
Rubriek SPORTPONY – Nieuwe Stijl 

--- aanvulling op vraagprogramma --- 
 

In onze eigen stamboekrubrieken worden de pony’s onder het zadel geobserveerd en beoordeeld op 

geschiktheid voor de spring- of dressuursport, gericht op uitoefening door kinderen. 

Bij de BELOFTE-rubrieken wordt uitgegaan van de natuurlijke, aangeboren aanleg van een pony voor 

een bepaald discipline. 

Als een pony ouder wordt, wordt aanleg steeds meer beïnvloed door ervaring. Daarom hebben we voor 

die meer ervaren pony’s de TALENTEN-rubrieken ontwikkeld. 

Voor deelnemers die voor deze stamboekrubrieken niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname, 

is er de rubriek Sportpony-nieuwe stijl. In het vraagprogramma op de website zijn die ‘voorwaarden’ in 

een tabel uiteengezet (blz.6). In deze rubriek zijn de rollen omgekeerd. 

Deze rubriek is voornamelijk bedoelt voor juist de minder ervaren, vaak jonge deelnemers. Zij leren de 

kneepjes doorgaans van de ervaren pony’s. Pony’s die de knoppen op de goede plekken hebben en die 

het spel kennen. Zodra de bel gaat of de witte hekjes komen in zicht, dan gaan deze pony’s hun ding 

doen, en brengen hun ruiter de baan rond. Door deze positieve ervaringen groeit het zelfvertrouwen 

van deze kinderen met de dag. Leermeesters. Zo waardevol. 

In deze rubriek komen de combinaties individueel in de baan, en leggen daar een proef af. De proef is 

een dressuurproef, gecombineerd met enkele hindernissen. De hindernissen zijn afgestemd op de 

ervaring van de ruiter, die men kan aangegeven bij de inschrijving. Duur: max. 15 minuten. 

De beoordeling en observering wordt gedaan door een 2- of 3-koppig jurycorps. Het jurycorps bestaat 

uit minimaal 1 jury’s van het NNFPS en een externe deskundige. Er wordt gebruik gemaakt van een 

omroepinstallatie. Ook staat er iemand bij de jury die de waarnemingen van de jury opschrijft, en de 

hoofdstelnummers controleert. Er is een ringmeester aanwezig. De proef wordt voorgelezen door 

iemand van de organisatie. 

In het Vraagprogramma op blz. 7 (website) wordt ook nog op het een en ander ingegaan m.b.t. 

deze rubrieken. 

Beweging/ houding onder het zadel 
Belangrijk tijdens de gehele test is dat de pony de indruk geeft dat hij het werk leuk en makkelijk 

vindt en dat hij goed in zijn vel zit (Happy Athlete). Gedurende de test is de pony ontspannen, 

attent en ongedwongen in houding en bewegingen. In de gangen toont de pony takt, impuls, 

regelmaat, zuiverheid en souplesse. Tijdens de oefeningen in de proef heeft de pony een constant 

tempo en ritme en heeft impulsbehoud. Daarbij is de pony constant alert.  

Een van de fokdoelen van het NNFPS is ook het karakter van de pony’s. Dat wordt ook in de 

beoordeling meegenomen. In deze rubriek is het karakter heel kenmerkend voor de pony als 

Leermeester. Het is voor deze rubriek minder interessant hoe de ruiter de africhtingsgraad van de 

pony kan laten zien m.b.t. Skala der Ausbildung. Naast de Happy Athlete, en een super karakter, 

gaan we in deze rubriek in op de houding en zit van de ruiter. We gaan in op de beginselen van de 

ruitersport: dat wat je nodig hebt om een goede start te maken. 
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Praktische informatie – voor de deelnemer 

Startlijst 

Hoe laat je moet starten, staat op de startlijst die op onze website (www.newforestpony.nl) wordt 

gepubliceerd. In principe is je starttijd op de startlijst bepalend. Er kan niet zomaar op eigen 

initiatief op een ander moment gestart worden. Alleen vooraf aan je starttijd kun je in overleg met 

de ringmeester én als er plek is in een andere groep (van dezelfde leeftijd, met dezelfde hoogte), 

eventueel op een ander (eerder of later) moment nog deelnemen aan deze rubriek. 

Optoming 

Je zadelt je pony van tevoren op. Bij de zadelpresentatie zijn peesbeschermers en hulpteugels 

toegestaan. Geen stang en trens. Een veiligheidscap is – zoals voor alle onderdelen deze Sportdag 

– verplicht. De verdere optoming is toegestaan zoals in het Wedstrijdreglement Dressuur KNHS 2022 

is vermeld.  

Losrijden en opstellen 

Je kan losrijden of op het zand of op het gras. Op het zand is in de voorruimte in de hoofdring 

achter de huldigingsring of in de inspringring. Op het gras is bij de dressuurringen. Een paar 

minuten vóór je starttijd sta je klaar bij de ingang van de ring voor de Sportpony (zie hiervoor t.z.t. 

de plattegrond op de site). Op aanwijzen van de ringmeester mag je de baan in komen. 

Bij binnenkomst krijg je even de gelegenheid je pony aan de omgeving van de baan te laten 

wennen. Er zal door het jurycorps aangegeven worden wat zij op dat moment van je willen zien. 

De proef 

De proef is een gecombineerde dressuur-springproef. De proef en het parcours staan op blz. 3 en 

4. Het beoordelingsprotocol staat op blz. 5. 

De uitslag 

Om voor een eindbeoordeling in aanmerking te komen, moet je de gehele rubriek uitgereden 

hebben. Als je voortijdig afbreekt, doe je niet mee voor het klassement. Als je besluit de proef af 

te breken, wordt je verzocht de baan te verlaten. 

Bij het secretariaat vind je tussendoor op een screen van Equiscore per rubriek de resultaten van de 

combinaties. Tijdens de testen rijden in elke rubriek de merries/ruinen/hengsten/NF/NFX door 

elkaar. 

De einduitslag wordt pas bekend gemaakt nadat alle deelnemers van een rubriek klaar zijn. Daarna 

vindt ook de prijsuitreiking plaats. De winnaars 1 t/m 3 van elk klassement worden voor de 

prijsuitreiking op de pony verwacht in de Huldigingsring. De overige prijswinnaars worden ‘te voet’ 

en in tenue in de Huldigingsring verwacht. 

Elke deelnemer ontvangt na de Sportdag per e-mail een luxe NNFPS-protocol met daarop de naam 

van de ruiter/amazone, de naam en gegevens van de deelnemende pony en het aantal behaalde 

punten. 

Wij wensen alle deelnemers veel succes en vooral heel veel plezier. 

Wie weet wordt jouw pony wel benoemd tot Leermeester van 2022! 

http://www.newforestpony.nl/
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Proef – “Sportpony nieuwe stijl” 

Lichtrijden in draf 

Lichtrijden in draf, zitten in galop en meegaan/verlichte zit tijdens de sprong 

(niet de hele proef verlichte zit, zoals bij een originele Caprilliproef) 

Tenzij in de proef anders is aangegeven, dient elke opdracht 1x te worden uitgevoerd. 

Daar waar staat: stap – draf – galop, wordt bedoeld: arbeidsstap - arbeidsdraf – arbeidsgalop 

Bij binnenkomst heeft de combinatie even de tijd de baan te verkennen. Start is op teken van de jury. 

Het jurycorps en de voorlezer staan t.h.v de lijn F-B-M (20x40-baan) 

Alle Friese Boeren Met Centen Hebben Een Koe Door Ximmer Gemolken 

 

▪ Tussen A en F binnenkomen in draf, hoefslag volgen 

▪ Bij E afwenden en stap overgaan 

▪ Op de lijn X-B halthouden en groeten – voorwaarts in draf, B linkerhand 

▪ H-X-F van hand veranderen, daarbij enkele passen de draf verruimen – F arbeidsdraf 

▪ K-X-M van hand veranderen, daarbij enkele passen de draf verruimen – M arbeidsdraf 

▪ Voorbij E afwenden en hindernis 1 springen, daarna hoefslag volgen 

▪ B afwenden – E Rechterhand en hindernis 2 springen, daarna hoefslag volgen 

▪ B Halthouden, 5 seconden – voorwaarts in stap 

▪ Tussen F en A draf 

▪ K-X-M Van hand veranderen en daarbij de pony de hals laten strekken 

▪ Vóór C teugels op maat maken en de pony weer in de hand stellen 

▪ E Afwenden 

▪ B Linkerhand en hindernis 3 springen, daarna hoefslag volgen 

▪ H-B Wenden 

▪ Tussen F en A arbeidsgalop 

▪ E-B-E Grote volte, daarna hindernis 2 springen, en hoefslag volgen 

▪ M-F Enkele passen de galop verruimen – F Arbeidsgalop 

▪ A Wenden, en hindernis 5a en 5b - C rechterhand 

▪ Tussen M en B draf 

▪ B Afwenden 

▪ X Volte 10 meter links, gevolgd door X volte 10 meter rechts – E Linkerhand 

▪ Tussen K en A galop 

▪ Voorbij C afwenden en hindernis 2 springen, daarna hoefslag volgen 

▪ F-M Enkele passen de galop verruimen – M arbeidsgalop 

▪ E draf 

▪ K-D-E Linksomkeert 

▪ Tussen H en C galop 

▪ Voorbij B Afwenden en hindernis 4 springen, daarna hoefslag volgen 

▪ E draf, meteen na C weer galop 

▪ A Afwenden en hindernis 5a en 5b springen – C linkerhand en in draf overgaan 

▪ E Afwenden en in stap overgaan 

▪ Tussen X en B halthouden en groeten 

▪ De voorlezer geeft het teken dat de combinaties weer mag doorstappen. Gezamenlijk de 

rijbaan verlaten. 
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Rijbaan-schets 

 

Hindernis 1  Drafbalk met kruisje 

Hindernis 2  Steilsprong, grondbalk 

Hindernis 3  Steilsprong + hekje, grondbalk 

Hindernis 4  Steilsprong, grondbalk 

Hindernis 5a en 5b Steilsprong, grondbalk en ongelijke oxer (afstand 3-4 galopspongen) 

De hoogte op de Sportdag zal zijn cat.B 50cm, cat.C 60cm, cat.D 70cm en cat.E 80cm (+ of – 5cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 
 

 

 

Beoordelingsprotocol – Sportpony nieuwe stijl 

 

 Onderdeel Criteria  Punten 

1. Stap, draf en galop 
Zuiverheid (takt), regelmaat, impuls, 

kwaliteit/bruikbaarheid 
  

2. 
Gedragenheid en 

souplesse 

Gedragenheid/balans, souplesse, ruggebruik, 

buigzaamheid, ontspanning, aanleuning en 

mogelijkheid tot verruiming/verzameling 

  

3. Springen 
Het gaan tussen de hindernissen, voldoende 

techniek, vermogen en reflexen, vertrouwen 
  

4. Karakter 
Werkwilligheid en gehoorzaamheid, invloed 

van de ruiter 
2x  

5. 
Rijdbaarheid tijdens 

de proef 
Temperament, aan de hulpen, tempo 2x  

6. 
Rijdbaarheid tijdens 

de sprong 
Temperament, aan de hulpen, tempo 2x  

7. 

Algemene indruk als 

Leermeester 

Sportpony 

Uitstraling, bewegingsmechanisme, 

mate van ‘durchlässigkeit’, conditie, 

aanpassingsvermogen, betrouwbaarheid 

  

     

 Totaal (max. 100 ptn.)    

max. 10 punten per onderdeel (ook in decimalen) 


