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KEURING: OPSTELLEN EN MONSTEREN

VERVOLG KEURING:

Monsteren:
Het opstellen en monsteren van Dartmoor pony’s vereist
een zekere ervaring en kennis. Het werkwoord monsteren
betekent o.a. laten zien en keuren. Onder het monsteren
van een pony verstaat men het tonen of ter keuring
aanbieden van een onbereden, ongezadelde pony. De
pony wordt aan de hand voorgeleid en stilstaand, in stap
en in draf aan de jury getoond.
Een eerste vereiste is de nodige kalmte en rust. Hoe
rustiger een Dartmoor wordt voorgebracht, hoe beter het
in de regel uitkomt.
De Dartmoor wordt geleid aan een zogenaamd monsterof keuringshalster of hoofdstel, zodat het hoofd niet
bedekt wordt door een grof halster en dus beter uitkomt.
Toiletteren:
Alvorens een Dartmoor te monsteren, moet die zich in
een goede conditie/voedingstoestand bevinden, een
schone, glanzende haren hebben, schone hoeven die
netjes bekapt of beslagen zijn. De uitstekende haren van
de oren mogen geknipt worden. De staart en manen
worden niet ingevlochten en de sokken worden niet
geknipt. Neus- en voelharen worden niet geknipt.
Kleding voorbrenger:
De vereiste en correcte kleding is een wit overhemd, witte
broek en witte schoenen voor de voorbrenger. Voor de
“helper” is het niet noodzakelijk maar wel correct.
Er wordt niet gerookt in de baan.
Voorbrengen:
De taak van de persoon die de pony monstert is zeer
belangrijk. Bereid u goed voor en kijk hoe ervaren
mensen dit doen.

Een goede entree in de keuringsbaan is belangrijk voor de
eerste indruk van de jury. U komt stappend binnen.
Stilstaand:
Daarna stelt u de pony zodanig op, op een afstand van
ongeveer 4 meter van de jury, dat zij de pony van opzij
kunnen zien, en zo nodig om de pony heen kunnen lopen. De
jury moet alle 4 de benen van terzijde goed kunnen zien. Van
de rechterzijde gezien, moet het rechtervoorbeen even voor
het linkerbeen komen te staan. Het rechterachterbeen moet
achter het linkerachterbeen staan, maar niet gestrekt. Het
dier moet zo natuurlijk mogelijk staan. Het hoofd wordt niet te
kort vastgehouden en niet omhoog gedrukt. De geleider staat
bij de opstelling links naast het dier, iets voor het linkerbeen,
met het gezicht naar de pony. Het “stellen” van de pony dient
zorgvuldig geoefend te worden.
Als de merrie met veulen wordt voorgebracht, zorgt de helper
ervoor dat het veulen niet tussen de moeder en de jury loopt.
Stap:
Als stilstand is beoordeeld, geeft de jury aan dat u kunt gaan
stappen. U stapt recht van de jury af en bij het keren aan het
einde van de baan, wordt altijd rechtsom gekeerd. U blijft dus
aan de buitenkant, zodat u niet tussen de pony en de jury
loopt.
Draf:
Hetzelfde geldt voor de draf. U loopt nu een grote driehoek
om de boompjes heen en u loopt in de zelfde ruime pas als
de pony, zonder hinder. De geleide lijn is niet te kort en niet
te lang.
Nadat de jury daartoe toestemming geeft , wordt de
monsterbaan rustig verlaten.
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Afsluiting:
Als de hele rubriek geweest is, zal de ringmeester u op
volgorde van het programma binnenroepen. Daarna geeft
de jury aan welke nummers op een andere plaats kunnen
gaan stappen. Uiteindelijk geeft de ringmeester het teken
dat u kunt opstellen voor de primering.
1=oranje
2=rood
3=wit
4=blauw

Zwarte rijlaarzen ( of bij jodphurbroek passende
jodphurschoenen).
Cap/helm volgens de laatste veiiligheidseisen: EN1384 norm.
Hoedje, mits Z-dressuur.
Plastron of dressuurbloes.
Witte handschoenen.
Rijzweep indien nodig van 65 t/m 110 cm.
Stompe sporen indien nodig.
Amazones met lang haar; Vlecht of haarnetje.

Tijdens het keuren is het ongewenst dat u de jury
aanspreekt, zonder dat deze erom vraagt. Informatie over
de beoordeling gebeurt na afloop van de keuring.

Harnachement moet passend, schoon en heel zijn. Het
hoofdstel moet voorzien zijn van een gebroken water- of bus
trens. Onder het zadel ligt in deze rubriek geen sjabrak of
een zadelvormig sjabrak.

Deelname:
Als u lid bent van het stamboek kunt u gratis deelnemen
aan de keuring. Hiervoor U ontvangt tijdig een
inschrijfformulier.
Uw pony moet in het bezit zijn van stamboekpapieren.
Informatie hierover kunt u krijgen bij het secretariaat,
Westeind 5, 5245 NL Rosmalen, tel: 073-6218501. De
kopnummers zijn op de dag zelf bij de bus op te halen.

Leading Rein:
Voor de jongsten, die nog niet zelfstandig hun pony kunnen
besturen in bovenstaande rubriek is deze rubriek
uitgeschreven. De ruiters/amazones worden in stap
aangelijnd begeleid door een volwassen persoon vanaf 18
jaar. Ook hier is een helm verplicht.
De deelnemers mogen in deze rubriek verkleed verschijnen
en de begeleider dient in dezelfde stijl gekleed te zijn.

Andere rubrieken:
Bestgaande rijpony:
Deelnemers aan deze rubriek laten hun pony op de best
mogelijke manier zien in stilstand, stap, draf en galop. De
ruiters/amazones moeten capabel zijn om hun pony
zelfstandig en veilig tussen de andere pony te besturen.
Kledingvoorschriften:
Rijjasje, getailleerde bodywarmer of verenigingstrui.
Lichte rijbroek( wit, beige of maisgeel)

Bestgaande menpony:
In deze rubriek wordt de pony beoordeeld op gangen en
gehoorzaamheid. Tevens wordt de combinatie van
koets/menwagen en de daarbij behorende kleding in de
beoordeling meegenomen.
Vaardigheid:

2 Bij het “kegeltjes rijden” gelden de wedstrijdregels van tijd,
strafpunten en parcoursvolgorde. Het is verplicht om een
veiligheidshelm te dragen in deze rubriek.
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Enkele gegevens:

jury

Adres:
Het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek

.

dartmoor
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Westeind 5
5245 Nl Rosmalen

draf
Tel:
073-6218501
Fax: 073-6235970
e-mail: info@kvth.nl
site:

www.dartmoorstamboek.nl
met daarop o.a:
bestuursleden en contactgegevens,
goedgekeurde hengsten
rasbeschrijving Dartmoorpony
evenementen en data
mededelingen
vraag en aanbod
ledenpost
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