Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek
Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde
www.new forestpony.nl
Email: info@newforestpony.nl
Tel.: 0516-480627
Fax: 0516-480521

INFO - Gebruikspresentatie Centrale Hengsten Keuring
Uit de ALGEMENE BEPALINGEN aangaande de hengstenkeuring:
-/-

Punt 13:
Nadat een hengst het verrichtingsonderzoek met goed gevolg heeft afgerond, dient hij zich in het
opvolgende jaar tijdens de CHK onder het zadel te presenteren in een speciaal daarvoor uitgeschreven rubriek.

PRESENTATIE ONDER HET ZADEL.
Beoordeling:
De gebruikspresentatie’s worden beoordeeld door een tweetal juryleden die ook in de gelegenheid worden
gesteld om een toelichting te geven op de getoonde prestaties.
Informatie specifieke beoordelingspunten:
Er worden punten (maximaal 10 per onderdeel) gegeven voor de volgende 10 onderdelen
(totaal 100 punten):
stap,
draf,
galop,
houding / balans,
souplesse,
springen – techniek,
springen – gaan tussen de hindernissen,
temperament / werkwilligheid,
algemene indruk als dressuurpony en
algemene indruk als springpony
Presentatiewijze:
Drie pony’s komen tegelijk in de rijbaan. Op aanwijzing van de juryleden, die zich eveneens in de baan
bevinden, tonen ze op beide handen stap, draf en galop en op verzoek enkele overgangen ;
dressuuroefeningen en figuren conform het opleidingsniveau.
Vervolgens wordt gesprongen. De hindernissen bestaan uit een lijntje en 3-4 apart geplaatste hindernissen.
De hoogte van de hindernissen is afhankelijk van de stokmaat en eveneens het opleidingsniveau van de
pony. De jury mag tijdens de onderdelen aanwijzingen geven aan de deelnemers.
De hindernissen kunnen bestaan uit:
- stijlsprong van balken
- oxer van balken
- oxer van balken met voorzethek
- muur of wal (eventueel tonnen)
- lijntje en / of combinatiesprongen
Optoming pony:
Hoofdstel met trens volgens reglementen basiswedstrijdsport dressuur pony’s
Het gebruik van hulpteugels, bandages, pijpkousen en strijklappen is niet toegestaan. Bij het
afleggen van de springproef zijn peesbeschermers of pijpkousen toegestaan.
Het gebruik van sporen is toegestaan. Toegestaan zijn sporen die mogen worden gebruikt in
ponywedstrijden (volgens het basiswedstrijdsportreglement KNHS). )
Een karwats van maximaal 75 cm lengte mag eveneens worden gebruikt.
De amazone of ruiter die de pony rijdt, dient een veiligheidscap te dragen.
Overig:
Elke pony moet tijdens de presentatie hoofdstelnummers dragen, deze kunt u afhalen bij ons
secretariaat.
Als uw hengst ook aan de gewone keuring meedoet dan houdt hij voor deze rubriek hetzelfde
nummer.
Als u speaker tekst heeft dan deze graag meeleveren bij uw aanmeldingsformulier dan zorgen wij
ervoor dat deze op de dag van de keuring in het bezit is van de speaker.
Bij belangstelling voor presentatie in de aanspanning dan graag een berichtje naar het stamboekkantoor en
wordt u deze info aangereikt.
Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het Stamboekbureau

