
 

Regels Bixie 

 

De Bixie rubrieken worden verreden volgens de geldende wedstrijdreglementen. Het Algemeen 

Wedstrijdreglement is geldig, plus de betreffende discipline reglementen.  

Voor de Bixie gelden een aantal speciale regels, die dus afwijken van het reguliere reglement. Lees hiervoor goed 

het Bixieboekje door. De belangrijkste afwijkingen staan hieronder: 

 Kleding:  

• Bij het rijden dragen kinderen bij voorkeur een rijbroek. Rijbroek is dus niet verplicht! Rijlaarzen (of jodphurs met 

gladlederen chaps) wel! Geen verplichtingen t.a.v. de bovenkleding. 

 Harnachement: 

 • Beugelriem om de hals van de pony is toegestaan. Bokriempjes e.d. niet!  

• Beenbeschermers (mits op de goede manier bevestigd) zijn toegestaan in alle disciplines, dus ook in de 

dressuur.  

Hulpmiddelen:  

• Het gebruik van sporen is NIET toegestaan Hulp bij de proef of het parcours In de Bixie Rubrieken is in een 

aantal gevallen hulp toegestaan. Dit is afhankelijk van de klasse. 

Begeleidingsproef en klasse AA dressuur: 

• De ruiter mag begeleid worden dmv het bevestigen van een longeerlijn of halstertouw aan bit of neusriem. Lijn 

mag niet aan slechts één bitring vastzitten, om te voorkomen dat bit door de mond wordt getrokken. De ruiter mag 

daarnaast aanwijzingen krijgen over het rijden van de proef. Eén persoon mag deze begeleiding geven en die 

persoon moet in de rijbaan aanwezig zijn.  

Klasse A dressuur en B1 dressuur rijden:  

• Vasthouden of aanwijzingen geven is niet toegestaan. Net als in de reguliere dressuur is het alleen toegestaan 

de proef voor te lezen.  

Klasse AA springen:  

• De ruiter mag begeleid worden dmv het bevestigen van lijn, op dezelfde wijze als bij begeleidingsproef en klasse 

AA dressuur rijden. Ook is het toegestaan ‘mee te springen’ met de pony en daarbij de teugels vast te pakken. 

Daarnaast mag de ruiter aanwijzingen krijgen over het rijden van het parcours, zoals bij begeleidingsproef en 

klasse AA dressuur rijden.  

Klasse A springen:  

• Leiden van de pony en meespringen is NIET toegestaan. Wel mag door één persoon aanwijzingen worden 

gegeven over de richting van het parcours.  

Uitsluiting springen:  

• Uitsluiting betekent bij de Bixie NIET dat de ruiter het parcours moet verlaten. Het parcours mag gewoon worden 

uitgesprongen, tenzij de jury dit niet verantwoord vindt. 

Menrubrieken:  

• De menner moet in alle klassen begeleid worden door een persoon van 18 jaar of ouder. De begeleider zit bij de 

menner op het rijtuig en mag aanwijzingen geven.  


