
Wijzigingen Bixie boekje (uitgave 2009) - ingaande per 1 augustus 2010 

 

Pagina 7, 2e alinea vervangen door onderstaande tekst: 

Als je mee wilt gaan doen aan Bixie Rubrieken moet je lid zijn van de KNHS. Dit kan via een 

vereniging die is aangesloten bij de KNHS of via een individueel lidmaatschap. Op www.knhs.nl kun 

je zien welke vereniging bij jou in de buurt zit. De vereniging kan je helpen met het aanvragen van 

een start/stempelkaart. De Bixie start/stempelkaart is gratis. Ben je geen lid van een vereniging 

dan kun je je aanmelden als individueel lid op www.knhs.nl. Je kunt hier je gratis 

start/stempelkaart aanvragen. 

 

Pagina 7, 3e alinea vervangen door onderstaande tekst: 

Je mag meedoen aan Bixie Rubrieken als je nog geen officiële wedstrijden hebt gereden. Heb je al 

wel officiële KNHS-wedstrijden gereden dan mag je aan Bixie Rubrieken meedoen in alle disciplines 

waarin je nog niet bent gestart in de klasse L. Je mag zelfs op dezelfde wedstrijd meedoen aan een 

rubriek in de klasse B en aan een Bixie Rubriek. Ben je al wel hoger gestart maar je wil toch met 

een andere pony meedoen aan Bixie Rubrieken dan kun je hiervoor schriftelijk toestemming vragen 

aan de KNHS. 

 

Pagina 7, verwijderd 

4e en 5e alinea verwijderd  

 

Pagina 7, 6e alinea, toegevoegd 

Achter laatste zin toegevoegd: …. met je Bixie start/stempelkaart. 

 

Pagina 7, 7e  alinea, wijziging  

Wijziging in 4e zin:  ….beslist de jury in welke categorie de pony thuishoort. (‘klasse’ vervangen 

door ‘categorie’) 

 

Pagina 8, 3e alinea vervangen door onderstaande tekst; 

Misschien is het bij jouw vereniging mogelijk om mee te doen aan het diplomarijden. Je leert dan 

van alles over pony’s en over ponyrijden. Dit is ook een goede voorbereiding op het rijden van 

Bixie Rubrieken. Bij het Veulendiploma leer je dingen die je nodig hebt in de klasse AA dressuur, 

diploma A sluit aan op de A dressuur en diploma B bereidt je voor op de B1 dressuur en op het 

springen. Met je C-diploma op zak, kun je zelfs je ruiterbewijs aanvragen. 

Voor het diplomarijden wordt gebruik gemaakt van de Bixie Bieb. In dit boek kun je alles lezen 

over pony’s en wat je moet weten voor het diplomarijden. De Bixie Bieb is te bestellen in de KNHS-

webshop.  

 

Pagina 8, onderaan onderstaande alinea toegevoegd; 

Bixie wedstrijden vallen onder de reglementen van de KNHS. In dit Bixie boekje zijn speciale regels 

voor Bixie Rubrieken opgenomen en uitzonderingen op het Algemeen Wedstrijdreglement en de 

Wedstrijdreglementen Dressuur, Springen en Mennen. 

 

Pagina 9, 2e alinea, wijziging 

Met hoofdletter: Algemeen Wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen Dressuur, Springen en 

Mennen. 

 

Pagina 13, wijziging in 1e zin  

Met hoofdletter: Bixie Rubrieken 

 

Pagina 17, 5e alinea, wijziging  

1e zin wordt: Het spring- en vaardigheidsparcours moet altijd afgezet worden. (‘bij voorkeur met 

dranghekken’ verwijderd) 

 

 

http://www.knhs.nl/
http://www.knhs.nl/


Pagina 18, 1e alinea, 1e zin, wijziging 

‘stempelkaart’ gewijzigd in ‘start/stempelkaart’ 

 

Pagina 18, 2e alinea, 2 zin wijziging 

www.knhs.nl > Bixiekids > Bixie en diploma’s. (‘Jeugd’ vervangen door ‘Bixiekids’) 

 

Pagina 20, 1e alinea, wijziging  

1e zin wordt; Geadviseerd wordt om in de Bixie Rubrieken geen klassement op te maken, het is 

echter wel toegestaan.  

 

Pagina 20, 3e alinea, wijziging 

2e zin wordt; Hieraan is wel een maximum gesteld, dat vermeld wordt in de Wedstrijdtarievenlijst 

van de KNHS. 

 

Pagina 20, 3e alinea vervangen door onderstaande tekst; 

Voorbereiding van de ruiters/menners 
Het diplomarijden vormt een goede voorbereiding op het deelnemen aan Bixie rubrieken. In de 
lesstof voor het Veulendiploma leren kinderen alles wat ze moeten weten om deel te nemen aan de 
klasse AA dressuur. Het diploma A sluit aan op de A dressuur en diploma B op de B1 dressuur en 
het springen. Na het behalen van het C-diploma kan het ruiterbewijs aangevraagd worden.  
Voor het diplomarijden wordt gebruik gemaakt van de Bixie Bieb. In dit boek is alles te lezen over 

pony’s en leren kinderen alles wat ze moeten weten voor het diplomarijden. De Bixie Bieb is te 

bestellen in de KNHS-webshop.  

 

Pagina 22, verwijderd 

Spel 4 verwijderd, nummering aangepast 

 

Pagina 25, 2e alinea, wijziging 

Traject 5: Zet de volte met bijvoorbeeld pionnen of zaagsel uit.  

Traject 7: De figuren worden met bijvoorbeeld pionnen of zaagsel uitgezet. 

 

Pagina 26, toegevoegd na 1e alinea; 

Dressuur rijden  

Het op- en afstijgen in de klasse AA 

De ruiter moet op de correcte manier op- en afstijgen. Na het afstijgen worden de beugels 

opgestoken. Bij het leiden van de pony is het over het hoofd nemen van de teugels toegestaan, 

maar niet verplicht. 

 

Pagina 26, toegevoegd na 2e alinea; 

De vermelde hoogtes zijn maximale hoogtes. U kunt er ook voor kiezen om de deelnemers de 

hoogte van hun keuze te laten springen (wanneer geen klassement wordt opgemaakt) of een 

indeling maken op grond van leeftijd van de deelnemers. 

 

Pagina 29, wijziging 

2e punt wordt: De kinderen zijn lid van een vereniging die bij de KNHS is aangesloten of zijn 

individueel lid van de KNHS. 

 

Pagina 29, 3e punt, wijziging 

3e punt wordt: De kinderen hebben een Bixie start/stempelkaart. De Bixie start/stempelkaart staat 

alleen op naam van het kind. Dat betekent dat het kind met een willekeurige pony mag starten. De 

Bixie start/stempelkaart is gratis aan te vragen bij de KNHS. 

 

Pagina 29, 4e punt, 3e zin, wijziging 

3e zin: ‘klasse’ veranderen in ‘categorie’ 

 

 

http://www.knhs.nl/


Pagina 29, 5e punt, wijziging 

5e punt tekst vervangen door onderstaande tekst; 

Je mag meedoen aan Bixie Rubrieken als je nog geen officiële wedstrijden hebt gereden. Heb je al 

wel officiële KNHS-wedstrijden gereden dan mag je aan Bixie Rubrieken meedoen in alle disciplines 

waarin je nog niet bent gestart in de klasse L. Je mag zelfs op dezelfde wedstrijd meedoen aan een 

rubriek in de klasse B en aan een Bixie Rubriek. Ben je al wel hoger gestart maar je wil toch met 

een andere pony meedoen aan Bixie Rubrieken dan kun je hiervoor schriftelijk toestemming vragen 

aan de KNHS. 

 

Pagina 29, verwijderd 

7e punt verwijderd  

 

Pagina 30, 3e alinea, 3e en 4e zin verwijderd 

De volgende methode…t/m....via de KNHS webshop. verwijderd 

 

Pagina 30, laatste alinea, toegevoegd  

Toegevoegd aan laatste zin: in die discipline. 

 

Pagina 31, schema, 2e kolom aangepast; 

Aantal punten 

voor stempel 

52 

52 

75 

22 

22 

 

Pagina 31, schema, 4e kolom aangepast; 

Aantal punten 

voor stempel 

50 

50 

72 

17 

17 

 

Pagina 31, laatste alinea, toegevoegd 

toegevoegd na 2e zin; Wanneer bokriempjes onlosmakelijk aan het zadel zijn verbonden mag de 

deelnemer zich hier niet aan vasthouden. 

 

Pagina 32, 2e alinea, wijzigingen 

1e zin verwijderd; ‘Het is verplicht…t/m….toegestaan.’ 

Drie keer het woord ‘disciplinereglement’ graag wijzigen in ‘Wedstrijdreglement’  

Met hoofdletter: Dressuur, Springen en Mennen  

3e zin, met hoofdletter:  klasse B Springen pony’s (Springen met hoofdletter) 

 

Pagina 32, 3e alinea, wijziging 

Disciplinereglement vervangen door Wedstrijdreglement  

 

Pagina 32, 4e alinea, wijziging 

Disciplinereglementen vervangen door Wedstrijdreglementen  

 

 



Pagina 32, laatste alinea, wijziging 

Gewijzigd in 1e zin: ‘longeerlijn’ wijzigen in ‘lijn’ 

 

Pagina 33, 3e alinea, wijziging 

1e zin: ‘longeerlijn’ wijzigen in ‘lijn’ 

 

Pagina 34, 3e alinea, 1e punt, eronder toegevoegd; 

 2e weigering: 8 strafpunten 

 

Pagina 34, laatste alinea, 1e punt gewijzigd in; 

 3e weigering 

 

Pagina 55, punt 3 toegevoegd; 

3. K-A-F arbeidsdraf 

 

Pagina 62, nr 14, punt 4:  

Verwijderd: de tekst tussen haakjes: ‘(vlechtjes, knotjes, hengstenvlecht e.d.)‘  

 

Pagina 65, 68, 71, 74: nr 21, punt 4:  

Verwijderd: de tekst tussen haakjes: ‘(vlechtjes, knotjes, hengstenvlecht e.d.)‘  

 

Pagina 78 en 81, nr 30, punt 4:  

Verwijderd: de tekst tussen haakjes: ‘(vlechtjes, knotjes, hengstenvlecht e.d.)‘  

 

Pagina 83, 85, 87, 89: nr 20, punt 4:  

Verwijderd: de tekst tussen haakjes: ‘(vlechtjes, knotjes, hengstenvlecht e.d.)‘  

 

Pagina 88, nr 31 toegevoegd; 

3. K-A-F arbeidsdraf  1. De pony loopt over de hoefslag 

    2. De pony draaft in een constant tempo 

    3. De menner geeft de juiste hulpen en houdt de handen stil 

4. De menner zit rechtop met gesloten knieën en kijkt in de 

rijrichting 

 

Pagina 93 en 97, nr 29, punt 4:  

Verwijderd: de tekst tussen haakjes: ‘(vlechtjes, knotjes, hengstenvlecht e.d.)‘  

 

Pagina 98, nr 9, punt 4:  

Verwijderd: de tekst tussen haakjes: ‘(vlechtjes, knotjes, hengstenvlecht e.d.)‘  

 

Pagina 99, nr 7, punt 4:  

Verwijderd: de tekst tussen haakjes: ‘(vlechtjes, knotjes, hengstenvlecht e.d.) per ras verschillend‘  

 

Binnenzijde omslag  

Toegevoegd tussen Foto’s en Informatie; 

Illustraties:  Eefje Kuijl 

 

 

 

 

 

 

 

 


