Instellings- en bruikbaarheids-onderzoek (IBOP)
Reglement van het onderzoek rijpony NWPCS
Algemeen
De reglementen en het dressuur en het dressuur- en menproevenboek van de KNHS maken integraal
deel uit van dit reglement. Dat betekent dat de rij- en menproeven worden beoordeeld zoals is
beschreven in het rij- en menproevenboek van de KNHS en zijn gebaseerd op het Scala der
Africhting.

Condities
Afmeting rijbaan:
Inrichting rijbaan:

20 x 40 meter
letters AFBMCHEK en minimaal hekjes achter de rijbaanletters en in de
hoeken

Harnachement pony:

Zoals bepaald in de reglementen van de KNHS

Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een dressuurproef en een springproef
IBOP dressuurproef, lichtrijden tenzij doorzitten wordt gevraagd.
1

A-F-B-M

binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand

2
3
4

13

H-X-F
A-C
Tussen B en F
K-B
Tussen C en H
Tussen A en F
B-E-B
Tussen M en C
Tussen E en K
F-E
Tussen H en C
Tussen F en A
A
Tussen A en K
Tussen H en C
B
Tussen B en E
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E
A

Van hand veranderen en enkele passen middendraf
Slangenvolte met 3 bogen
Overgang arbeidsstap
Van hand veranderen
Overgang arbeidsdraf
Arbeidsgalop links aanspringen
Grote volte tweemaal rond, daarbij enkele sprongen middengalop
Overgang arbeidsdraf
Overgang arbeidsstap
Van hand veranderen
Overgang arbeidsdraf
Arbeidsgalop rechts aanspringen
Grote volte tweemaal rond, daarbij enkele sprongen middengalop
Overgang arbeidsdraf
Overgang arbeidsstap
Afwenden
Overgang halt houden
Voorwaarts in arbeidsdraf
Linkerhand
Grote volte tweemaal rond, daarbij na enkele drafpassen de pony de
hals laten strekken
Teugels op maat maken
Overgang arbeidsstap
Overgang arbeidsdraf
Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf
Doorzitten
Overgang arbeidsstap
Pony de hals laten strekken
Wenden
Teugels op maat maken
Halt houden en groeten
Bij A in stap de rijbaan verlaten
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Tussen A-F-B
Tussen M en C
Tussen E en K
F-X-H
Vóór M
Tussen M en B
B-F-A-K
K-X-G
Tussen K en X
Tussen X en G

IBOP springproef
Zie bijlage
Maximale hoogte en breedte van de hindernissen
Stokmaat
tot 1.17m
50 cm
55 cm

Hoogte
Breedte

Stokmaat
1.17 m– 1.27 m
60 cm
70 cm

Stokmaat
1.27 – 1.37 m
70 cm
85 cm

Stokmaat
1.37 – 1.48 m
80 cm
100 cm

Stokmaat
1.49 – 1.57 m
90 cm
110 cm

De eigenaar van de pony kanbij opgave voor deelname aan de IBOP verzoeken om de hindernissen
20 cm te verhogen en te verbreden. Van een eenmaal ingediend verzoek kan niet worden
teruggekomen.
De hindernissen dienen in de aangegeven volgorde gesprongen te worden zonder dat er tussen de
hindernissen voltes worden gereden. Na 3 ongehoorzaamheden dient de proef beëindigd te worden.
Beoordeling
Bij de beoordeling wordt gelet op:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Stap (buiging in de sprong, ruimte, takt en regelmaat)
Draf (ruimte, afdruk, zweefmoment, takt en regelmaat)
Galop (onderbrenging, takt en regelmaat, verruimen)
Balans (verdeling van het gewicht over de benen, dragende achterhand)
Souplesse (soepelheid en flexibiliteit)
Impuls (door de rijder opgewekte en/of natuurlijke drang naar voren van de pony, mate van
beheersbaarheid door de ruiter)
G. Geschiktheid als rijpony (de zelfhouding, het zich laten rijden, het bewegen door het lichaam,
souplesse in de overgangen, het lopen in de juiste stelling)
De beoordeling wordt verwerkt volgens onderstaande tabel, waarbij elk onderdeel wordt gewaardeerd
met een cijfer tussen 0 en 10.

Stap

Draf

Galop

Springen

2x

2x

2x

2x

Houding
Souplesse
Impuls
1x

Geschiktheid
Karakter
Werkwilligheid
1x

Totaal

Totaal: 100 punten
Aan de cijfers dient de volgende betekenis gegeven te worden:
0 niet uitgevoerd
1 zeer slecht
2 slecht
3 tamelijk slecht
4 ruim onvoldoende
5 onvoldoende

6 voldoende
7 ruim voldoende
8 goed
9 zeer goed
10 uitmuntend

Op basis van bovenstaande resultaten wordt de pony ingedeeld in de kwaliteitsklassen:
AA

Wanneer het totaal aantal punten 82 bedraagt en er voor geschiktheid minimaal een 8 is
behaald

A

Wanneer het totaal aantal punten 80 bedraagt en er voor geschiktheid minimaal een 7 is
behaald

B

Wanneer het totaal aantal punten 70 bedraagt en er voor geschiktheid minimaal een 6,5 is
behaald

C

Wanneer het totaal aantal punten 60 bedraagt en er voor geschiktheid minimaal een 6 is
behaald

Geen indeling in een kwaliteitsklasse volgt indien niet is voldaan aan de hierboven onder AA,
A, B of C gestelde eisen of indien de proef niet volledig is afgelegd.
Voorlopig keurmerries kunnen het keurschap behalen indien deze minimaal een B premie behaalt.

