
PROTOCOL GEBRUIKSRUBRIEK  
RIJRUBRIEK ENGELSE STIJL  

 
 

1 
 

A - RIJRUBRIEK ENGELSE STIJL  
 
De rijrubriek Engelse stijl wordt verreden door alle secties (A, B, C, D, NWR en de 
WPBR) tezamen in één rubriek en is vooral voor deelnemers die zelfstandig alle drie 
de basisgangen kunnen rijden. Alle deelnemers rijden dezelfde ‘route’ en laten stap, 
draf en galop zien. Tevens zal er gevraagd worden een uitgestrekte galop te tonen 
tijdens de individuele presentatie. Hiervan zal op verzoek van de jury worden 
afgezien als deze van mening is dat dit niet verstandig is. 
 
Beoordelingscriteria voor de deelnemers zijn: 

A. De manier van rijden en gehoorzaamheid van de pony. 
B. Verzorging en netheid van het geheel. 
C. Het exterieur.  

 
B - REGLEMENT RIJRUBRIEK ENGELSE STIJL  
 

1. Deze rubriek staat open voor alle bij het NWPCS geregistreerde Welsh 
hengsten, ruinen en niet zogende Welsh merries vanaf 4 jaar.  

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

3. Voor het berijden van een hengst moet de amazone/ ruiter tenminste 
12 jaar zijn en de amazone/ ruiter moet minimaal L2 gekwalificeerd bij 
het KNHS.  

4. Kwalificatie vindt plaats op regionale keuringen.  
5. Een gekwalificeerde combinatie mag uitsluitend deelnemen aan de Centrale 

Keuring in dezelfde samenstelling. 
6. Aanmelden kan via MijnWelsh.nl of bij een jeugd-lidmaatschap doormiddel 

van het inschrijfformulier op de website van het NWPCS.  
7. Als aandrijfmiddel is alleen het gebruik van een zweepje met een maximale 

lengte van 75 cm. toegestaan. 
8. Bij meer dan tien pony’s bestaat de mogelijkheid dat de rubriek wordt gesplitst. 
9. De combinatie wordt beoordeeld aan de hand van het daarvoor bestemde 

puntenformulier.  
10. Deze rubriek is bedoeld voor combinaties die op een verantwoorde manier 

zelfstandig aan de beoordelingscriteria kunnen voldoen. 
11. De manen en staart mogen voor deze rubriek bij de sectie A, B, C en D niet 

ingevlochten zijn (één klein vlechtje achter de oren is toegestaan), voor de 
NWR en WPBR is het invlechten van de manen een vereiste.  

12. De pony’s worden getoond met een hoofdstel met gebroken trens, een zadel 
met eventueel een staartriem.  

13. Geen sjabrak onder het zadel heeft de voorkeur maar een zadel vormige 
Sjabrak is toegestaan.  

14. De rijkleding behoort ofwel in Engelse stijl te zijn ofwel conform het KNHS-
reglement. (Er dient een duidelijke keuze te worden gemaakt tussen KNHS of 
Engelse outfit en de optoming, echter zijn sporen in beide gevallen niet 
toegestaan) 
 

15. Sporen zijn niet toegestaan. 
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16. Rijhandschoenen en cap met driepuntsluiting zijn verplicht.  
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 hun ruimte in de baan 
opzoeken. De ringmeester geeft aan wanneer de deelnemers moeten aandraven en 
aangalopperen. Ook zal een middendraf en midden/ uitgestrekte galop worden 
gevraagd. Daarna wordt hetzelfde gevraagd op de andere hand.  
De ringmeester hoort van de jury hoe de voorlopige plaatsing is en de ringmeester 
zal de deelnemers opstellen op de hoefslag van de korte- of de lange zijde, naar 
gelang het aantal deelnemers.   
 
Wanneer de pony’s opgesteld staan komen de grooms in de ring. Deze grooms 
dienen er representatief uit te zien. Voor hun veiligheid is het advies een cap te 
dragen. Voor kinderen die als groom fungeren en onder de 15 jaar zijn, is het dragen 
van een cap verplicht. De individuele presentaties zullen worden verreden en 
vervolgens wordt de eerste pony afgezadeld onder het toeziend oog van de jury. De 
pony wordt hierna exterieurmatig beoordeeld. Als de jury naar de volgende 
deelnemer gaat wordt de beoordeelde pony weer opgezadeld en de kan de 
deelnemer weer opstijgen, enzovoorts.  
Na de laatste combinatie zullen de grooms de ring verlaten. De combinaties stappen 
rechtsom weg op teken van de ringmeester. Ondertussen worden de punten van de 
jury opgeteld en de combinatie met het hoogste aantal punten is de winnaar en wordt 
als eerste naar binnen gevraagd en geplaatst. Daarna volgen de overige plaatsingen. 
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