
Reglement Bixie talentenrubrieken 2019 

 

Algemeen 

1) Deelnemers dienen lid te zijn bij een vereniging binnen de regio óf hebben een 

KNHS lidmaatschap en wonen binnen de regio. 

2) Deelnemers hebben een (gratis) bixie-startpas. 

3) Deelnemers vallen in de leeftijdsgroep van 6 t/m 13 jaar. 

     

4) Deelnemende pony’s zijn in het bezit van een paspoort en correcte vaccinaties. 

 

5) Deelnemers mogen nog nooit zijn uitgekomen in een dressuur en/of springrubriek in 

de klasse B of hoger. 

 

6) Deelnemers kunnen met slechts één pony deelnemen aan de rubrieken. 

 

7) Een pony kan met maximaal twee deelnemers deelnemen aan de rubrieken. 

 

Selectieprocedure 

8) Voor afvaardiging naar de bixie talentenrubrieken is er per kring één 

selectiemoment. Deze selectiemomenten worden door KNHS Regio Overijssel 

aangewezen en gepubliceerd op www.knhsregiooverijssel.nl  

9) Tijdens het selectiemoment kunnen alleen deelnemers van de betreffende kring 

zich plaatsen voor de bixie talentenrubrieken. Indien een deelnemer geen lid is van 

een vereniging binnen de betreffende kring dan dient de deelnemer te kiezen in welke 

kring men deelneemt aan de selectie. Er kan slechts binnen één kring deelgenomen 

worden aan de selectie.  

10) Alleen het resultaat van de rubriek op het hoogste niveau waarin gestart is op de 

selectiewedstrijd geldt voor afvaardiging. 

11) Indien een deelnemer aan twee rubrieken op hetzelfde niveau deelneemt geldt 

alleen het resultaat van de eerste rubriek voor afvaardiging.  

 

Afvaardiging 

12) De nummers 1 en 2 uit de betreffende kring worden afgevaardigd naar de bixie 

talentenrubrieken. 

 

13) Afgevaardigde combinaties dienen zich aan te melden via MijnKNHS. Indien men 

niet wil deelnemen aan de rubriek dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te 

worden zodat de volgende combinatie in de uitslag als reserve kan worden 

opgeroepen. Het oproepen van reserves kan tot uiterlijk woensdag 24 juli 2019 22:00 

uur. 

 

  

http://www.knhsregiooverijssel.nl/


 

Bixie talentenrubrieken 

14) De bixie talentenrubrieken worden uitgeschreven voor de AA, A en B1 dressuur en 

A en AA springen. De volgende dressuurproeven worden verreden: AA proef 2, A 

proef 4 en B1 proef 6. 

 

15) Deelnemers dienen een veiligheidscap te dragen en rijlaarzen of jodhpurs met 

gladleren chaps. Daarnaast is wordt een rijbroek aanbevolen en wordt bij het springen 

het gebruik van een bodyprotector aangeraden. 

 

16) Het gebruik van een bokriempje en sporen is niet toegestaan. 

 

17) Een zweep, beenbescherming mits op correcte en veilig wijze bevestigd zijn 

toegestaan bij alle rubrieken. Bij het springen is een beugelriem om de hals van de 

pony of een glijdende martingaal toegestaan. 

18) De rubriek AA dressuur:  

- begeleiding van de deelnemer is toegestaan via een longeerlijn of halstertouw mits 

  bevestigd aan beide bitringen of neusriem; 

- het geven van aanwijzingen over het richting van de proef is alleen 

  toegestaan door één persoon die in de rijbaan aanwezig is bij de letter A. 

 

19) De rubrieken A en B1 dressuur:  

- begeleiding en het geven van aanwijzingen is niet toegestaan; 

- het is alleen toegestaan om de proef voor te lezen. 

 

20) De rubriek AA springen:  

- begeleiding van de deelnemer is toegestaan via een longeerlijn of halstertouw mits  

   bevestigd aan beide bitringen of neusriem; 

- meespringen is toegestaan en daarbij mag de teugel vastgepakt worden; 

- het geven van aanwijzingen over de richting van het parcours is alleen toegestaan 

  door één persoon die in de rijbaan aanwezig is; 

- bij uitsluiting mag het parcours afgemaakt worden tenzij de jury dit niet verantwoord 

vindt. 

 

21) De rubriek A springen: 

- begeleiding en meespringen met de pony zijn niet toegestaan; 

- het geven van aanwijzingen over de richting van het parcours is alleen toegestaan 

  door één persoon die in de rijbaan aanwezig is; 

- bij uitsluiting mag het parcours afgemaakt worden tenzij de jury dit niet verantwoord 

vindt. 

22) Op de bixie talentenrubrieken zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, 

te weten het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de 

betreffende discipline, het bixie reglement, eventuele aanvullende reglementen en alle 

daarop gepubliceerde wijzigingen. 

23) In situaties waarin het vraagprogramma en bixie reglement niet voorziet beslist de 

federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur van KNHS Regio Overijssel. 

 

 


