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NWPCS – Mega Welsh Event 2022 
nwpcs.nl/event 

 
Keuringssecretariaat:  
Adres:   Anneke Dijkstra, Terpstraat 5, NL-9951 BP Winsum 
Telefoon:   0031 (0)6 24 67 22 26 
E-mail:   welshevent@nwpcs.nl 
 
Datum   4 juni 2022 
Showterrein  Stoeterij Turfhorst, Nieuwe Dijk 5, NL-8091 PL Wezep 
   
Sluitingsdatum inschrijvingen 
Sluitingsdatum 15 mei 2022 
 
Juryleden: 
Sectie A   R. Lewis (Cwm-meudwy Stud) & B. Platzer 
Sectie B   S. Mansfield (Jangate Stud) & B. Bakker 
Sectie C    S. Bigley (Llanarth Stud) & D. Wormgoor 
Sectie D    S. Bigley (Llanarth Stud) & D. Wormgoor 
Sectie WPBR (NWR) S. Bigley (Llanarth Stud) & D. Wormgoor  
Bestgaande rubrieken  C. Wallays (Pferdehof Wallays) & T. Houwen 
LR, FR, YH  C. Wallays (Pferdehof Wallays) & R. Bakker-Kuster 
 
Algemene bepalingen bij deelname 
Deelname is mogelijk voor die pony’s uit de secties A, B, C, D, NWR en het Welsh Part Bred Register, 
die bij een erkend Welsh Pony en Cob Stamboek zijn ingeschreven. De jury zal zonder catalogus 
keuren! Beslag (een ijzeren hoefijzer met 1 lip bij de voorijzers en 1 of 2 lippen bij de achterijzers, 
maximaal 8 mm dik) is toegestaan voor pony’s van 3 jaar en ouder. 
 
Welsh Part Bred 
Onder Welsh Part Bred wordt verstaan een Welsh pony die niet 100% Welsh gefokt is maar minimaal 
12,5% geregistreerd Welsh bloed voert. Dus ook de Nederlandse Welsh Rijpony (NWR) wordt als 
Part Bred aangemerkt. 
 
Veulens 
Veulens worden aan de hand geshowd, individueel showen van een veulen is toegestaan, mits het 
veulen daarvoor in voldoende mate geoefend is. Veulens moeten tenminste 21 dagen oud zijn. Let 
op: De veulens zullen meteen NA de zogende merries in de ring komen! 
 
Inenten 
Dieren die aan een besmettelijke ziekte (lijken te) lijden kunnen, na onderzoek door een veterinair, 
van deelname aan een Evenement worden uitgesloten. Bij deelname aan een evenement van het 
NWPCS is een geldige influenza-enting verplicht. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 
(a) De eerste actieve vaccinatie, de inenting, krijgt de pony als hij ongeveer 24 weken oud is. Deze 
inenting wordt minimaal 21 en maximaal 92 dagen later door een zogenaamde boostervaccinatie 
herhaald. In de periode tussen deze twee entingen mag de pony niet aan een evenement 
deelnemen. 
(b) Vervolgens dient jaarlijks de vervolgenting te zijn gegeven (voorbeeld: wanneer een pony op 1 
maart 2020 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 maart 2021 plaats te vinden). 
(c) Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) dag van het evenement te zijn 
toegediend. 
(d) Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze zijn voorzien van de sticker 
met het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/ batchnummer van de entstof 
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ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend), de datum van de enting en de 
handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend. 
(e) Wanneer de basisenting en de vervolgentingen voorheen in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn 
vastgelegd, dient de dierenarts de volgende tekst in het paardenpaspoort op te nemen: “the 
vaccination history of this pony is correct. Last vaccination on: [datum]. Deze regel moet zijn 
afgetekend en afgestempeld door de dierenarts, ongeacht de taal waarin de regel is opgenomen. 
Voor pony’s geboren in het jaar 2008 of daarna dienen zowel de basisenting als alle vervolgentingen 
in het paardenpaspoort te zijn vastgelegd.  
(f) Deelnemers aan een evenement, die het benodigde paardenpaspoort niet op het eerste verzoek 
(dan wel uiterlijk voor het einde van de desbetreffende rubriek) aan de functionaris overleggen, zijn 
in overtreding. De pony wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan het evenement, of in 
voorkomende gevallen alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen dient te wordt aangegeven op de 
uitslagenlijst. 
 
Overige bepalingen 
Er zijn géén rubrieken voor driejarige merries met veulen.   
Misdragingen van een pony of diens begeleider in de ring kan uitsluiting tot gevolg hebben. In de 
keuringsbaan is aanjagen niet toegestaan (per pony slechts 1 begeleider en géén rammeldozen o.i.d., 
indien nodig zal de ringmeester assisteren). Een zweep met een maximale lengte van 75 cm is 
toegestaan. Het tenue in de keuringsbaan dient Nederlandse stijl (wit) of Engelse stijl, maar in ieder 
geval correct en niet storend, te zijn. 
 
Algemene bepalingen bestgaande rij- en menpony 
Voor aangespannen rubrieken geldt een minimale ponyleeftijd van 3 jaar. Voor de zadelrubrieken 
geldt een minimale ponyleeftijd van 4 jaar. Toelichting: sjabrak mag niet te ver onder het zadel 
uitsteken (maximaal 2 centimeter). Een bontje of gelpad is toegestaan. Bandages, peesbeschermers 
en vierkante zadeldekjes zijn niet toegestaan.  
 
Leading Rein 
De minimumleeftijd van de berijders bij de Leading Rein is 3 jaar, de maximumleeftijd 8 jaar. 
Veiligheidscap met driepuntsbevestiging is verplicht. De maximum toegestane stokmaat van de pony 
122 cm; hengsten zijn niet toegestaan. Pony’s moeten worden geshowd in een passend hoofdstel 
met bit. De teugels gaan direct van het bit naar de hand van de berijder. De leidteugel (lead rein) 
gaat van het midden (onder) van het hoofdstel naar de linkerhand van de begeleider, zodat diens 
rechterhand vrij blijft om de kleine ruiter zonodig de helpende hand te bieden. Behalve zadel en 
hoofdstel, is alleen een staartriem van zadel naar culeron toegestaan. De leadrein mag alleen zijn 
vastgemaakt aan de neusriem. In de leading rein gaat het naast de gehoorzaamheid van de pony om 
de “rijkunst” van de berijder, maar ook om de schoonheid van de combinatie als geheel.   
 
First Ridden 
De rubriek First Ridden is opengesteld voor geregistreerde Welsh sectie A en B-pony’s van 4 jaar en 
ouder; hengsten zijn niet toegestaan. De rubriek staat open voor kinderen tot en met 12 jaar, die de 
Leading Rein zijn ontgroeid en nog niet willen deelnemen aan Bestgaande rijpony rubriek. De pony's 
hoeven alleen in hun individuele show te galopperen. Sporen zijn niet toegestaan. Manen en staart 
hoeven niet te worden ingevlochten.  
 
Young Handlers 
De Young Handlers competition wordt gehouden voor handlers van 6 tot en met 11 jaar en handlers 
van 12 tot en met 16 jaar. In de Young Handlers competition wordt beoordeeld hoe de jonge 
voorbrenger erin slaagt het beste van zijn/haar pony te laten zien, met name hoeveel aandacht de 
handler heeft voor zijn pony bij het presenteren. Stoort hij/zij de pony niet bij het voorbrengen enz. 
Omdat een jong kind wat dit betreft uiteraard minder mogelijkheden heeft dan een ouder kind, is er 
een indeling in leeftijd vastgesteld. Ook hier wordt gelet op een correct tenue. Het dragen van een 
cap of veiligheidshelm is verplicht. Hengsten en zogende merries zijn niet toegestaan.  
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Let op: van deelname zijn uitgesloten pony’s die gefokt zijn door een van de juryleden, dan wel in 
diens eigendom zijn geweest. 
 
Inschrijvingen: 
NWPCS leden schrijven hun pony’s in via Mijn.Welsh.nl 
 
Alleen niet-leden of leden met niet NWPCS geregistreerde pony’s kunnen inschrijven via het 
inschrijfformulier welke is te vinden op onze website: www.nwpcs.nl/event. Mailen kan naar 
welshevent@nwpcs.nl of u stuurt deze per whatsapp naar 0031 (0)6 24 67 22 26 
 
Met het inschrijfformulier dient u mee te sturen: een kopie van het paspoort (afstamming, 
geboortedatum en fokker). 
 
Inschrijfgeld: 
Rubrieken aan de hand (GEEN VEULENS):     € 19,50 
Veulens:        € 12,50 
Young Handlers:       € 07,50 
Bestgaande rij- en menpony, Leading Rein, First Ridden:   € 12,50 
Catalogus       € 10,00 
 
Clinic, alleen voor leden met een NWPCS geregistreerde pony:  € 19,50 
 
Inschrijvers die niet via MijnWelsh.nl hebben ingeschreven, ontvangen van ons een bericht met 
betaallink.  
 
Uitsluitend buitenlandse deelnemers kunnen contant ter plaatse betalen.  
 
Opmerking: Als u inschrijft, blijft u het inschrijfgeld verschuldigd, ook als u niet aan de show zou 
deelnemen. 
 
Geldprijzen 
Deelnemen loont bij het Mega Welsh Event! De volgende geldprijzen worden verdeeld.  
Overall Supreme Champion €400,-.  
Reserve Overall Supreme Champion €200,-. 
Overall Youngstock Champion €200,-.  
Reserve Overall Youngstock Champion €100,-. 
Best Foal in Show €200,-. Reserve Best Foal in Show €100,- . 
Champion Ridden/Driven €100,- (cadeaubon).  
Reserve Champion Ridden/Driven €50,- (cadeaubon). 
Mini Champion (YH, LR, FR) €100,- (cadeaubon).  
Reserve Mini Champion € 50,-- (cadeaubon). 
 
Ereprijzen 
Er zijn prachtige Britse rozetten en sjerpen en door onze sponsoren aangeboden artikelen te winnen.  
 
Clinics 
Voor de leden van het NWPCS en hun NWPCS geregistreerde pony’s zijn er interessante clinics, waar 
zij aan deel kunnen nemen. Houd onze socials in de gaten voor meer updates.  
 
Schriktraining – Deelnemers vanaf 6 jaar kunnen meedoen met deze clinic. Tussen de 6 en 10 jaar 
onder begeleiding van een volwassene. Voor pony’s vanaf 1 jaar. Deze clinic duurt een half uur en 
wordt maximaal met 2 deelnemers tegelijk gegeven. De clinic vindt plaats in de binnenmanege. 
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Dressuurclinic –Deze clinic duurt een half uur en wordt met maximaal 3 deelnemers tegelijk gegeven. 
De clinic vindt plaats op het gras.  
Springclinic –Deze clinic duurt een half uur en wordt met maximaal 3 deelnemers tegelijk gegeven. 
De clinic vindt plaats op het gras. 
Menclinic - Deze clinic duurt een half uur en wordt met maximaal 2 deelnemers tegelijk gegeven. De 
clinic vindt plaats op het gras. 
Clinic pony’s beoordelen – Deze clinic duurt drie kwartier en wordt met maximaal 5 deelnemers 
tegelijk gegeven. Als deelnemer neem je zelf een pony (en begeleider) mee. De clinic vindt plaats in 
de binnenmanege.  
 
Catalogus 
De catalogus wordt alleen op de keuringsdag uitgegeven. Voor de show wordt een tijdsindeling 
gepubliceerd op www.nwpcs.nl/event en via de Facebookpagina 
www.facebook.com/welsh.stamboek. De verkoopprijs van de catalogus bedraagt €10,-.  
 
Sponsormogelijkheden 
Het is mogelijk te adverteren in de showcatalogus van het Mega Welsh Event of de show op een 
andere manier financieel te ondersteunen. Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
mogelijkheden. Zelf een creatief idee? Schroom niet om contact op te nemen met Louis Roeters - T. 
+31 (0)6 52 09 44 10–  
E. louis@isobakker.nl 
 

Rubrieksponsor €15,-  
Rubrieksponsor - 4 rubrieken  €50,- 
‘Rubrieksponsor’ van een clinic €50,-  
Full color advertentie 1/2 pagina (A6 liggend) 
full color 

€35,- 

Full color advertentie 1/1 pagina (A5 staand) €50,- 
Full color advertentie 1/1 pagina (A5 staand) 
op achterzijde catalogus.  

€250,- 

Stand op het showterrein én advertentie 1/1 
pagina. 

€100,- 

Spandoek of vlag op het showterrein €50,-  
 
Opgave advertentie s.v.p. vóór 15 mei 2022 naar welshevent@nwpcs.nl. Advertenties dienen te 
worden aangeleverd als .jpg of .pdf bestand.  
 
Rubrieksindeling     A B C D       WPBr 
      
Jaarling hengsten 1 14 27 40 53 
 
Jaarling merries 2 15 28 41 54 
 
Tweejarige hengsten 3 16 29 42 55 
 
Tweejarige merries 4 17 30 43 56 
 
Driejarige hengsten 5 18 31 44 57 
 
Driejarige merries 6 19 32 45 58 
 
4 t/m 7 jarige zogende merries 7 20 33 46 59 
 
8 jarige en oudere zogende merries 8 21 34 47 60 
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Rubrieksindeling     A B C D       WPBr 
 
Hengstveulens 9 22 35 48 61 
 
Merrieveulens 10 23 36 49 62 
 
4 jarige en oudere merries zonder veulen 11 24 37 50 63 
 
4 t/m 7 jarige hengsten 12 25 38 51 64 
 
8 jarige en oudere hengsten 13 26 39 52 65 
  
Ruinen tot en met drie jaar alle secties     66 
Ruinen vier jaar en ouder alle secties       67 
Veteranen rubriek pony’s van ≥ 18 jaar alle secties 68 (geen plaatsing) 
 
Bestgaande rijpony 
Rubriek 69: Pony’s in de secties A, B en WPBr met een stokmaat t/m 138 cm.  
(berijder tot en met 18 jaar) 
Rubriek 70: Pony’s in de WPBr met een stokmaat boven de 138 cm.  
(berijder tot en met 18 jaar)  
Rubriek 71: Welsh sectie C en D. 
(berijder tot en met 18 jaar) 
Rubriek 72: Pony’s in de secties A, B en WPBr met een stokmaat t/m 138 cm. 
(berijder 19 jaar en ouder)  
Rubriek 73: Pony’s in de WPBr met een stokmaat boven de 138 cm. 
(berijder 19 jaar en ouder) 
Rubriek 74: Welsh sectie C en D. 
(berijder 19 jaar en ouder)  
 
Rubriek 75: Leading Rein 
Rubriek 76: First Ridden 
 
Bestgaande menpony 
Rubriek 77: Enkelspan 
Rubriek 78: Dubbelspan 
 
Young Handlers Competition 
Rubriek 79: Young Handlers 6 tot en met 11 jaar. 
Rubriek 80: Young Handlers van 12 tot en met 16 jaar. 
 
Rubriek 81: Schriktraining (max. 2 deelnemers per half uur)  
Rubriek 82: Dressuurclinic (max. 3 deelnemers per half uur)  
Rubriek 83: Springclinic (max. 3 deelnemers per half uur)  
Rubriek 84: Menclinic (max. 2 deelnemers per half uur)  
Rubriek 85: Pony’s beoordelen (max. 5 deelnemers per drie kwartier) 
 
Samenvoegen en splitsen van rubrieken 
Wanneer de rubriek van een sectie een te geringe deelname heeft behoudt de organisatie zich het 
recht voor de desbetreffende rubriek met een andere samen te voegen. Bij een te grote deelname 
kan een rubriek ook worden gesplitst en daarna worden de beste twee deelnemers per sub-rubriek 
uitgenodigd voor definitieve plaatsing.  
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Kampioenschappen per sectie 
De een en twee geplaatsten uit een rubriek dingen mee naar de diverse kampioenschappen, met in 
acht name van het volgende: 
 
- De ruinen uit rubriek 66 en 67 strijden om het Best- & Reserve best gelding championship.  
  
- Per sectie A, B, C, D en WPBr wordt een veulenkampioen en reserve veulenkampioen aangewezen, 
de veulenkampioenen strijden om de titel Best- & reserve best foal in show. 
 
- Per sectie A, B, C, D en WPBr (pony’s van 1 tot en met 3 jaar) wordt een jeugdkampioen en reserve 
jeugdkampioen aangewezen, deze pony’s strijden om het Overall- & Reserve overall youngstock 
championship.  
 
- Per sectie A, B, C, D en WPBr (pony’s van 4 jaar en ouder) wordt een Senior- & Reserve senior 
champion aangewezen.   
 
- Per sectie A, B, C, D en WPBr worden een Supreme- & Reserve supreme champion aangewezen. 
Deze wordt gekozen uit de Best- & Reserve best Foal in show, Youngstock- & reserve youngstock 
champion en de Senior- & reserve senior champion.  
 
- De Supreme- & Reserve supreme champions van alle secties dingen mee naar het Overall Supreme- 
& Reserve overall supreme championship.  
 
Overige kampioenschappen 
- Uit de een en twee geplaatsten van de Young Handlers, Leading Rein en First Ridden rubriek wordt 
een Mini- & Reserve mini champion aangewezen. 
 
- Uit de een en twee geplaatsten van de Bestgaande men- en rijpony rubrieken (rubriek 69 t/m 74 en 
77-78) wordt een Ridden/Driven & Reserve Ridden/Driven champion aangewezen.  
 
Privacyverklaring 
Bij opgave gaat u ermee akkoord dat uw naam, adresgegevens en telefoonnummer in de catalogus 
kunnen worden vermeld. Op de showdag zullen foto’s worden gemaakt welke op verschillende 
websites, magazines en Social Media kanalen kunnen worden geplaatst. Als u deelneemt aan één of 
meerdere in het vraagprogramma genoemde rubrieken dan zullen wij de persoonsgegevens van u als 
inzender verwerken. U kunt de vereniging verzoeken deze gegevens te wijzigen. Dit kunt u doen door 
contact met ons op te nemen middels een e-mail te sturen naar: secretariaat@nwpcs.nl.  


