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Beste  ponyfokker-eigenaar, 
 
 
 
Omdat er in het voorjaar door de Covid19-omstandigheden geen duidelijkheid was vanaf wanneer het 
inrichten van sportwedstrijden voor amateurs zou toegelaten zijn, werd er beslist om ook in 2021 enkel de 
Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony te organiseren.  
 
De Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony wordt georganiseerd op zaterdag 2 oktober 2021 in de 
Moervelden te Broechem.  
 
De inschrijfmodule voor deze Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony is op de site www.bwp.be is 
opengezet. Op de hoofdpagina vind je de groene knop ‘Inschrijvingen Events’. Via deze knop kom je op het 
scherm ‘Zoek een evenement’. Hier duid je als stamboek ‘BRp’ aan. Het evenement “Nationale Wedstrijd 
Bestgaande Rijpony” verschijnt met daaronder de knop ‘Schrijf je in’.  
 
Voor deze wedstrijd kan er vrij ingeschreven worden. De inschrijvingen sluiten af op 15 september 2021. 
 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en rekening houdend met de coronavoorschriften zal er 
programma uitgewerkt worden om alles veilig en vlot te laten verlopen.  
Hier worden de eigenaars van de aangemelde pony’s op de hoogte gesteld.  
 
 
In de hoop dat we je inschrijving mogen ontvangen, 
Met vriendelijke groeten,  

 
Meurrens Inge 
Fokkerij Medewerker BWP 
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         Nationale wedstrijd  
bestgaande rijpony – 02/10/2021 

 
 
 

A. Praktische schikkingen 
 
Datum: zaterdag 2 oktober 2021 
Uur: aanvangsuur nog te bepalen 
Plaats:  Bistweg, 2520 Broechem  
Laatste inschrijfdatum: 15 september 2021 
 
Inschrijven kan online via de site www.bwp.be. Via deze knop kom je op het scherm ‘Zoek een evenement’. 
Hier duid je als stamboek ‘BRp’ aan. Het evenement “Nationale Wedstrijd Bestgaande Rijpony” verschijnt 
met daaronder de knop ‘Schrijf je in’. 
 
Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen vermeld in dit schrijven, met de 
eventuele beslissingen van de inrichters en met de reglementering aangaande de wedstrijd Bestgaande 
Rijpony. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per deelnemende pony.  

             Gelijktijdig met de inschrijving dient het inschrijfbedrag overgeschreven te worden op het rekeningnummer 
BE40 7364 0368 4863 met vermelding inschrijving “Nationale Wedstrijd Bestgaande Rijpony 2021”.  
 
Voor elke deelnemer is er een aandenken voorzien. 

B. Voorschriften met betrekking tot de wedstrijd : 
 
Mogen deelnemen : 
Alle Belgische Rijpony’s en Connemarapony’s vanaf 4 jaar.  
De pony’s moeten een stokmaat hebben van 1.10m t.e.m. 1.48m. Pony’s van 1.10m t.e.m. 1.31m behoren tot 
de “kleine maat”, pony’s van 1.32m t.e.m. 1.48m tot de “grote maat”.  
Voor dressuurgefokte pony’s kan er de keuze gemaakt worden voor deelname aan de volledige wedstrijd ( 
dressuur- en springproef) of de wedstrijd met uitsluitend de dressuurproef.  
 
Berijders : 
Voor de berijders geldt dat zij geen 17 jaar mogen worden in 2021 of ouder zijn dan 17 jaar. 
De maximum leeftijd van ruiters van A- en B-pony’s kleine maat van 6 jaar en ouder is vastgelegd op 12 
jaar.  
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Eigenaars : 
De wedstrijden Bestgaande Rijpony zijn enkel toegankelijk voor A- en B-leden van BWP/BRp. Niet-leden 
kunnen deelnemen mits betaling van het lidgeld (85,85 euro lidgeld A / 30,50 euro lidgeld B). Dit lidgeld zal 
ook geldig zijn voor 2022. 
Niet-leden krijgen een factuur toegestuurd voor de betaling van het lidgeld 2022.   
 
Aantal te rijden pony’s : 
Een ruiter mag maximum 3 pony’s berijden. Voor elk onderdeel kan de pony door een andere ruiter bereden 
worden. 
 
Optoming en hulpmiddelen : 
Voor de regels betreffende de optoming, de toegelaten hulpmiddelen en beenbeschermers gelden de 
bepalingen uit het LRV wedstrijdreglement.  
 
Indeling in deelnemersgroepen : 
Het deelnemersaantal is bepalend voor het opsplitsen van de wedstrijd.  
 
Rangschikking, bekroningen en labels : 
Per maat wordt die pony tot BESTGAANDE RIJPONY uitgeroepen die de hoogste score behaalt na het 
optellen van de punten van de drie onderdelen : exterieur 1 maal op 50 punten, rijproef 2 maal op 100 
punten en de springproef 2 maal op 100 punten. Van de vier -en vijfjarige  pony’s zal er op deze nationale 
wedstrijd een apart klassement per maat opgemaakt worden. De beste merries van ieder klassement zullen 
ook een extra vermelding krijgen.  
Voor de dressuurpony’s die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de springwedstrijd wordt er een 
klassement opgemaakt op basis van de exterieur- en dressuurpunten.   
Er wordt enkel een kampioenslint overhandigd indien een dressuurpony als eerste gerangschikt staat na de 
dressuurproeven waar ook de pony’s aan deelnamen die deelnemen aan de volledige wedstrijd. 
 
De normen voor het behalen van het prestatielabel via de wedstrijden Bestgaande Rijpony zijn :   

 pony’s jonger dan 6 jaar : op vier- en vijfjarige leeftijd geselecteerd zijn en deelgenomen hebben aan 
de vrije wedstrijd Bestgaande Rijpony te Mechelen.  

 pony’s van 6 jaar t.e.m. 9 jaar : provinciaal en nationaal bij de eerste helft zijn en met het 
samengestelde resultaat van dressuur en springen boven het gemiddelde scoren.  

 Dressuurpony’s : provinciaal en nationaal in het klassement opgemaakt op basis van de exterieur- en 
dressuurpunten geklasseerd zijn voor de springpony’s. 

 
Uitzonderlijk voor 2021 zal er voor de uitreiking van het P-label aan pony’s van 6 t.e.m. 9 jaar en de 
dressuurpony’s rekening gehouden worden met de uitslag van de Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony.  
Voor de 4- en 5-jarige pony’s is de verplichting van deelname aan de vrije wedstrijd Bestgaande Rijpony in 
Mechelen afhankelijk van het al dan niet doorgaan van de editie 2021 – Jumping Mechelen.  
 
Deelname van de dekhengsten Belgische Rijpony : 
De BRp gekeurde hengsten moeten verplicht aantreden volgens de discipline (dressuur of springen) waarin 
zij goedgekeurd zijn.  
De hengsten die vanaf 1993 aanvaard zijn voor de Belgische Rijpony en die nog geen 9 jaar zijn/waren op 
het moment van de aanvaarding, dienen verplicht deel te nemen aan de wedstrijden Bestgaande Rijpony. Zij 
moeten in een tijdsbestek van 4 jaar minstens 2 jaar meedoen aan de wedstrijden, zowel in de provincie als 
nationaal.  
Voor de hengsten die op 3-jarige leeftijd goedgekeurd werden, begint de periode van 4 jaar in het jaar dat 
zij 4 worden. Voor de hengsten, goedgekeurd op een leeftijd tussen 4 en 9 jaar, valt de start van de periode 
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samen met het jaar waarin ze aanvaard zijn. Dekhengsten kleine maat, ouder dan 5 jaar mogen enkel 
aantreden in de springproef van 80cm. Dekhengsten grote maat, ouder dan 5 jaar mogen enkel aantreden in 
de proef van 1m05. De dekhengsten grote maat, met een stokmaat 1m27 t.e.m. 1m36 (= C-pony), mogen 
ook in de proef van 90cm aantreden.  
Een dekhengst die deze proeven niet loopt, krijgt een negatief advies. 
 
Uitzonderlijk voor 2021 zal enkel de deelname aan de Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony in acht genomen 
worden.  
 
Selectie voor de Vrije Wedstrijd bestgaande Rijpony – Mechelen : 
Via de nationale Bestgaande Rijpony kunnen de pony’s, die deelnamen aan alle onderdelen (exterieur, 
springen en dressuur), zich plaatsen voor de vrije Wedstrijd Bestgaande Rijpony tijdens de Kerstjumping te 
Mechelen.  
Dit is natuurlijk onder voorbehoud dat Jumping Mechelen 2021 georganiseerd wordt.  

C. Beschrijving van de wedstrijd 
De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: 
Het is belangrijk om de opgemaakte timing voor de verschillende onderdelen op te volgen. Voor 
ruiters/amazones met meerdere pony’s geldt de volgende voorrangsvolgorde: eerst springen, dan dressuur 
en vervolgens het exterieur.  
 

1. De exterieurbeoordeling: 
Deze exterieurbeoordeling gebeurt op dezelfde wijze als tijdens de merrieprijskampen. Hierbij wordt een 
beoordeling gedaan van het type, de stap, de draf, het beenwerk en de algemene indruk. 
De pony’s dienen keurig getoiletteerd en gevlochten te zijn. Indien de pony’s niet gevlochten zijn zal er bij 
elk onderdeel (1x exterieur, 2x rijproef en 2x springproef) 5 punten afgetrokken worden. 
De voorstellers dragen een jeansbroek, een witte trui/polo of de nieuwe rode BWP trui/polo of een 
ruiteruniform.  
 

2.De rijproef : 
De rijproef wordt eenmaal gereden maar beoordeeld door twee jury’s die op de letter E en C geplaatst 
worden.  Volgende elementen worden beoordeeld : de stap, de draf, de galop, wendbaarheid/Rittigkeit en 
mate van rijtypisch zijn. De deelnemers zullen tijdig geïnformeerd worden over de vernieuwde rijproef.  
 
Het verlaten van de ring wordt bestraft met -2/-2 en uitsluiting na de derde keer. Er is geen verplichting tot 
lichtrijden. 
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De dressuurproef (+/- 6 minuten): 
 

 
3. Het springen van een parcours 
Bij het springen staat niet het foutloos doorlopen van het parcours voorop. Het zijn vooral volgende 
elementen die beoordeeld worden: de beentechniek/20, de bascule/20, de afdruk en vermogen/20, de 
galop/20 en het zich laten rijden/20. Uitsluiting is er na drie weigeringen, volgens het reglement van de 
bekwaamheidsproef LRV.  
Het parcours is een Barema A met een aangepaste hoogte naargelang de maat van de pony’s.  
Het parcours wordt gebouwd op drie hoogtes voor de pony’s kleine maat  (het laagste op 60 cm, het 
middelste op 70 cm en het hoogste op 80 cm) en drie hoogtes voor de pony’s grote maat  (het laagste op 80 
cm, het middelste op 90 cm en het hoogste op 105 cm).  
Het springparcours wordt tweemaal verreden, waarbij de opgegeven hoogte moet behouden blijven. 
De berijder mag gekleed zijn in ruiteruniform of de kledij van de ponyclub. Het dragen van een 
bodyprotector is verplicht. 
 
 

 


