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A - DE LEADING REIN 

 
De Leading Rein is voor de allerkleinste kinderen die al wel zelfstandig op hun pony 
kunnen zitten maar vaak nog niet helmaal zelfstandig kunnen rijden. Tijdens de 
individuele show van de Leading Rein combinatie kijkt de jury vooral naar hoe alle 
onderdelen uitgevoerd worden en of het kind zelf ook actief meedoet en beoordeeld 
tevens de geschiktheid van de pony voor dit doel. 
De begeleid(st)er loopt naast de pony mee met de Leading Rein lijn in haar 
linkerhand zodat de rechterhand vrij word gehouden mocht de pony iets raars doen 
er ingegrepen kan worden.  
 
Er kan alleen met een merrie (niet zogend) of ruin uit de sectie A meegedaan 
worden, hengsten en merries met een veulen aan de voet zijn uitgesloten.  
 
Als een combinatie meedoet aan de leading Rein mag deze niet deelnemen aan een 
van de andere gebruiksrubrieken zoals First Ridden of Rijrubrieken. 
 
B - REGLEMENT LEADING REIN RUBRIEK: 
 

1. Deze rubriek staat open voor geregistreerde niet-zogende Welsh merries 
en ruinen vanaf 4 jaar en ouder en niet groter dan 1,21.9 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) en een zadel met 
eventueel een staartriem. Een enkel sjabrak is toegestaan in de vorm 
van het zadel. 

8. De leidteugel mag alleen aan de neusriem bevestigd zijn. 
9. De rijkleding behoort in Britse stijl te zijn of conform het KNHS-

reglement. Géén sporen, alleen een stokje kan meegenomen worden 
(mag niet gebruikt worden) met een maximum lengte van 75 cm. en 
zonder verfraaiing.  

10. Handschoenen en Cap met driepuntsgordel verplicht. 
11. De ruiter/amazone mag niet ouder zijn dan 8 jaar of jonger dan 4 jaar. 

Ook mag de ruiter/amazone niet deelnemen aan andere rubrieken onder 
het zadel. 
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12. De juryleden moeten een combinatie pony – ruiter/amazone kunnen 
beoordelen en de doelstellingen van de Leading Rein rubriek 
onderschrijven. 

13. De pony wordt gekeurd op: geschiktheid om bereden te worden door een 
zeer jonge, onervaren ruiter/ amazone, wat blijkt uit makheid, 
gehoorzaamheid, betrokkenheid, bouw en beweging. Alleen stand, stap 
en draf worden beoordeeld. De jury kan onverwachte dingen vragen, bv. 
voetje optillen, op- en afstijgen enz. 

14. De ruiter/amazone dient correct op de pony te zitten en het lichtrijden 
enigszins onder de knie te hebben en zich niet (krampachtig) aan het 
zadel vast te houden. De teugels dienen correct vastgehouden te 
worden en de pony mag noch in de mond noch in beweging gehinderd 
worden. 

15.  De begeleider dient de pony op eigen benen te laten lopen, door de 
leidteugel losjes te laten hangen. Minimale stemhulpen zijn toegestaan. 

16. De leidteugel wordt in de linkerhand vastgehouden. De rechterhand dient 
vrij te zijn om, bij calamiteiten, de ruiter/ amazone te kunnen 
ondersteunen. 

17. De combinatie dient een eenheid te vormen, bv. in kleding.  
18. Overdreven versieringen en corsages worden niet op prijs gesteld.  
19. De begeleider is bij voorkeur elegante gekleed (geen spijkerbroeken) en 

met schoeisel (geen gympen, slippers of hoge hakken) waar men geen 
hinder van ondervindt tijdens het stappen en draven.  

20. Als de dame een rok of korte broek draagt hoort deze tot over de knie te 
hangen, korte mouwen zijn niet toegestaan en het dragen van een hoed 
is voor de begeleider verplicht. 

21. Een combinatie probeert zoveel mogelijk in stijl van de kleding van het 
kind gekleed te gaan. 

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

23. Bandages, springschoenen etc. zijn niet toegestaan. 
 
 
C - WIJZE VAN RIJDEN IN DE SHOWRING 
  
Binnenkomen in stap, indien mogelijk op catalogusvolgorde. Vervolgens een halve 
tot hele ronde stappen in de hoek, op aanwijzing van de ringmeester halt houden. 
Eén voor één mag een combinatie aandraven, de hoefslag volgen tot aan de laatste 
wachtende combinatie, hier houdt men halt en groet naar de jury en sluit weer aan.  
Op verzoek van de ringmeester mag daarna iedereen rond stappen en kunnen de 
combinaties zelf de ruimte opzoeken. De jury maakt de voorlopige opstelling kenbaar 
en die wordt plaats genomen aan de korte zijde van de baan op de hoefslag. De 
individuele show wordt voor de opstelling ‘line up’ uitgevoerd!. 
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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 combinatie naar de jury waarna weer in de ‘line up’ plaats genomen kan 
worden.  
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