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Belangrijkste wijzigingen Bixie boekje per 1-8-2010 

Algemeen 
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 wil je toch met een andere pony meedoen aan Bixie Rubrieken dan kun je hiervoor 
schriftelijk toestemming vragen aan de KNHS. Geadviseerd wordt om in de Bixie Rubrieken geen 
klassement op te maken, maar het is wel toegestaan. 
 
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. 
 
Springen 
De vermelde hoogtes zijn maximale hoogtes. Je kan er ook voor kiezen om de deelnemers zelf 
de hoogte te laten bepalen (wanneer geen klassement wordt opgemaakt) of er kan een indeling 
worden gemaakt op grond van de leeftijd van de deelnemers. 
 
De wijziging zoals in 2009 is gecommuniceerd ; tweede weigering geeft geen uitsluiting is ook in 
het nieuwe boekje opgenomen. 
 
Op pagina 34 van het nieuwe Bixie boekje staat dat de ruiter in het springparcours wordt 
uitgesloten bij de tweede weigering. Dit is niet correct! De ruiter wordt pas uitgesloten bij de 
derde weigering. De eerste weigering levert 4 strafpunten op en de tweede weigering kost 8 
strafpunten. 
 
Aantal punten voor een stempel 
Het aantal benodigde punten in een proef/ parcours voor het behalen van een stempel is 
gewijzigd. Voor het rijden in de klassen AA en A dressuur is dit van 42 punten naar 52 punten 
gegaan en in de klasse B1 dressuur van 60 naar 75 punten. In het springen AA en A is het aantal 
punten van 18 naar 22 gegaan. Voor het mennen is het aantal benodigde punten voor een 
stempel in de AA en A dressuur mennen van 40 naar 50 gegaan en in de B1 dressuur mennen 
van 58 naar 72. In de AA en A vaardigheid is het aantal benodigde punten van 14 naar 17 
gegaan. 
 
Hulpmiddelen 
Riempjes (zoals bokriempjes) die onlosmakelijk aan het zadel zijn verbonden zijn toegestaan, 
maar de deelnemer mag zich hier niet aan vasthouden. 
 
Vanaf 1 juni 2014 is het toegestaan om in alle Bixierubrieken voor zowel dressuur als springen en 
ook in de begeleidingsproef een glijdende martingaal te gebruiken. Door deze wijziging zijn de 
regels voor het gebruik van een martingaal tijdens alle Bixierubrieken gelijk. Dit zorgt voor minder 
verwarring en kan extra veiligheid bieden bij de beginnende ruiters. 


