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A - DE MENPONY  
 
Heeft uw pony wat vlakkere gangen dan adviseren we u in te schrijven voor de 
rubriek bestgaande menpony. Een menpony hoeft geen tuiggangen te laten zien en 
wordt meer dressuurmatig beoordeeld. De jury let o.a. op het recht gesteld zijn, 
inbuigen links en rechts en gebruik van achterhand. Tijdens het beoordelen wordt 
een aantal oefeningen gevraagd zoals o.a. het rijden van middengangen, halt 
houden en een paar passen achterwaarts gaan. De menpony’s komen gezamenlijk 
in de baan en worden beoordeeld op de linker- en de rechterhand. Het soort rijtuig 
waarin de pony voorgesteld wordt is in deze rubriek een vrije keuze. 
 

B - REGLEMENT MENPONYRUBRIEK  
 
1. Voor deelname aan de tuigpony rubrieken moet een pony minstens 3 jaar 

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

Centrale Keuring in dezelfde samenstelling. 
4. Normaal beslag van max. 8 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is niet 

toegestaan. 
5. Alle hulpmiddelen zoals een culeron of opzetteugel zijn niet toegestaan. 
6. Bitten: Zie wedstrijdvoorschriften van het KNHS.  
7. Het gebruik van een staartbeugel niet toegestaan. 
8. Rijtuig vrije keuze. 
9. Toilet en aanspanning als gebruikelijk in de wedstrijdsport (Broek is 

verplicht).  
10. KNHS of Engelse optoming. 
11. Zweep te allen tijde in de rechterhand. 
12. Bandages, springschoenen etc. zijn niet toegestaan. 
13. Correct gekleed, schootkleed, handschoenen en hoofddeksel zijn 

verplicht. 
 

 
C - WIJZE VAN RIJDEN IN DE SHOWRING  
 
De basisroute (individuele show) kan bestaan uit een proefje met of zonder galop 
(met wordt zeer gewaardeerd) en worden uit het hoofd gereden, voorlezen is niet 
toegestaan; Men rijdt in alle basisgangen een “acht”. Er wordt begonnen in stap, 
gevolgd door draf en indien daar voor gekozen wordt galop. Het gaat er niet om wie 
de beste stap, draf en/of galop heeft maar wie er de mooiste “show” verrichting rijdt. 
Daarbij wordt gekeken naar gangen, gehoorzaamheid, gedragenheid, aanleuning, 
buigzaamheid en het algehele plaatje.  
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PROEF 1 - ZONDER GALOP 
 
A-K-E  Rechtsom binnenkomen in stap  

Op aanwijzing van de ringmeester in arbeidsdraf  
Op aanwijzing van de ringmeester van hand veranderen  

C   Op aanwijzing van de ringmeester word er op de korte zijde bij  
C wordt in willekeurige volgorde opgesteld van de hoefslag af.  

C-X   Op aanwijzing van de ringmeester mag een combinatie naar voren 
komen.  

 
1.  X   De combinatie stapt voorwaarts en houd halt op X  

De jury inspecteert de combinatie.  
Op het teken van de jury mag de combinatie zijn/haar show 
beginnen  

2.  X-A   Voorwaarts stappen en bij A de rijbaan rechts volgen  
K-X-M  Van hand veranderen daarbij enkele passen middenstap  
H-X-F   Van hand veranderen daarbij enkele passen middenstap  

3.  A   Halt houden en enkele pasjes achterwaarts  
Voorwaarts en stap en daarna aandraven, of direct aandraven  

4.  K-X-M  Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf  
H-X-F  Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf  

5.  A-K   Arbeidsstap  
E-H   Arbeidsdraf  

6.  M-X-K  Van hand veranderen  
7.  A-F   Arbeidsstap  

B-M   Arbeidsdraf  
8.  A   Afwenden  
9.  X   Voor X halt houden en groeten  
10. X   Voorwaarts in stap en plaatsnemen op de korte zijde bij C  
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PROEF 2 - MET GALOP 
 
 
A-K-E   Rechtsom binnenkomen in stap  

Op aanwijzing van de ringmeester in arbeidsdraf  
Op aanwijzing van de ringmeester van hand veranderen  

C  Op aanwijzing van de ringmeester word er op de korte zijde bij C 
wordt in willekeurige volgorde opgesteld van de hoefslag af.  

C-X  Op aanwijzing van de ringmeester mag een combinatie naar 
voren komen  

 
1.  X   De combinatie stapt voorwaarts en houd halt op X  

De jury inspecteert de combinatie.  
Op het teken van de jury mag de combinatie zijn/haar show 
beginnen  

2.  X-A   voorwaarts stappen en bij A de rijbaan rechts volgen  
K-X-M  Van hand veranderen daarbij enkele passen middenstap  
H-X-F  Van hand veranderen daarbij enkele passen middenstap  

3.  A   Halt houden en enkele pasjes achterwaarts  
Voorwaarts en stap en daarna aandraven, of direct aandraven  

4. K-X-M  Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf  
H-X-F  Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf  

5.  A-K-E  Rechts aangalopperen  
M-F   Enkele galopsprongen verruimen  
K-X-M  Van hand veranderen en voor X in arbeidsdraf  

6.  C-H-E  Links aangalopperen  
F-M   Enkele galopsprongen verruimen  
H-E   Overgang naar arbeidsdraf  

7.  E-K   Overgang naar arbeidsstap  
8.  A   Afwenden  
9.  X   Voor X halt houden en groeten  
10.  X   Voorwaarts in stap en plaatsnemen op de korte zijde bij C 
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