
Protocol Begeleidingsproef 
 

Rijbaan minimaal 20x40 m, indien mogelijk 25x50 m.       In draf lichtrijden 
  Beoordelingscriteria: 

1. Binnenkomen met de pony 
aan de hand en door het 
doolhof van balken lopen 

De ruiter loopt links van de pony, naast het hoofd.    

De ruiter leidt de pony op de juiste manier (vasthouden teugels).   

De beugels zijn opgestoken.  

De pony volgt de ruiter zonder aarzelen.  

 

 

 

 

2. Opstijgen (eventueel met 

behulp van 
ouder/begeleider) 

De pony staat stil. 1.  

De ruiter bereidt het opstijgen op de correcte manier voor 2.  

De ruiter stijgt op de correcte manier op 2.  

De ruiter hindert de pony niet door bijvoorbeeld te hard neer te komen 

in het zadel, met de tenen in de buik van de pony te ‘prikken’ of door bij 

het opstijgen met het rechterbeen de pony te raken. 

3.  

 

 

 

 

3. Halthouden en melden 
(naam, pony, vereniging) 

De ruiter voert de overgang naar het halthouden geleidelijk uit. 1.  

De ruiter brengt de overgang naar het halthouden niet door een sterke 

inwerking van de hand tot stand, maar door inwerking van zit en benen. 

2.  

De pony staat stil. 3.  

De ruiter noemt zijn naam, de naam van de pony en de vereniging 

waarvan hij lid is. 

4.  

 

 

 

 

4. Slalom. 1e maal slalom in 
stap en de muntjes in de 
emmer gooien. Daarna in 

draf naar het begin en de 
slalom in draf afleggen 

De ruiter gaat in stap door alle doorgangen heen.  

De ruiter gooit in tenminste 2 van de 3 emmers een muntje.    

De ruiter gaat in draf door alle doorgangen heen.  

Tijdens beide slaloms zijn alle emmers blijven staan.  

 
 

 

 

5. Bij de vlag in stap en over 
de balkjes stappen 1x. 
Daarna 1 x in draf. 

Op aanwijzen van de ruiter of begeleider gaat de pony bij de vlag in stap 

(de 1e keer) en in draf (de 2e keer). 

 

De ruiter rijdt de uitgezette volte 1x rond in stap en stapt daarbij over 

de balkjes heen. 

 

De ruiter rijdt de uitgezette volte 1x rond in draf en draaft daarbij over 

de balkjes heen. 

 

Tijdens het rijden van beide voltes zijn de balkjes op de plaats blijven 

liggen. 

 

 

 

 

 



6. Bij de vlag in stap en door 

de doorgang rijden daarna 
in draf 

Op aanwijzen van de ruiter of begeleider gaat de pony bij de vlag in 

stap. 

 

De pony loopt op aanwijzen van de ruiter of begeleider door de 

doorgang. 

 

De pony loopt zonder aarzelen en zonder zich te verzetten door de 

doorgang. 

 

Na de doorgang gaat de pony op aanwijzen van de ruiter of begeleider in 

draf. 

 

 

 

 

 

7. Hoefslag volgen. Bij de 

vlag rechtsomkeert, 
daarna linksomkeert en bij 

de vlag in stap. 

De ruiter volgt de uitgezette lijnen bij het rijden van de rechtsomkeert.  

De ruiter volgt de uitgezette lijnen bij het rijden van de linksomkeert.  

Tijdens het rijden van de rechtsomkeert en de linksomkeert, draaft de 

pony in een constant tempo door. 

 

De pony gaat op aanwijzen van de ruiter of de begeleider bij de vlag in 

stap. 

 

 

 

 

 

8. Afstijgen De pony staat stil.  

De ruiter bereidt het afstijgen op de correcte manier voor.  

De ruiter stijgt op de correcte manier af.  

De ruiter hindert de pony niet, door bijv. met het rechterbeen de pony te 

raken bij het afstijgen.  

 

 

 

 

9. Pony door het poortje 

leiden en deurtje 
dichtdoen, daarna pony 
eruit leiden 

De ruiter loopt links van de pony, naast het hoofd.  

De ruiter leidt de pony op de correcte manier.   

De pony volgt de ruiter zonder aarzelen door het poortje.  

Terwijl de ruiter de ingang sluit, staat de pony rustig te wachten.  

 

 

 

10. Theorievraag  (facultatief) 
Jan/juni/nov :exterieur 

Febr/juli/dec: 
zadel/hoofdstel 
Maart/aug: voer 
April/sept:: manegefiguren 
Mei/okt: poetsen 

Het antwoord op de vraag is correct.    

Het antwoord op de vraag is volledig.   

Delen van het antwoord zijn correct (of het  hele antwoord is correct)   

Na hulp/doorvragen van de jury, kan de ruiter (delen van) het antwoord 

geven (of ruiter heeft de hulp niet nodig).  

 

 

 

 



 
11. De houding en zit van de 

ruiter  
De ruiter heeft een rustige houding.   

De ruiter zit rechtop.  

De ellebogen en armen zijn dichtbij het lichaam.  

De benen zijn aangesloten en goed afhangend.  

 

 

 

12. De beenligging van de 

ruiter 

De onderbenen hebben contact met het lichaam van de pony.  

De onderbenen liggen iets achter de singel.  

De voeten rusten vlak voor het breedste gedeelte (bal van de voet) in de 

beugels. 

 

In de beweging is de hak het diepste punt van de ruiter.  

 

 

 

13.  De handhouding van de 
ruiter 

De ruiter houdt de teugels op correcte wijze vast.   

De handen van de ruiter staan rechtop.  

De afstand tussen de handen bedraagt ongeveer een vuistbreedte 

(afhankelijk van de hals van de pony). 

 

De handen van de ruiter zijn vlakbij de schoft van de pony.  

 

 

 

14. De verzorging van de 
ruiter en de pony 

De laarzen en kleding van de ruiter zijn schoon en verkeren in een 

goede staat van onderhoud. 

 

De pony heeft een verzorgde uitstraling.  

Het harnachement is schoon.  

Er is aandacht besteed aan het toiletteren van de manen (vlechtjes, 

knotjes, hengstenvlecht e.d.) 
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