodat je je pony de kans geeft zich op zijn 

best te kunnen laten zien. 

 

Sportpony-nieuwe stijl 
Deze rubriek is bedoeld voor ruiters of combinaties die nog aan het begin van hun ‘sportcarrière’ staan 

en daardoor nog niet genoeg ervaring hebben om aan een van de 4 genoemde Belofte- of 

Talentenrubrieken te kunnen deelnemen. Dit betreft vooral deelnemers die nog nooit een startpas 

gehad hebben. Kortom: voldoe je aan de voorwaarden om aan een van de andere stamboekrubrieken 

mee te kunnen doen, of heb je ooit een startpas gehad, dan kun je niet aan deze rubriek meedoen. 

Deelname aan deze rubriek is voor deelnemers vanaf 8 jaar. 

 

In groepjes van vier combinaties worden de pony’s onder het zadel beoordeeld op hoe deze het kind op 

positieve wijze meeneemt en het kind leert rijden en vertrouwen kan geven. Doorgaans zijn dit ervaren 

pony’s. In de rubriek wordt de pony beoordeeld gericht op de sport in het algemeen. Deze pony’s zijn 

de leermeesters voor de ruiters en amazones van de toekomst. 

 

Er zullen uiteindelijk 2 klassementen opgemaakt worden met daarin opgenomen 

▪ NNFPS geregistreerde merries/ruinen 

▪ NNFPS NFX/wedstrijdregister of elders geregistreerde merries/ruinen 

 

Dit onderdeel wordt buiten verreden, waarschijnlijk in de zandbaan. Het kan zijn dat, afhankelijk van de 

deelname over de gehele dag en het indelen van de ringen, dit deels op de grasbaan (dressuur) en deels 

op het zand (springen) verreden wordt. 

Dit onderdeel wordt in twee fasen verreden. 

Door het rijden van een dressuurproefje, worden de pony’s beoordeeld op hun dressuurmatige 

vaardigheden voor zowel de dressuur als de springsport. Op aanwijzen van de jury moeten de 

combinaties op beide handen stap, draf, galop, handveranderen, halthouden en halsstrekken laten 

zien. Takt, ontspanning, en aanleuning zijn belangrijk. Ook wordt beoordeeld of de pony makkelijk loopt 

en hoe deze zich aanpast naar de ruiter. 
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Vervolgens wordt een klein parcours gesprongen. Vergelijk dit met een verhoogd Bixie-springparcours. 

De jury kan besluiten de hindernissen iets te verhogen. De hoogte op de Sportdag zal zijn cat.B 50 cm, 

cat.C 60 cm, cat.D 70cm, cat.E 80 cm (+ of - 5cm). Ook daarbij wordt er gekeken hoe de pony de ruiter 

meeneemt, en uiteraard welke basiskwaliteiten de pony heeft als springpony. 

De jury moet streng zijn tegen combinaties die niet of slecht willen springen. Deze combinaties moeten 

helaas na drie weigeringen de baan verlaten. 

De schets met afstanden en de proef zijn t.z.t. in te zien op de website op de Sportdag-pagina, en in 

bijlage 2 van dit vraagprogramma. 

 

Inschrijven Dressuurbelofte, Dressuurtalent, Springbelofte, Springtalent en 

Sportpony-nieuwe stijl 
Inschrijven voor één van deze stamboekrubrieken verloopt via Concours.nl. In het inschrijfproces wordt  

je gevraagd om jullie (geschatte 1) niveau als combinatie aan te geven. In de tabel op blz. 6 staat  

uiteengezet aan welke stamboekrubriek je mee zou kunnen doen afhankelijk van de leeftijd van je pony 

en van het (trainings)niveau 2 van jullie als combinatie. 

Vanwege veiligheid zijn er voor de rubriek Sportpony minimale deelname-vereisten opgesteld, om de 

rubriek ‘eerlijk’ te houden zijn er ook maximale deelnamevoorwaarden. 

 

Voor de rubrieken ‘Dressuurbelofte’ en ‘Dressuurtalent’ geldt een gezamenlijke maximaal aantal 

deelnemers van 45. 

Voor de rubrieken ‘Springbelofte’ en ‘Springtalent’ geldt een gezamenlijke maximaal aantal deelnemers 

van 68. 

Voor de rubriek ‘Sportpony-nieuwe stijl’ kunnen maximaal 16 combinaties aanmelden. 

 

NB Voor alle stamboekrubrieken kan ingeschreven worden op een reservelijst, indien het maximum is bereikt. 

Mogelijk wordt de maximaal aantal deelnemers van een stamboekrubriek nog bijgesteld. Na sluitingsdatum gaan 

we aan de hand van de aanmeldingen over de gehele dag belijken of er ruimte is om meer deelnemers voor de 

stamboekrubrieken te kunnen aannemen. Indien dit toch niet mogelijk blijkt, zal het inschrijfgeld in de maand na 

de Sportdag teruggestort worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Als je geen startpas hebt met je pony, dan vragen we je zelf je (trainings)niveau in te schatten. Heb je wel een 
startpas, geef dan minimaal je startgerechtigde KNHS-klasse op. 
2 Zie voorgaande 
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Menpony 
De pony’s worden in enkelspan beoordeeld gericht op aanleg voor de mensport, waarbij elke 

aanspanning individueel de baan in komt. Leeftijd pony vanaf 4 jaar. Leeftijd deelnemer minimaal 10  

jaar (KNHS Reglement Mennen art.433.1). De deelnemer moet tenminste zelfstandig de aanspanning  

kunnen besturen. Bij deelnemers <14 jaar mag een groom mee op de bok, bij deelnemers < 18 jaar mag  

een groom achterop mee, maar deze mag in beide gevallen geen instructie geven (mag alleen helpen in  

geval van nood; als de veiligheid in het geding komt). 

 

Er zullen uiteindelijk 2 klassementen opgemaakt worden: 

▪ NNFPS geregistreerde pony’s (merrie/hengst/ruin) 

▪ NNFPS NFX/wedstrijdregister of elders geregistreerde pony’s (merrie/hengst/ruin) 

 

Dit onderdeel wordt buiten verreden op de grasbaan op veld F. 

Door het rijden van een dressuurproef, waarin ook enkele kegelpoortjes zijn opgenomen, word je 

gevraagd te tonen op beide handen: stap, draf, voltes, wenden, verruiming of middengang, halt 

houden, hals strekken e.d. Er bestaat de mogelijkheid dat de combinatie na de dressuurproef gevraagd 

wordt nog de galop te tonen. 

De pony’s krijgen punten van het jurycorps, welke de deelnemer na afloop van de rubriek uitgereikt 

krijgt op een protocol. 

De proef zal binnenkort gepubliceerd worden op de website op de Sportdag-pagina, en in bijlage 3 van 

dit vraagprogramma.  

 

Inschrijven Menpony 
In het inschrijfformulier wordt je gevraagd om jullie (geschatte trainings-*) niveau als combinatie aan te  

geven. Die moet overeenkomen met minimaal klasse B mennen-dressuur. 

Tevens willen we graag de spoorbreedte van je wagen weten i.v.m. de kegeldoorgangen. 

Deze informatie kun je aan het einde van je schrijfproces op Concours.nl doorgeven in het veld 

“opmerkingen”. 

 

Voor de rubriek ‘menpony’ geldt een maximaal aantal deelnemers van 20. 

* als je geen startpas hebt met je pony 

 

LET OP: de rubriek Menpony kan alleen doorgang vinden bij tenminste 10 deelnemers. Peildatum 21 augustus. 
Vlak na deze datum zal o.a. via onze website bekend worden gemaakt of de rubriek kan doorgaan. De rubriek kan 

worden ingeschreven naast de rubriek Mennen-dressuur. 

 
NB Omdat het aantal menners met New Forest pony’s klein is ten opzichte van de pony’s in de spring- en 

dressuursport, is er door de organisatie voor gekozen om deze rubriek niet aan te passen aan de nieuwe stijl m.b.t. 

leeftijd van de pony en doel van de rubriek. Door deze rubriek in stand te houden, hoopt de organisatie voldoende 

menners aan te trekken mee te doen en met hun pony aanwezig te zijn op de Nationale New Forest Sportdag.  
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PRIJZEN en PRIJZENSCHALEN 
Er zijn mooie prijzen te winnen, o.a. erelinten, statiedekens, waardebonnen en gebruiksvoorwerpen. 

De prijzenschaal voor de rubrieken in de disciplines springen, dressuur en mennen-dressuur: 

1ste € 25,-  | 2de € 22,50  | 3de € 20,-  | 4de € 15,-  | volgprijzen € 10,- 

De prijzenschaal voor de Bixie-rubrieken springen en dressuur: Gebruiksvoorwerpen 

De prijzenschaal voor de stamboekrubrieken Sportpony, Dressuurbelofte, Dressuurtalent, 

Springbelofte, Springtalent en Menpony: 

1ste € 50,-  | 2de € 45,-  | 3de € 40,-  | 4de € 30,- | 5de € 20,- | volgprijzen 6de € 15,- 

We hopen ook weer extra prijzen te kunnen uitreiken. Hiervoor zijn we ten tijde van het schrijven van 

dit vraagprogramma nog in overleg met sponsoren. 

SPONSORING en VRIEND van de SPORTDAG 
Wij vinden het natuurlijk ontzettend leuk dat je interesse toont in onze Nationale Sportdag. Of dat nu 

als deelnemer is of als bezoeker! Dit is binnen ons stamboek een jaarlijks populair evenement, waar wij 

ons als vrijwilligers graag voor inzetten. Inmiddels is dit al weer de 29ste editie. En we hopen dat er nog 

vele volgen! 

Om deze dag waar te kunnen maken, dragen alle deelnemers hun steentje al bij door met hun 

geweldige pony’s aan vaak meerderde rubrieken mee te doen en een flinke dosis sportiviteit mee te 

brengen. Ook het stamboek heeft er een bedrag voor gereserveerd. Echter worden hiermee nog niet 

alle kosten gedekt. Daarom kunnen we ook elke andere financiële steun goed gebruiken. Hiervoor 

hebben we voor potentiële sponsoren een mooi en overzichtelijk sponsorplan bedacht, en kan men 

Vriend van de Sportdag worden door een eenmalige donatie te doen. 

Vriend van de Sportdag 

Door een eenmalige donatie van bijvoorbeeld € 25, € 50 of € 100 kan iedereen meehelpen om deze 

sportieve dag nét dat extraatje te geven. Uiteraard is elk ander bedrag ook van harte welkom. Deze 

donatie zien wij als een blijk van waardering. Als dank krijg je een eervolle vermelding tussen alle 

andere Vrienden van de Sportdag op onze website. Iedereen kan zich voor een donatie aanmelden. 

Uitgebreide informatie is te vinden op de website op de Sportdagpagina. 

 

▪ Voor deelnemers: in de inschrijfprocedure voor de Sportdag op Concours.nl is 

een mogelijkheid waar je Vriend kan worden door een donatie te doen. 

▪ Voor sponsoren: in het sponsorformulier is een optie om ook Vriend te 

worden. 

▪ Voor overige aanstaande Vrienden is er een apart aanmeldformulier speciaal 

voor Vriend van de Sportdag. Beide formulieren staan op de Sportdagsite. 

 

Ook via sportdagnewforest@outlook.com kan middels een berichtje een eenmalige donatie worden 

aangemeld. 
 

Was u nog niet eerder aangemeld als “Vriend van de Sportdag”? Dan ontvangt u onze unieke 

“Vriendenpin”! 
 

mailto:sportdagnewforest@outlook.com
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NB Mocht u vorig jaar als 1ste keer Vriend van de Sportdag de pin niet ontvangen hebben, wilt u ons dan een berichtje doen via 

eerder genoemd emailadres? Dan zorgen wij ervoor dat de pin alsnog in uw bezit komt! 

Sponsor-plan 
Op de pagina van de Sportdag 2022 op onze website vindt u ook onze Sportdag-sponsorbrochure met 

daarin ons sponsorplan. Wij menen met dit plan sponsoren goed tot uiting te kunnen laten komen op 

en rond de Sportdag, en denken hiermee de naam van de sponsoren op een positieve wijze aan deze 

sportieve dag te kunnen verbinden. 

Ons uitgangspunt gaat uit van een standaard, compleet sponsorpakket. Naast dit standaard pakket zijn 

er ook een aantal andere opties mogelijk waarmee sponsoren én de Sportdag financieel kunnen 

ondersteunen, én tegelijk hun bedrijf in de picture kunnen zetten. 

Ook het aanmelden van een sponsor als Vriend van de Sportdag kan voor het gemak via dit formulier.  

Er is een kleine sponsorcommissie samengesteld, waardoor het contact direct en via korte lijntjes loopt. 

Het sponsorformulier kunt u digitaal invullen en als PDF mailen naar sportdagnewforest@outlook.com. 

Wij zullen vervolgens contact met u opnemen. 

 

HULDIGING PRESTATIEPONY’S 
Een merrie, een niet goedgekeurde hengst of een ruin welke geregistreerd zijn bij het NNFPS kan tot 

prestatiepony worden verklaard. Zie onderstaand tabel voor de voorwaarden ervan: 

 

Discipline Cat.A, klasse … Cat.B, klasse … Cat.C, klasse … Cat.D, klasse … Cat.E, klasse… 

Dressuur L2 +15 wp L2 +15 wp M2 +10 wp Z1 +1 wp Z1 +1 wp 

Springen 60cm +15  (L+15) 70cm +15   (L+15) 90cm +1  (M+10) 110 +1  (Z+1) 120 +1  (Z+1) 

Mennen-dressuur L +15 L +15 M +10 Z +1 Z +1 

Mennen-vaardigh. L +15 L +15 M +10 Z +1 Z +1 

Eventing L +15 L +15 M +10 Klasse Z +1 wp Klasse Z +1 wp 

 

De pony kun je bij het Stamboekkantoor aanmelden voor het Prestatiepredicaat. De kosten voor het 

prestatiepredicaat zijn € 44,50. Op de Sportdag worden je pony en jij gehuldigd en krijgen jullie daar het 

prestatiepredicaat uitgereikt. Aanmelden kan vóór 10 september via info@newforest.nl of via het 

formulier op de website van het NNFPS. Kun je niet komen op de Sportdag, dan kun je dat aangeven en 

zal het predicaat per post naar je toe komen.  

 

Voor de fokker van jouw pony, voor de vader en moeder van je pony en andere verwante pony’s én 

voor het totaal beeld dat wij hebben over de prestaties van onze raspony’s is het waardevol om te 

weten welke pony’s er uitblinken in de sport. Vandaar dat we zo blij zijn als gebruikers van onze New 

Forest pony de moeite nemen het prestatiepredicaat aan te vragen als zij hiervoor in aanmerking 

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportdagnewforest@outlook.com
mailto:info@newforest.nl
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Aanvraagformulier-predikaat-prestatiepony.pdf
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STALHUUR  
Er zijn op het NHC-terrein een beperkt aantal boxen te huur voor de pony’s van de deelnemers. 

Het NHC rekent hier per stal de volgende kosten voor: 

Zaterdag (huur vanaf 07.00 uur)  € 48,50 incl. BTW (€ 40,05 excl) 

Vrijdag (huur vanaf 17.00) + zaterdag  € 74,00 incl. BTW (€ 61,12 excl) 

De trailer kan op de verharde parkeerplaats bij de stallen geparkeerd worden.  

Je dient zelf hooi/kuilvoer/krachtvoer mee te nemen en een water emmer (niet elke box heeft een 

automatische drinkbak). In de week voorafgaand aan de Sportdag wordt op de Sportdagpagina een 

overzicht gepubliceerd waarin de box-toewijzing te vinden is. Een plattegrond met de stallen is in te 

zien op blz. 27. 

Zaagsel/stro 
De standaard bodembedekking van de stallen is stro. Er zijn maar een gering aantal binnenstallen 

beschikbaar die voorzien zijn van zaagsel. De stallen met zaagsel zullen in eerste instantie vergeven 

worden aan de pony’s die overnachten (aan hen die overnachten: indien je liever stro hebt, wil je dat dan 

z.s.m.  bij het Sportdag-secretariaat aangeven? Dan kan de zaagselstal aan iemand anders toegewezen worden). 

 

Mocht je pony om medische redenen op zaagsel móeten, dan kun je dat bij het Sportdag-secretariaat 

aangeven. Wij zullen daar dan rekening mee proberen te houden. Er kunnen extra kosten aan 

verbonden zijn (voor rekening aanvrager) als er na de verdeling van de pony’s die overnachten, geen 

zaagselstallen meer vrij zijn. Het NHC zal dan voor jouw pony een stal met stro leeg halen en vullen met 

zaagsel. Dat kost de aanvrager + € 30,25 incl. BTW extra (+ € 25,- excl). We zullen dat vooraf met je 

communiceren. 

 

LET OP; Boxen voor gebruik Sportdag kunnen alleen via ons gereserveerd worden. Niet bij het NHC. 

Toewijzing geschiedt op volgorde van betaling. VOL = VOL. De box kan altijd kosteloos (100%) worden 

geannuleerd. De terugbetaling door de organisatie wordt uitgevoerd in de maand na de Sportdag. 

 

NB Hierbij vinden wij het nodig te vermelden dat de genoemde bedragen bij BOXHUUR ons gefactureerd wordt 

door het NHC; wij houden er niets aan over. 

 

Gebruik van de stallen (binnen en buiten) en het stallen van uw pony op het NHC is geheel op eigen 

risico. Het Algemeen Bestuur van het NNFPS raadt alle deelnemers aan om een WA-verzekering af te 

sluiten. 
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PR-STAND 
Op de Sportdag zijn bij PR-stand deskundigen van het stamboek aanwezig die met heel veel passie van 

alles over de pedigree van je pony kunnen vertellen. Vergeet je paspoort met de stamboom van jouw 

pony dus niet als je richting de PR stand gaat!  

Onze medewerker van het Stamboekkantoor is er ook. Heb je vragen over keuringen en predicaten, of 

kom je je Vriendenpin ophalen, dan kun je daarvoor bij haar terecht. Tegen speciale Sportdagtarieven 

(nieuw 2022) kun je bij de PR-stand ook terecht voor allerlei stamboekzaken zoals het afsluiten van een 

(jeugd)lidmaatschap, voor het overschrijven van je pony naar het NNFPS, voor aanmelden van een 

heuse, officiële eigen gekozen stalnaam en, voor het aanmelden voor stamboekopname exterieur. 

Uiteraard mag ook ons assortiment NNFPS-paardenspullen niet op de Sportdag ontbreken. 

Stamboekopname Exterieur (Stb Ext) 
Op de Sportdag bieden we eigenaren met pony’s die (nog) niet in het NF- of NFX-stamboek zijn 

opgenomen, maar dit wel graag willen, de mogelijkheid door Stamboekboekopname Exterieur.  

 

Het betreft in eerste instantie pony’s die nog geregistreerd staan in het NNFPS veulenboek, het 

wedstrijdregister of NFX-veulenboekregister. Daarnaast betreft het ook pony’s die nu nog in een ander 

stamboek ingeschreven staan, zoals NF-zusterstamboeken of pony’s die minimaal 25% NF-bloed voeren 

maar in een geheel ander stamboek staan. Ook deze pony’s met 25% NF bloed kunnen aansluiten in het 

NNFPS via het NFX-onderdeel. 

Naast dat eigenaren er ieder hun eigen redenen voor hebben om hun pony in het stamboek 

geregistreerd te hebben, heeft ook het New Forest Stamboek NNFPS er baat bij. Want met hoe meer 

pony’s en leden we zijn, hoe groter onze stem en aandeel in de toekomst van deze prachtige en fijne 

(sport)pony’s. 

 

Bij een stamboekopname ‘exterieur’ wordt de pony aan de hand op ‘het harde’ voorgebracht in stap en 

draf en vindt een lineaire scoring plaats. Dit voorbrengen mag uiteraard door een professionele 

voorbrenger gedaan worden. Ook wordt de pony gemeten (-1cm in geval van beslag) door een meter 

van het NNFPS stamboek (is niet geldig als categorie-indeling voor KNHS-wedstrijden). 

Er kan geen STER-predicaat behaald worden, want er is geen mogelijkheid voor vrij bewegen. Dat kan 

alleen bij Stamboekopname Plus. De jury kan op verzoek van de eigenaar wel aangeven of het zinvol 

kan zijn met de pony in de toekomst naar een regionale keuring te gaan voor een Stamboekopname 

Plus, om alsnog het ster-predicaat te kunnen behalen. Voor zowel de pony en eigenaar kan dit 

meerwaarde opleveren, als wel voor de vader of moeder van die pony. Maar ook voor de fokker. 

 

Aanmelden hiervoor kan vooraf via de mail (blz. 20), maar kan ook op de Sportdag bij de PR-stand – 

vóór 10.30 uur ’s morgens. Bij aanmelding krijg je een tijd door dat de pony aan de beurt is. Het 

originele registratiebewijs en het paspoort moeten bij aanmelding meegebracht worden. 

Bij stamboekopname ontvangt de eigenaar van de pony eenmalig een afschrift van het 

opnameformulier. Optioneel kan het afschrift van het opnameformulier naar u verstuurd worden in de 

vorm van een luxe certificaat. Dit kan bij aanmelden worden aangeven bij de PR-stand. 

Circa 1 maand na de opname ontvangt de eigenaar van de pony een nieuw bewijs van inschrijving in het 

stam-, import- of ruinenboek (NF of NFX). 

Twee voorwaarden (statutair) voor stamboekopname zijn, dat de eigenaar (jeugd)lid is van de 

vereniging en de pony op diens naam staat. Als dit nog niet zo is, dan kan dat op de Sportdag, samen 

met de aanmelding voor de stamboekopname, geregeld worden.  
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Overschrijven pony naar NNFPS en/of tenaamstelling pony 
Op de Sportdag kan bij de PR-stand de aanvraag worden geregeld dat een pony met een paspoort van 

een zusterstamboek of een pony die geregistreerd staat in een geheel ander stamboek, maar wel 

minimaal 25% NF-bloed voert, overgeschreven wordt naar het NNFPS. Ook kunnen pony’s die in het 

NNFPS-wedstrijdregister staan, maar voldoen voor NFX, overschreven worden naar het NFX-register. 

Ook kan een (nieuwe) eigenaar die dat graag wilt, een pony op naam laten overschrijven. 

 

Breng paspoort en, indien u dit heeft, het bewijs van inschrijving van het andere stamboek mee. 

Statutair dient de eigenaar ook (jeugd)lid te zijn van het NNFPS. Ook dit kan direct bij de PR-stand 

afgesloten worden. 

Stalnaam registratie 
Eindelijk toch besloten om je stalnaam officieel te registreren? Dat kan via dit formulier in te vullen en 

bij de PR-stand in te leveren. Let wel; ook voor deze dienst moet je lid zijn van het NNFPS. Maar dat 

spreekt voor zich. 

Kosten diensten tegen Sportdagtarief  
Alleen op de Sportdag bieden wij deze diensten tegen een speciaal tarief (15% korting). Gebruik maken 

van deze actietarieven kan alleen als de kosten voor de diensten die afgenomen worden, direct middels 

pinbetaling worden voldaan. Op je verzoek kan een bewijs van betaling voor je administratie afgegeven 

worden. Voor meer informatie over bepaalde diensten: klik dan op onderstaande koppelingen. 

 

          Normaal tarief ‘tarievenlijst 2022’ Sportdag-tarief* 

1. Stamboekopname Exterieur      € 47,30 (€ 39,10 excl. 21% btw)  € 40,20  

2. Luxe certificaat opnameformulier      € 22,90 (€ 18,93 excl. 21% btw)  € 16,50 

3. Lidmaatschap 18+ (per kalenderjaar)**     € 80,90 (€ 76,75 excl. 5,4% btw)  € 68,75 tot 01-‘24 

4. Lidmaatschap jeugd (per kalenderjaar)**     € 40,25 (€ 37,44 excl. 7,5% btw)  € 34,20 tot 01-‘24 

5. Entreekosten bij aanmelding lidmaatschap     € 10,65 (BTW-vrij)   € 0 

6. Overschrijven zusterstamboek naar NNFPS     € 46,60 (€ 38,51 excl. 21% btw)  € 39,60*** 

7. Overschrijven wedstrijdregister naar NFX     € 15,90 (€ 13,14 excl. 21% btw)  € 13,50*** 

8. Overschrijvingen pony op naam      € 26,90 (€ 22,23 excl. 21% btw)  € 22,90*** 

9. Stalnaamregistratie       € 69,15 (€ 57,15 excl. 21% btw)  € 58,80  

Combinatie van: 

10. 3 (lidmaatschap) + 8 (op naam zetten) + 1 (Stb. Ext.)     € 130,00 

11. 3 (lidmaatschap) + 6 (overschrijven v. zuster-Stb naar NNFPS) + 8 (op naam zetten) + 1 (Stb. Ext.) € 165,00 

12. 3 (lidmaatschap) + 7 (overschrijven van wedstr.reg. naar NFX) + 8 (op naam zetten) + 1 (Stb. Ext.) € 140,00 

 

*  Bedragen zijn inclusief BTW 

**  Vanaf 01-2024 gaat het normale tarief gelden. 

*** Indien de eigenaar van de over te schrijven pony geen lid van het NNFPS is, en geen 

lidmaatschap of niet tegelijk met de overschrijving afsluit, dan geldt een extra niet-leden-

toeslag van € 25,95 excl. BTW. Na registratie van de pony in de NNFPS-database, ontvangt de 

eigenaar een sticker met de naam van de eigenaar om aan te brengen in het paspoort van de 

pony. 

 

 

 

http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2022/06/2022-Mijn-pony-naar-de-keuring-hoe-zit-dat-nu-precies.pdf
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Aanvraagformulier_lidmaatschap_donateur.pdf
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Aanvraagformulier_lidmaatschap_donateur.pdf
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Formulier-Inschrijvingsverzoek.pdf
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Formulier-Inschrijvingsverzoek.pdf
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Formulier-Overschrijvingsverzoek.pdf
http://www.newforestpony.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Aanvraagformulier-STALNAAM.pdf
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ALGEMENE DEELNAMEREGELS SPORTDAG 
1. Hengsten die deelnemen aan het verrichtingsonderzoek 2022 mogen niet deelnemen aan de 

Nationale Sportdag. 

2. Het deelnemen aan de rubrieken van de Sportdag met een hengst mag alleen onder voorwaarde 

van art.32.8 van het Algemeen wedstrijdreglement KNHS: de deelnemer moet minimaal 12 jaar oud 

zijn + extra voor dressuur L2 geklasseerd zijn, voor springen 70cm geklasseerd zijn. 

3. Behalve voor springen of als je voor winstpunten dressuur of mennen-dressuur rijdt, is geen 

startpas of KNHS-lidmaatschap vereist. 

4. Er is mogelijkheid voor 2 parcoursen. 

5. Bij elke rubriek is gebruik van twee hoofdstelnummers verplicht (bij sterke voorkeur aan elke kant 

1). Let op dat je het goede nummer instelt voor een correcte verwerking van je toegekende punten. 

Het hoofdstelnummer staat t.z.t. vermeld op de definitieve startlijst. De deelnemer dient zelf voor 

de hoofdstelnummer(houders) te zorgen. Deze worden niet door het secretariaat verstrekt. Het 

nummer mag zowel aan het hoofdstel als aan het dekje van de pony vastgezet worden. Vergeten? 

Voor € 3,50 per stuk is deze te koop bij het secretariaat (beperkt voorradig). 

6. Bixie-rubrieken en stamboekrubrieken worden voor het aantal starts per pony gerekend als KNHS-

rubrieken. 

7. Elke pony kan slechts aan één van de 6 stamboekrubrieken meedoen. 

8. Houdt bij de keuze voor een stamboekrubriek rekening met de gestelde voorwaarde voor 

deelname. 

9. Een pony mag met max. 2 deelnemers worden gestart (bij opgave bij vak opmerkingen aangeven!) 

10. In het kader van dierenwelzijn mag op de Sportdag een pony maximaal viermaal starten waarvan 

max. 3 KNHS-rubrieken + 1 stamboekrubriek. 
Voorbeeld-1: 1 x KNHS-dressuur en 2x KNHS-springen + Sportbelofte zijn 4 starts. 

Voorbeeld-2: 2x Bixie springen + 1x KNHS-dressuur + Dressuurbelofte zijn 4 starts. 

11. Een ruiter of amazone mag op de Sportdag met max. 3 pony’s deelnemen tot een maximum van 8 

starts van alle pony’s bij elkaar. Bij de indeling van het programma wordt getracht daar zoveel 

mogelijk rekening mee te houden. Soms zitten er uitdagingen in je programma die wij niet voor je 

kunnen oplossen, omdat dat dan juist weer andere deelnemers zou kunnen benadelen. We 

rekenen daarbij op je begrip. 

12. Pony’s mogen aan de Sportdag meedoen vanaf 4 jarige leeftijd (Alg. Wedstrijdreglement KNHS). 

13. Speciale verzoeken met betrekking tot starttijden kunnen tot de sluitingsdatum via de mail aan ons 

worden doorgeven. De organisatie probeert hier rekening mee te houden, mits de indeling dit 

toelaat. Verzoeken na de sluitingsdatum worden niet in behandeling genomen. 

14. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij de ring. Springen gaat voor 

alles, daarna de stamboekrubrieken en tot slot de dressuur. 

15. De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken te laten vervallen. Betaalde startgelden 

en/of stallingskosten zullen gerestitueerd worden. 

16. Terugbetalingen worden uitgevoerd in de maand na de Sportdag. 

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

de vraagprogramma’s KNHS en NNFPS en de KNHS-reglementen niet voorzien, beslist de Federatie-

vertegenwoordiger; 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. 

18. Conform art. 5 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS kunnen rubrieken in handicap 

verreden worden. Niet-startpascombinaties worden in het kader van dit art.5, hetzelfde benaderd 

https://www.agradi.nl/agradi-startnummer-met-3-cijfers.htm
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als startpascombinaties. Dit betekent dat zij samen met startpascombinaties deel uit kunnen maken 

van hetzelfde klassement. 

19. 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. 

20. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven in de juiste klasse en/of hoogte en, 

indien van toepassing, voor het opgeven van het juiste combinatienummer-KNHS. De organisatie 

gaat ervan uit dat aanmeldingen naar waarheid zijn gedaan. 

21. In geval van onjuiste opgave, of het niet nakomen van bepalingen in de KNHS-reglementen, dit 

Sportdag- vraagprogramma en bijbehorende Sportdag-informatie op de website NNFPS, is de 

organisatie bevoegd een deelnemer te diskwalificeren, het van prijzen te onthouden of terug te 

vorderen. 

22. 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.  

23. De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen. Aan de datum + versie 

bovenaan het vraagprogramma kun je zien of je de meest recente versie voor je hebt. 

24. AVG: Met deelname aan de Nationale New Forest Sportdag ga je akkoord met het gebruik van al 

het beeldmateriaal van deze dag op onze website, ons verenigingsblad De Forester en onze social 

media. Tevens gaat u akkoord met vermelding van uw naam op start- en uitslagenlijsten. 

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 

Inschrijfgeld 
Dressuur, springen  € 12,50 per proef of parcours 

Mennen-dressuur  € 12,50 per proef 

Bixie springen, dressuur  €   7,50 per proef of parcours 

Stamboekrubriek  € 20,00 per combinatie 

Inschrijfperiode 
De inschrijving gaat open op 28 juli. De sluitingsdatum is 4 september, of eerder als het maximum 

aantal starts is bereikt. De mogelijkheid bestaat dat er eventueel met een wachtlijsten wordt gewerkt. 

Daar wordt u dan over geïnformeerd. Bijschrijven na de sluitingsdatum is alleen mogelijk indien er 

startplaatsen zijn opengevallen. 

Inschrijven 
Inschrijven verloopt dit jaar via 2 inschrijfsystemen: de website Concours.nl en MijnKNHS. Ook nieuw is 

dat de inschrijving afgerond wordt met direct online betalen van de deelnamekosten. 

De inschrijvingen voor alle KNHS-rubrieken voor startpashouders en de Bixie-rubrieken voor 

deelnemers met KNHS-lidmaatschap verloopt via MijnKNHS. 

De stalreserveringen en alle stamboekrubrieken, alle starts voor niet-startpashouders en voor de Bixie-

deelnemers die geen KNHS-lid zijn, moeten worden ingeschreven via Concours.nl. 

Er kan niet via de mail worden ingeschreven. Ook de stalreserveringen niet. 

Op blz. 26 is een voorlopige terreinindeling te zien. 

 

Voor ons is dit ook een nieuwe methode. We hopen dan ook dat dit voor iedereen naar tevredenheid 

werkbaar is. De tijd zal het ons leren! Na de Sportdag zullen we deze methode in de evaluatie 

meenemen. 
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Instructie inschrijven via Concours.nl 
Hier volgt een instructiebeschrijving voor het inschrijven via Concours.nl. Het werkt vrij 

vanzelfsprekend; volg de stappen die aangegeven staan in het scherm. 

 

a. Zoek in Concours.nl de wedstrijd op (“Nationale New Forest Pony Sportdag”). 

b. Sinds kort moet je inloggen met een account. Hierbij zijn 2 opties: 

1. Je hebt eerder al eens Concours.nl gebruikt > bedenk een Login naam en een wachtwoord, vul 

alle velden in inclusief ‘Kies ruiter’. Zoek jezelf of je eerder gebruikte alias daar in op. Als je je 

ooit al eens voor een wedstrijd ingeschreven hebt, zie je onderin ook de paarden opkomen die 

je ooit al eens geregistreerd hebt. Klik op ‘Aanmaken’. Je ontvangt een activatielink in je email. 

Klik daarop. Je kan nu inloggen in Concours.nl. Ga naar ‘Mijn Gegevens’. Ga verder met stap c. 

2. Je hebt Concours.nl nog nooit gebruikt > bedenk een Login naam en een wachtwoord, vul alle 

velden in, behalve het veld ‘Kies ruiter’. Klik op ‘Aanmaken’. Je ontvangt een activatielink in je 

email. Klik daarop. Je kan nu inloggen in Concours.nl. Ga naar ‘Mijn Gegevens’. Ga verder bij c. 

c. Zorg er eerst voor dat de ‘Ruiter gegevens’ goed staan: je voor- en achternaam – geboortedatum – 

persoonsnummer KNHS (indien van toepassing) – je telefoonnummer en emailadres moeten 

correct ingevuld staan. 

d. Voeg daarna pony’s toe via de knop ‘Toevoegen’, of pas gegevens van pony’s aan als je al pony’s in 

je account hebt staan, via de wijzigen-knop.  

e. Vul onder ‘Basis’ tenminste in: combinatienummer (als je die met pony hebt) – Naam paard – 

Chipnummer (zie paspoort pony) 

f. Vul ‘Afstamming’ volledig in (dit hebben wij o.a. nodig om fokkers te informeren over deelname 

van hun nakomelingen) NB Stamboek = NF 

g. Vul ‘Extra informatie’ volledig in 

h. Sla op met de knop ‘Wijzig’, en ga terug met de Terug-knop. 

i. Start je op de Sportdag met meerdere pony’s, vul dit dan voor elke pony in volgens punt d t/m g.  

j. Ben je klaar met gegevens invoeren van jezelf en je pony(‘s), dan kun je naar de pagina Wedstrijden 

gaan (bovenin de blauwe balk). Zoek je wedstrijd op: New Forest Pony Sportdag op 24 september. 

 

Je zult als je nog nooit met Concours.nl gewerkt hebt, alle gegevens van je pony(‘s), maar ook van jezelf 

eenmalig met de hand moeten invoeren; dit systeem staat volledig los van MijnKNHS. Doe dit meteen 

zorgvuldig, dan hoef je later bij het inschrijven alleen maar de drop-down-menu’s te gebruiken. 

 

Let op: als je wilt dat wij je resultaten naar de KNHS opsturen (winstpunten), geef die rubrieken dan op 

via MijnKNHS. Het combinatienummer dat je in Concours.nl hebt ingevoerd, wordt door ons alleen 

gebruikt om bij het opstellen van de startlijsten je deelname aan niet-KNHS-rubrieken te kunnen 

koppelen aan je eventuele KNHS-starts (i.v.m. je starttijden). Wij controleren het combinatienummer 

niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer. Heb je geen startpas, of wil je niet voor 

punten rijden, dan hoef je geen combinatienummer op te geven. 

 

k. Je kunt nu bij elke rubriek die op jou en je pony(‘s) van toepassing is, naar de groene knop ‘Snel 

inschrijven’, en je pony invullen via het drop-down-menu. Ook kun je via deze inschrijfmethode een 

stal reserveren, of een eenmalige donatie doen als Vriend van de Sportdag. 

l. Vervolgens kom je bij onderaan de inschrijfpagina aan bij de velden voor je ‘Contactgegevens’. Vul 

ook daar zo volledig mogelijk alle velden in. 
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m. Bij het veld ‘Opmerkingen’ kun je ons, als dat bij een stamboekrubriek volgens het vraagprogramma 

gevraagd wordt, je geschatte niveau als combinatie doorgeven. Meestal kan dat met de drop-down 

menu’s bij de stamboekrubrieken, maar bijvoorbeeld bij ‘Sportpony – nieuwe stijl’ kan dat helaas 

niet. Dan dit vak gebruiken. 

Dit veld is ook te gebruiken om je spoorbreedte (Menpony), en/of om je bodembedekking bij 

stalhuur aan te geven, als deze anders is dan zaagsel (+ reden opgeven!!). Zie hiervoor Stalverhuur 

op blz.14. 

Bevestig punt l. en m. door op de groene balk ‘Inschrijven’ te klikken. 

n. Nadat je op ‘Inschrijven’ hebt geklikt, krijg je een overzicht van je inschrijvingen te zien, met in dikke 

rode letters de mededeling dat de betaling nog niet is voltooid. 

De inschrijving is afgerond en pas definitief als het deelnamegeld voldaan is. Ga daarom naar de 

groene knop ‘Betalen’ onder aan de pagina voor de iDeal-betaling. 

o. Je wordt doorgestuurd naar de iDeal-pagina. Deze loopt via Mollie. Vanaf dit jaar dus geen losse 

facturen en overschrijvingen meer! 

p. Je ontvangt op het emailadres dat je hebt ingevoerd een compleet overzicht van je inschrijving. 

In die inschrijvingsbevestiging staat ook een directe link naar je inschrijvingen in Concours.nl, en 

kun je tot de sluitingsdatum rubrieken wijzigen, annuleren, bijschrijven of rubrieken die nog niet 

betaald zijn, alsnog via Mollie betalen. Ook ontvang je een mail met de betalingsbevestiging. 

Afmeldingen, wijzigingen en restitutie 
Conform art. 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement: 

- Bij afmelding voor de sluitingsdatum worden de inschrijfgelden teruggestort. 

- Bij afmelden na de sluitingsdatum bent u altijd inschrijfgeld verschuldigd. Ook wanneer u een 

medisch/veterinair attest kunt overleggen! Reeds betaalde kosten voor een gereserveerde stal 

worden teruggestort. 

- Bij "no show" (niet op komen dagen zonder af te melden) wordt de deelnemer bij de KNHS 

aangemeld door de wedstrijdorganisatie en zal de deelnemer een heffing conform de regels van de 

KNHS ontvangen. 

 

Wijzigingen en verzoeken graag zo snel mogelijk doorgeven via onze email. De uiterlijke datum voor het 

doorgeven daarvan is woensdag 7 september 2022. Na deze datum kunnen wij geen wijzigingen en 

verzoeken meer accepteren met uitzondering van afmeldingen. 

Terugbetalingen worden uitgevoerd in de maand ná de Sportdag naar hetzelfde rekeningnummer als 

waarmee de inschrijving is voldaan. 
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STARTLIJSTEN en STALTOEWIJZINGEN, VRIJWILLIGERSINZET 
Concours.nl zullen wij alleen inzetten voor het inschrijf- en betaalproces. 

De startlijsten en staltoewijzingen worden in de week vooraf aan de Sportdag online gepubliceerd op: 

- de Sportdag-pagina van onze website www.newforestpony.nl 

- Startlijsten.nl (zoek op ‘Ermelo’, naam: Nationale New Forest Sportdag 2022) 

- MijnKNHS 

 

Heb je aangegeven dat we je ook voor een dagdeel of een paar uur mogen inzetten als vrijwilliger, dan 

nemen we in september contact met je op. Uiteraard houden we bij je inzet rekening met je starts, en 

heb je voorrang bij toewijzing van de stallen. 

Je opgeven als vrijwilliger kan overigens nog steeds! We kunnen alle hulp goed gebruiken. 

Via sportdagnewforest@outlook.com kan je je aanmelden en aangeven of je wilt helpen met opbouwen 

(vrijdag 23 september) en/of je een ochtend en/of middag op zaterdag 24 september tijdens de 

Sportdag wilt komen helpen. Vele handen maken licht werk, dus fijn als je hier een steentje aan bij wilt 

dragen. 

 

OVERNACHTEN OP of NABIJ HET NHC 

Overnachten kan op één van de vele campings, bungalowparken, hotels of B&B’s in de buurt. Alle 

informatie over aanbieders is te vinden op de website https://nationaalhippischcentrum.nl/omgeving/ . 

 

CONTACTGEGEVENS SECRETARIAAT SPORTDAGCOMMISSIE 
 

sportdagnewforest@outlook.com 

Eva Eigenhuijsen en Petra Foppen 

 

Heb je nog vragen? Of tips? Of wil je op de Sportdag een paar uur komen helpen? 

Niet alleen op de Sportdag zelf, maar ook voor het opbouwen op 

vrijdag 23 september kunnen we nog veel hulp gebruiken. 

Stuur gerust een mail naar de Sportdagcommissie !! 

 

Op de Sportdag zijn wij voor nood bereikbaar op het telefoonnummer dat t.z.t. op het dagprogramma 

vermeld staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newforestpony.nl/
mailto:sportdagnewforest@outlook.com
https://nationaalhippischcentrum.nl/omgeving/
mailto:sportdagnewforest@outlook.com
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BIJLAGE 1A PROEF DRESSUURTALENT 2022 – volgt 

4-5 JARIGEN 

6 JARIGEN 

 

BIJLAGE 1B PROEF DRESSUURBELOFTE 2022 – volgt 

7 JAAR EN OUDER 
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BIJLAGE 2A PROEF SPRINGBELOFTE 2022 

BIJLAGE 2B PROEF SPRINGTALENT 
 

Opstelling lijntje Springbelofte (schets 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opstelling lijntje Springtalent (schets 2) -VOLGT 
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BIJLAGE 3 PROEF MENPONY 2022 – Volgt 
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BIJLAGE 4 PROEF SPORTPONY 2022 – Volgt 

- DRESSUURPROEF 

- SPRINGPROEF 
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BIJLAGE 5 PLATTEGROND 2022 - VOORLOPIGE TERREINNDELING 
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BIJLAGE 6 PLATTEGROND STALLENCOMPLEX 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


