
Reglement  

Springen bij Ponyrecreatie “Het Lamoen”  
  

Springen beginners:  

- Hulp van derden is toegestaan. Dit doen 2 mensen door ons aangewezen. Andere mensen in 

of om de rijbak mogen niet helpen (dit zorgt vooral voor verwarring).  

- Balk eraf > doorrijden naar de volgende hindernis.  

- Weigering > doorrijden naar de volgende hindernis. (niet de hindernis opnieuw aanrijden)  

- Bij 3 keer een weigering (niet over de hindernis springen) wordt er gebeld door de jury. Je 

moet dan het parcours verlaten. Op je diploma staat uitgebeld.  

- Val > instructrice en hulpen bepalen   

  

Springen gevorderden:  

- Hulp van derden is niet toegestaan. Geen hulp in de rijbak en ook andere mensen om de 

rijbak mogen niet helpen (dit zorgt vooral voor verwarring).  

- Balk eraf > doorrijden naar de volgende hindernis.  

- Weigering > doorrijden naar de volgende hindernis. (niet de hindernis opnieuw aanrijden)  

- Bij 3 keer een weigering (niet over de hindernis springen) wordt er gebeld door de jury. Je 

moet dan het parcours verlaten. Op je diploma staat uitgebeld.  

  

De jury let op de volgende beoordelingspunten:  

- De ruiter bepaalt de gang, dit mag draf of galop zijn  

- De ruiter bepaalt het tempo  

- Het correct rijden van de wendingen en rechte lijnen naar en van de sprong  

- Het recht en op het midden aanrijden van de sprong  

- De ruiter geeft op het juiste moment de juiste been- en teugelhulpen. En de teugels zijn op 

maat.    

- De ruiter heeft een rustige en ontspannen houding  

- De ruiter houdt de teugels op de juiste manier vast met stille handen die rechtop staan vlakbij 

de schoft (muv tijdens de sprong)  

- De ruiter gaat met zijn handen mee naar voren tijdens de sprong en blijft daarbij in balans 

tijdens de verlichte zit  

- De ruiter heeft stille en aangesloten onderbenen met de juiste voethouding in de beugels  

- Beugelriemen zijn voldoende kort. 

- De ruiter zit rechtop of in de verlichte zit en gaat mee in de bewegingen van paard/pony  

- De ruiter kijkt naar voren/in de rijrichting  

- De totale verzorging van de deelnemer en de pony  

- De deelnemer en de pony maken een plezierige en ongedwongen indruk  


