
Deelnemen aan de ponykeuring 
 

Ook dit jaar organiseert CH Westerkwartier weer een ponykeuring. Er zijn twee keuringen, de witte keuring en de 

bonte keuring. Hieronder vind je uitleg over het verschil tussen deze keuringen. 

De bonte keuring 

Bij deze keuring is het de bedoeling dat de kinderen hun pony zo mooi mogelijk maken naar eigen idee en deze 

voorbrengen aan de hand. Ze moeten de pony opstellen voor de jury en een stukje stappen en draven aan de hand. 

Hierbij wordt o.a. beoordeeld op creativiteit, verzorging en omgang met de pony. Het woord ‘bont’ zegt het al, 

zowel de voorbrenger als de pony mogen zoveel mogelijk versiert worden.  

De witte keuring 

Dit is een keuring zoals het op een officiële keuring gaat. De voorbrenger van de pony is geheel in het wit gekleed. 

De pony wordt zonder beenbescherming of bandages, met een (voorbreng) hoofdstel/halster voorgebracht. Bij 

binnenkomst wordt de pony opgesteld voor de jury. Hierbij moet de jury alle vier de benen van de pony kunnen 

zien. Daarna moet er een stukje gestapt en rustig gedraafd worden aan de hand. Daarna wordt de pony wederom 

opgesteld voor de jury. Er wordt bij deze keuring beoordeeld op de wijze van voorbrengen, de conditie en de 

verzorging van de pony.  

Voorwaarden voor beide keuringen 

- Deelname voor kinderen tot 14 jaar; 

- Deelname is gratis; 

- Deelname is alleen voor merries en ruinen; 

- Er is geen maximale leeftijd voor de pony; 

- Maximaal 2 begeleiders per deelnemer in de baan. 

Opgave 

Voor opgave kun je het inschrijfformulier op de volgende pagina vóór 1 mei 2019 volledig invullen en per e-mail 

verzenden naar ponykeuringmarum@outlook.com of per post versturen naar D. Ouwens, Dwarshaspel 7, 9354 VS in 

Zevenhuizen. Vergeet op het formulier niet aan te geven aan welke keuring je mee wilt doen. Aanmeldingen worden 

uitsluitend via dit formulier in behandeling genomen. Wanneer je nog vragen of opmerkingen hebt dan kun je dit 

kwijt in de e-mail zelf. 

  

mailto:ponykeuringmarum@outlook.com


Inschrijfformulier ponykeuring 
 
Naam voorbrenger 

 

 
Geboortedatum voorbrenger 

 

Straat + huisnummer 

 

 
Postcode + woonplaats 

 

 
Telefoonnummer 

 

 
E-mailadres 

 

 
Naam pony 

 

 
Geboortedatum pony 

 

 
Ras pony 

 

Stokmaat pony 

 

 
Ik wil deelnemen aan de BONTE / WITTE keuring (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 

 
Door het invullen en inzenden van dit formulier geef je CH Westerkwartier toestemming om de gegevens die op dit formulier 
staan te verwerken. Daarnaast geef je toestemming dat er een startlijst met de naam van de voorbrenger en de naam van de 
pony wordt gepubliceerd op de website en social media van CH Westerkwartier. 


