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A - FIRST RIDDEN 
 
De First Ridden is voor jonge ruitertjes en amazones en uit 
veiligheidsoverwegingen wordt er in groepsverband alleen de stap en draf 
getoond. Deze kinderen zijn voor het eerst niet meer onder begeleiding en kunnen 
zelfstandig hun pony rond kunnen sturen. Dit wordt wel beschouwd als een van de 
belangrijkste momenten in het rijleven van een kind. Eigenlijk is het meer een test 
voor de pony dan voor het kind, want zelfs als het kind een uitstekend ruitertje of 
amazone blijkt te zijn, moet je aan de pony kunnen zien dat deze ook met een 
minder getalenteerd of nerveuzer kind super braaf door de baan zal lopen en zich 
aanpast aan het kind wat hem rijdt.  
 
Er kan alleen met een merrie (niet zogend) of ruin uit de sectie A of B meegedaan 
worden, hengsten en merries met een veulen aan de voet zijn uitgesloten.  
 
Als een combinatie eenmaal meedoet aan de First Ridden klasse mag deze niet 
meer deelnemen aan Leading Rein rubrieken. 
 
B - REGLEMENT FIRST RIDDEN: 
 

1. Deze rubriek staat open voor geregistreerde niet zogende Welsh merries 
en ruinen vanaf 4 jaar en ouder en niet groter dan 1,28 cm. 

2. Kwalificatie vindt plaats op regionale keuringen.  
3. Een gekwalificeerde combinatie mag uitsluitend deelnemen aan de 

Centrale Keuring in dezelfde samenstelling. 
4. Eigenaren moeten lid zijn van het NWPCS en/of de deelnemer moet lid 

of jeugdlid zijn. Aanmelden via MijnWelsh.nl of indien jeugdlid per 
inschrijfformulier. 

5. De manen en staart mogen voor deze rubriek niet ingevlochten op één 
klein vlechtje achter de oren na. 

6. Alle pony’s moeten binnen de maximum maat zijn. Pony’s kunnen 
gemeten worden op verzoek van de jury. 

7. De pony’s worden getoond met een hoofdstel met gebroken trens en een 
hoge neusriem (bij voorkeur zonder sperriem), een zadel met eventueel 
een staartriem. Een enkel sjabrak is toegestaan in de vorm van het 
zadel. 

8. De rijkleding behoort in Britse stijl te zijn of conform het KNHS-
regelement. Géén sporen, alleen een stokje kan meegenomen worden 
(mag niet gebruikt worden) met een maximum lengte van 75 cm. en 
zonder verfraaiing.  

9. Handschoenen en Cap met veiligheidssluiting is verplicht. 
10. De ruiter/amazone mag niet jonger zijn dan 6 jaar of ouder zijn dan 12 

jaar (in het lopende jaar). De ruiter/amazone neemt niet deel aan andere 
rubrieken onder het zadel. 

11. Zonder toestemming van de jury mag ruiter/amazone niet gewisseld 
worden tijdens de rubriek. 

12. Als er meer dan 12 pony’s in de ring zijn, mag de rubriek gesplitst 
worden. 
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13. De juryleden moeten een combinatie pony – ruiter/ amazone kunnen 
beoordelen en de doelstellingen van de First Ridden rubriek 
onderschrijven. 

14. De juryleden beoordelen de ruiter/ amazone op de getoonde simpele rij 
technische onderdelen in het vrije showgedeelte. Galop is niet verplicht. 
De pony wordt gekeurd als in de Leading Rein rubriek. 

15. De ruiter/amazone dient enige rij technische ervaring te hebben en de 
pony in het losrijden in een afgezette dressuurring onder controle te 
kunnen houden. 

16. Normaal beslag van max. 8 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is 
niet toegestaan. 

17. Bandages, springschoenen etc. zijn niet toegestaan. 
 

 
C - WIJZE VAN RIJDEN IN DE SHOWRING 
 
De combinaties komen binnen in stap, op verzoek van de ringmeester kunnen de 
combinaties zelf de ruimte opzoeken. De ringmeester geeft aan wanneer de 
deelnemers mogen aandraven en geeft na ongeveer een of twee rondes aan om van 
hand te veranderen, hierna geeft de ringmeester aan om weer in stap over te gaan. 
De jury geeft de ringmeester aan wat de voorlopige opstelling wordt en plaatst deze 
aan de korte kant van de baan op de hoefslag. Als de groep te groot is kan er ook 
voor gekozen worden op de lange zijde op te stellen op de hoefslag zodat er voor de 
wachtende groep genoeg ruimte is om de verrichting te laten zien.  
 
De individuele show start op aanwijzing van de ringmeester, hij haalt de eerste 
combinatie naar voren uit de ‘Line up’ en de jury bekijkt het geheel en kan een kort 
praatje maken met de ruiter of amazone, dit om het ruitertje op zijn of haar gemak te 
stellen. De ringmeester kan nogmaals toelichting geven hoe de show uitgevoerd 
moet worden of de jury communiceert zelf wat hij/zij graag wil zien.  
 
De basisroute is voor alle combinaties gelijk, op aanwijzing van de jury mag de 
combinatie van start gaan. De combinatie stapt van de jury af en draaft linksom weg, 
men verandert in draf van hand, draaft voor de ‘line up’ langs en verandert nogmaals 
van hand. Hierdoor kan de jury de combinatie in zowel de linker als rechter draf 
beoordelen en zien of het kind al zelf van been kan wisselen. Na twee maal van hand 
te zijn veranderd gaat de combinatie in stap over en houdt daarna halt, ter afsluiting 
groet de ruiter amazone naar de jury waarna ze weer in de ‘line up’ plaats nemen. 
  
Tijdens de individuele show mogen de combinaties galop tonen maar het is niet 
verplicht en de deelnemers kunnen er ook niet op afgerekend worden als hij of zij 
geen galop toont. Het gaat om het rijden van de show en het algehele plaatje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goedgekeurd op de ledenraadsvergadering te Putten op 30-03-2019  
110422 


