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A - JONGE VOORBRENGER  

 
Voor de jeugd die geïnteresseerd is om pony’s te gaan voorbrengen worden aparte rubrieken (dus 
niet in de reguliere keuringsrubrieken) uitgeschreven, zodat zij ervaring op kunnen doen. Daarbij zal 
gelet worden op de omgang met de pony, de wijze van voorbrengen en de kleding (normaal tenue als 
gebruikelijk op de keuring in het wit).  
 
Als aandrijfmiddelen zijn binnen de keuringsbaan het gebruik van een zweepje met een maximale 
lengte van 75 cm toegestaan. Het gebruik van andere hulpmiddelen is verboden. 
 
Er kan alleen met een merrie (niet zogend) of ruin meegedaan worden, hengsten en merries met een 
veulen aan de voet zijn uitgesloten.  
 

B - DE CATEGORIEËN  

 
De categorieën zijn als volgt:  

 Leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar. In deze rubriek is een begeleider toegestaan maar is niet 
verplicht, het dragen van een veiligheidscap is verplicht. De pony waarmee wordt 
voorgebracht moet ingeschreven zijn in de sectie A of B.  

 Leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar. In deze rubriek is een veiligheidscap verplicht. De pony 
waarmee wordt voorgebracht moet ingeschreven zijn in de sectie A of B.  

 Leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar. In deze rubriek is een veiligheidscap niet verplicht maar 
wordt wel aanbevolen, de pony waarmee wordt voorgebracht is uit alle secties toegestaan.  

 
De voorbrengers worden beoordeeld en geplaatst door de jury en ontvangen een protocol met daarop 
hun beoordeling. De jury selecteert welke jonge voorbrengers worden uitgenodigd voor de Centrale 
Keuring om daar deel te nemen aan de kampioenschappen jonge voorbrengers. Tijdens de Centrale 
Keuring wordt er gestreden binnen de leeftijdscategorieën. Vervolgens komen op de CK de 1

e
 en 2

e
 

geplaatsten terug in het Algemeen Jonge Voorbrengerskampioenschap. 
 
C - WIJZE VAN VOORBRENGEN 
 

De mannier van keuren zal op de Engelse manier gebeuren. Alle voorbrengers worden in het midden 
om catalogus volgorde opgesteld waarna zijn een voor een voor de jury mogen verschijnen. Ze 
stappen op aanwijzing van de jury weg van de jury en draaien op het einde van de baan om en draven 
dan naar de jury toe, gaan er in draf omheen en als ze achter de opgesteld pony’s komen kunnen zij 
weer in stap overgaan en hun plaats weer innemen.  
 
Als iedereen aan de beurt is geweest zal op teken van de ringmeester de eerste pony voorwaarts 
stappen en de baan rechtsom volgen, deze wordt dan gevolgd door de rest. De jury zal nu haar/zijn 
keuze maken wat de volgorde van plaatsing word en op aanwijzing van de ringmeester worden de 
pony’s en de jonge voorbrengers op de juiste plaats in het midden van de ring gezet. De jury kan dan 
nog steeds besluiten combinaties te wisselen en pas als de jury het teken aan de ringmeester geeft 
dat hij/zij klaar is zal de plaatsing definitief worden.  
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