PROTOCOL GEBRUIKSRUBRIEK
TUIGPONY’S
A - TUIGPONY’S
In de tuigrubrieken wordt er van de pony’s verwacht dat ze echte “tuigmanieren” laten zien. Dat wil
zeggen dat ze in draf mooi opgericht lopen, met de voorbenen hoog en ver naar voren grijpen,
waarbij de achterhand de stuwende en dragende kracht is. De tuigpony’s worden zowel links- als
rechtsom geshowd en lopen voor een concours- of lichte showwagen.
B - ALGEMEEN
















normaal beslag van max.10 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is niet toegestaan.
gebruik van een culeron en een opzetteugel is toegestaan, mits correct toegepast. Alle andere
hulpmiddelen zijn verboden.
het gebruik van een opzetteugel is uitsluitend toegestaan met het gebruik van een opzetbit. Bij
de opzetbitten is het gebruik van mondstukken naar keuze, mits deze zo zijn, dat ze de
paardenmond niet verwonden, toegestaan. Wanneer het opzetbit een gebroken mondstuk
heeft, mag dit niet dunner zijn dan 5 mm.
het gebruik van een staartbeugel is toegestaan mits deze niet hoger is dan 20 cm en van een
dusdanig model en zodanig bekleed dat het paard er geen beschadiging aan overhoudt.
Vierwielige concours- of lichte showwagen
bitten: Zie wedstrijdvoorschriften van het KNHS.
voor deelname aan aangespannen rubrieken moet de pony minimaal 4 jaar zijn.
toilet en aanspanning als gebruikelijk in de wedstrijdsport.
KNHS optoming
broek is niet verplicht mits de wagen geremd is.
zweep te allen tijde in de rechterhand
geen bandages, springschoenen etc.
vrije kleding keuze, handschoenen, hoofddeksel en schootskleed verplicht.
bij elke combinatie is een groom aanwezig die de bij stilstand voor de pony gaat staan om de
pony vast te kunnen houden.

C - WIJZE VAN RIJDEN IN DE SHOWRING
Binnen komen in draf, op verzoek van de ringmeester kunnen de combinaties zelf de ruimte
opzoeken. Op teken van de ringmeester word aangegeven wanneer er van hand kan worden
veranderd. De ringmeester wacht op het teken van de jury alvorens de deelnemers op een voorlopige
plaatsing neer te zetten. De pony’s worden opgesteld aan de kopse kant van de baan voor de
hoefslag zodat er genoeg ruimte voor de deelnemers om ook individueel hun verrichting te laten zien
en om de stilstaande combinaties heen te kunnen rijden. (mochten er meer dan drie combinaties op
de korte zijde moeten staan mag er buiten de ring plaatsgenomen worden).
De individuele show word altijd alleen in draf gereden;
Het gaat hier namelijk om een showpony en het is de bedoeling de natuurlijke aanleg te laten zien.
Het ideaal daarbij is dat de pony achter wil zakken door zijn achterhand volledig onder het lichaam te
brengen en de voorhand gaat daarbij rijzen. Vanuit de schouder heft hij het voorbeen hoog op en zet
het vervolgens ruim weg. Nadat deze draf enige malen op de linker- en rechterhand zijn geshowd mag
er op aanwijzing van de ringmeester weer plaats genomen worden bij de wachtende deelnemers aan
de korte zijde van de baan. Als alle combinaties aan de beurt zijn geweest zal de jury beslissen wat de
definitieve plaatsing wordt.
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