
Wedstrijdreglement Ponyclub De Gele Rijdertjes 

Wedstrijdreglement / 01-2020 Pagina 1 van 4 

Wedstrijdreglement 
 
Inleiding 
Per seizoen (schooljaar) worden er drie dressuurwedstrijden gehouden. Alle leden, die in het 
bezit zijn van het poetsdiploma, kunnen hieraan meedoen. De proeven die gereden worden 
zijn gebaseerd op de wedstrijden van de KNHS. Opeenvolgend zijn dit de klassen Bixie, A2, B, 
L1, L2 en M1, in opeenvolgende moeilijkheidsgraad. De proeven kennen verschillende 
uitvoeringen, die elk een eigen nummer hebben. 
 
Een wedstrijd wordt verdeeld over twee zondagen. Meestal zitten er twee weken tussen de 
wedstrijddagen. Voor elke wedstrijd wordt bekend gemaakt welke proef er gereden gaat 
worden, zodat je deze tijdens de lessen kunt oefenen. 
Als je wel rijervaring hebt (omdat je bijvoorbeeld bij een andere manege of club al hebt 
gereden), maar geen poetsdiploma hebt, overlegt de instructrice met jou in welke klasse je 
kunt starten. 
 
 
Inschrijven voor een wedstrijd 
Ongeveer 6 weken voor een wedstrijd hangen er op het prikbord bij de kantine 
inschrijflijsten. Hierop wordt aangeven welke proeven en welke proevennummers er op de 
wedstrijddag gereden gaan worden. De proeven kun je terugvinden op de website.  
 
Gedurende ongeveer 2 weken kun je je voor de wedstrijd aanmelden. Op de inschrijflijst 
geef je aan in welke klasse je gaat starten en vermeld je de naam van de pony’s van je eerste 
en tweede voorkeur. Inschrijven met een eigen pony kan natuurlijk ook, mits je lid bent met 
eigen pony. Je kunt het tevens aangeven als je op een van de twee wedstrijddagen niet 
aanwezig kunt zijn. Dit maakt een goede samenstelling van de startlijst lastiger, dus doe dit 
alleen als het echt niet anders kan.  
 
Na de sluitingsdatum wordt een startlijst gemaakt. Deze kun je op de website terugvinden. 
Op de startlijst staat de volgende informatie: 

- Naam van de ruiter en de pony 
- In welke klasse en welke proef er gereden wordt 
- Tijdstip waarop de proef gereden gaat worden 
- Wie welke pony’s op- en afzadelt 

 
 
De wedstrijd 
Deelname aan een wedstrijd kost € 7,00. Het startgeld blijft gelijk of je met een eigen pony 
rijdt of met een clubpony. De kosten van het organiseren van een wedstrijd zijn immers niet 
anders bij het gebruik van een eigen pony.  
Op de wedstrijddag kun je tegen betaling van dit bedrag je startbewijs ophalen bij het 
wedstrijdsecretariaat in de grote kantine op de eerste etage. Dit startbewijs geef je aan de 
ringmeesters, die in de achterste bak (de ring) aanwezig zijn.  
 
Voor de wedstrijd mag je je pony inrijden. Indien je de pony niet hoeft op te zadelen, kun je 
deze overnemen van de vorige ruiter. Als je de pony moet opzadelen, kun je je ongeveer 20 
minuten voor je starttijd melden bij de ringmeester zodat je kunt gaan inrijden. Na de proef 
stap je met de pony uit in de achterste bak. De ringmeesters vertellen je of je pony wordt 
overgenomen door een andere ruiter of dat deze op stal gaat. Het kan zijn dat je de pony na 
de proef moet afzadelen. 
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Afmelden voor de wedstrijd 
Ben je op de dag van de wedstrijd niet in staat om te rijden, kun je dat doorgeven aan het 
wedstrijdsecretariaat. Behalve bij overmacht, zoals ziekte en een calamiteit, ben je verplicht 
het startgeld te betalen. Dit kan via e-mailadres wedstrijden@degelerijdertjes.nl.  
 
 
Kledingvoorschriften 
Voor de wedstrijden geldt een kledingvoorschrift. Voor de Bixie klasse hebben we dit 
beperkt, zodat kunnen de ruiters kennis kunnen maken met de wedstrijden zonder dat zij 
verplicht worden tot het doen van aankopen. 
 
Dit betekent voor de Bixie klasse: 

- Cap  
- Rijlaarzen of jodhpurs met chaps  
- Rijbroek (de kleur maakt niet uit) 
- donkere trui of shirt (hoeft geen clubtrui te zijn) 
- geen losse haren, dus de haren in een staart, vlecht of netje 
- Handschoenen 
- Geen ringen, kettingen of hangende oorbellen 

 
Voor de klassen A2 t/m M1 

- Cap 
- Rijlaarzen of jodhpurs met chaps 
- Witte of lichte kleur rijbroek 
- Een donker rij-jasje of de clubtrui 
- Als er een bloes/wedstrijdshirt wordt gedragen moet dit wit zijn 
- Geen losse haren, dus de haren in een staart, vlecht of netje 
- Witte of zwarte handschoenen 
- Geen ringen, kettingen of hangende oorbellen 

 
 
Jurering 
De wedstrijden worden gejureerd door een (semi)professionele jury, die niet aan de 
ponyclub is verbonden. De jury geeft per onderdeel een aantal punten en schrijft bij de 
onderdelen aan- en opmerkingen. 
 
 
Puntentelling  
Per proef kun je een aantal punten halen. In de Bixie proeven worden 20 onderdelen en bij 
de overige proeven 30 onderdelen beoordeeld. Als je gemiddeld een 6 scoort, heb je 
respectievelijk 120 of 180 punten. Als je minimaal dit aantal punten behaalt, ontvang je een 
winstpunt voor de klasse waarin je hebt gereden.   
Het aantal winstpunten dat je in een klasse behaalt, bepaalt of je in een volgende klasse mag 
starten.  
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Winstpunten 
Bixie 

- Bij 120 t/m 129 punten krijg je 1 winstpunt 
- Vanaf 130 punten krijg je 2 winstpunten 

 
A2, B, L 

- Bij 180 t/m 194 punten krijg je 1 winstpunt 
- Bij 195 t/m 209 punten krijg je 2 winstpunten 
- Vanaf 210 punten krijg je 3 winstpunten 

 
 
Overgangsnormen winstpunten 
Om over te gaan naar een volgende klasse, moet je een minimaal of maximaal aantal 
winstpunten hebben. 
Klasse    mag met ... winstpunten  moet met ... winstpunten 
Van Bixie naar A2  3    5 
Van A2 naar B   3    5 
Van B naar L1   5    10 
Van L1 naar L2   5    10 
Van L2 naar M1   5    10 
 
 
Prijsuitreiking 
Aan het einde van elke wedstrijddag is er een prijsuitreiking. Het aantal punten dat de 
ruiters hebben behaald, bepaalt de rangschikking. Alle ruiters krijgen een rozet en het 
protocol. Het protocol is het overzicht van de proef met de jurering. 
Er zijn verschillende kleuren rozetten: 
Oranje-1ste, Rood 2de, Wit–3de, blauw-4de, Groen-5de, Paars-6de en roze-7de plaats en verder. 
 
 
Regels voor een soepel verloop van de wedstrijd 
Om ervoor te zorgen dat de wedstrijddag goed verloopt hebben we een aantal afspraken op 
papier gezet: 

- Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Als je de pony waarop je rijdt moet opzadelen (dit 
vind je terug op de startlijst), moet je minimaal 45 minuten van tevoren aanwezig 
zijn. In de stallengang zijn altijd rijders die je bij het opzadelen kunnen helpen. Heb 
je hulp nodig, meldt dit dan bij de wedstrijdcommissie. Als je de pony niet hoeft op 
te zadelen vragen wij je om je ten minste een half uur voor je starttijd te melden bij 
het wedstrijdsecretariaat. 

 
- Volg altijd de aanwijzingen van de ringmeester op, dit geldt voor ruiters en 

ouders/verzorgers. 
 

- Bij de ingang van de bak mogen alleen ruiters staan die (bijna) de bak in gaan. Alle 
andere belangstellenden mogen hier NIET staan.  
 

- Belangstellenden kunnen de proeven bekijken vanuit de kantine op de eerste etage. 
Directe familie, zoals ouders/verzorgers kunnen aan de bakrand bij de kantine 
beneden, ter hoogte van “C” de proef bekijken. Belangrijk is dat het hier heel rustig 
blijft. Vanaf deze plaats kunnen er foto’s of andere opnames gemaakt worden. 
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- Tijdens het losrijden in de bak moet iedereen zich aan de bakregels houden.  
De bakregels zijn: 
o Bij het betreden van de bak roep je “deur vrij”, zodat andere ruiters weten dat 

ze even uit de buurt van de bakdeur moeten blijven. Vervolgens kijk je goed 
links en rechts of de deur vrij is 

o Bij het verlaten van de bak gelden dezelfde regels 
o Blijf elkaar tijdens het losrijden goed in de gaten houden 
o Ga niet plotseling halthouden of een overgang terug maken; kijk eerst of er 

iemand achter je rijdt 
o De snelste gang heeft voorrang 
o De linkerhand heeft voorrang, wanneer twee ruiters in dezelfde gang rijden, 
o De hoefslag heeft voorrang, dat betekent een ruiter op de hoefslag heeft 

voorrang op een ruiter die een figuur aan het rijden is 
o Stappen doe je op de binnen hoefslag of in ieder geval van de hoefslag af 
o Je mag een langzamer lopende pony rustig voorbijgaan 
o Mocht er een ruiter van een pony afvallen, ga dan direct over in stap 

 
 
Clubkampioenschap 
Na de derde en laatste wedstrijd van het seizoen wordt er per klasse een rangschikking 
bekend gemaakt van de wedstrijden die in dat jaar zijn gereden. Dat gebeurt direct na de 
prijsuitreiking op de tweede wedstrijddag van de derde wedstrijd. Voor het berekenen van 
de rangschikking voor het clubkampioenschap gelden de volgende uitgangspunten: 

- Ruiters dienen ten minste twee wedstrijden in dezelfde klasse gereden te 
hebben 

- Als er drie wedstrijden in dezelfde klasse gereden zijn, tellen de twee hoogste 
puntenaantallen (scores) mee 

- Van de behaalde scores wordt een gemiddelde uitgerekend 
- Rangschikking gebeurt van hoog naar laag 

 
 
Onduidelijkheden, calamiteiten en vragen 
Indien er zich op de wedstrijddag onduidelijkheden, problemen of calamiteiten voordoen, 
beslist de wedstrijdcommissie welke acties er op het bewuste moment ondernomen dienen 
te worden om de wedstrijddag goed te laten verlopen.   
 
Vragen over het wedstrijdreglement kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de 
wedstrijdcommissie via e-mailadres wedstrijden@degelerijdertjes.nl.  
Mochten er daarna nog vragen of opmerkingen zijn, dan kun je deze stellen aan het bestuur 
van Ponyclub De Gele Rijdertjes via activiteiten@degelerijdertjes.nl. 
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