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Informatie voor deelnemers aan de verrichtingsproef merries
Benaming
Hoewel diverse benamingen gehanteerd werden, zowel officieel als in de wandelgangen, heeft het
bestuur van het New Forest Pony Stamboek besloten alleen nog maar de term 'verrichtingsproef
merries' te gebruiken.
Wanneer de verrichtingsproef merries met voldoende resultaat wordt afgelegd (de merrie ontvangt
een A-, B- of C-premie), dan kan de pony in aanmerking komen voor het kroonschap. Is de merrie
reeds aangewezen als voorlopig kroon, dan zal zij op dag van de verrichting het kroonschap
toegewezen krijgen. Stermerries die de proef op vrijwillige basis en met voldoende resultaat afleggen,
krijgen het predikaat kroon direct verleend wanneer zij op de centrale merriekeuring tot voorlopig
kroonmerrie worden aangewezen. Het in 2015 aangenomen voorstel stelt nu ook stamboekmerries in
de gelegenheid tot het vrijwillig afleggen van de verrichtingsproef (betreft wijziging van art. 30 van het
keuringsreglement).
Aanmelden
Als u zich inschrijft voor de verrichtingsproef merries, ontvangt u een factuur. Deze moet voldaan zijn
voor de dag waarop de verrichtingen plaatsvinden. Ongeveer een week voor de verrichtingsdag krijgt
u informatie over de exacte programma-indeling, uw starttijden en terreinindeling. We verzoeken u
deze informatie goed door te nemen en u op de dag van de verrichting tijdig te melden bij het
secretariaat.
De proef
Voor het afleggen van de verrichtingsproef merries kan worden gekozen uit twee mogelijkheden:
- de proef onder het zadel  te noemen: rijpony
- de aangespannen proef
 te noemen: aangespannen pony
De proef onder het zadel bestaat uit drie onderdelen:
*
vrijspringen
*
beoordeling van de basisgangen in groepjes, direct aansluitend springen onder het zadel
*
het vlakkebaantraject met enkele hindernissen
De aangespannen proef bestaat uit drie onderdelen:
*
vrijspringen
*
de proef zoals beschreven in het “reglement verrichtingen merries – aangespannen pony”,
dressuur en vaardigheid
*
het vlakkebaantraject met enkele hindernissen
Starttijden
Voor de starttijden ontvangt u een schema. Zowel het vrijspringen als het vlakkebaantraject vindt in
groepen plaats. De deelnemers starten vrij snel achter elkaar.
Uitslag
Juryleden en stamboekmedewerkers stellen alles in het werk de uitslagen van de verrichtingsproef zo
snel mogelijk te verwerken en aan de deelnemers bekend te maken. Deze ‘prijsuitreiking’ vindt plaats
in de foyer, dus zonder pony.

Om voor een verrichtings-primering in aanmerking te komen, moet een merrie aan verschillende eisen
voldoen. Zo mag zij na een val door een eenmalige dispensatie van de jury het traject vervolgen (mits
er geen blessures zijn van pony of berijder) en moet het gemiddelde van de cijfers minimaal een 6
zijn. Tevens moet de merrie voor de volgende onderdelen een voldoende (is minimaal een 6) krijgen:
karakter, temperament en gehoorzaamheid, houding en wendbaarheid, stap, draf en galop. Indien

een van deze onderdelen lager dan een 6 wordt beoordeeld, zal de merrie niet meer mogen starten in
het vlakkebaantraject. Dit zal persoonlijk aan de eigenaar worden medegedeeld door de jury.
Oefenen
Op de woensdag voorafgaand aan de datum van het onderzoek staat in principe het crossterrein van
het KNHS-centrum ter beschikking aan de deelnemers. Zij kunnen dan het vlakkebaantraject oefenen.
U dient zich voor u het crossterrein betreedt even te melden bij de KNHS.Door onvoorziene
omstandigheden ( zoals begaanbaarheid van het terrein) kan er van de datum worden afgeweken.
Van stamboekzijde zal een deskundige worden benaderd die bereid is om gedurende enige tijd op die
woensdag aanwijzingen aan de deelnemers onder het zadel en de eventuele deelnemers aan de
menproef te geven. Indien hierover meer bekend is, zullen degenen die zich voor de verrichtingsproef
hebben ingeschreven hierover nader worden geïnformeerd.
Optoming en tenue
Men dient opgezadeld de rijbaan te betreden.
In het u toegezonden stuk betreffende de verrichtingen merries staan de eisen ten aanzien van
optoming, gebruik van sporen en zweep en dergelijke.
Voor het vrijspringen en springen onder de man is het gebruik van pijpkousen of peesbeschermers
aan de voorbenen toegestaan. Tijdens het vlakkebaantraject is het gebruik van beenbescherming aan
zowel voor- als achterbenen toegestaan.
Voor de aangespannen proef kan gebruik worden gemaakt van een concourswagen of een
marathonrijtuig. Het vlakkebaantraject wordt zodanig uitgezet dat het is af te leggen met een
concourswagen, maar het gebruik van een marathonwagen wordt ten zeerste aanbevolen.
Vrijspringen
De opstelling is als volgt op de linkerhand (de pony’s lopen tegen de klok in):
grondbalk – 2,25 à 2,75 m. – laag kruisje – op een galopsprong (6 à 6,1 m.) – steilsprong die later
wordt omgebouwd tot oxer)
Het lijntje is aangeleund.
De pony’s springen de hindernis (maximaal 80 cm.) eerst enkele keren als steilsprong en daarna
enkele keren als oxer.
U wordt aangeraden de pony thuis ook regelmatig even los in de bak te laten rond galopperen. De
pony leert zich dan ook ontspannen. Het vrijspringen 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 10 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: twee juryleden en een hindernishulp van
stamboekzijde. U bent zelf verantwoordelijk voor het aandrijven van de pony. Dit mag door de
begeleider en één hulp gebeuren. Denkt u eraan een longeerzweep mee te nemen.
Vlakkebaantraject
Voor de pony’s onder het zadel bestaat het vlakkebaantraject uit een parcours met circa vier
natuurlijke hindernissen (boomstammen, heggen, wit hek; de wal voor de aanspanningen). Het
parcours dient in een terreingalop (dus een tempo dat hoger ligt dan de galop in een springparcours)
te worden afgelegd. De baan wordt twee keer rondgereden! De eerste keer met hindernissen.
Voor het vlakkebaantraject gelden dezelfde regels als voor het springen. Het gebruik van
beenbescherming wordt nu van harte aanbevolen. De ruiter of amazone hoeft geen rijjasje te dragen,
een trui is ook toegestaan. Een veiligheidscap is gedurende alle onderdelen van de proef verplicht!
Tijdens het vlakkebaantraject is het dragen van een bodyprotector verplicht en het gebruik van een
crosshelm toegestaan.
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Aanmelding verrichtingsonderzoek merries zaterdag 17-10-2015
Locatie: KNHS-centrum te Ermelo
Eigenaar:

________________________________________

Adres:

________________________________________

Postcode en woonplaats:

________________________________________

Telnr.:

________________________________________

E-mail:

________________________________________

meldt de volgende pony aan voor het verrichtingsonderzoek (kosten € 68,25) , te
houden op zaterdag 17 oktober op het KNHS-centrum te Ermelo:
Naam pony:

________________________________________

Stb.nr.:

STB / IMP * ________________________

Onderzoek:

ZADEL / AANGESPANNEN *

Ruiter(s)/ menner:

________________________________________

Datum:

____________

Handtekening eigenaar:
Naam eigenaar:

________________________________________

Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen VOOR 26 SEPTEMBER 2015 naar:
NNFPS, Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde

