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UITNODIGING 
16 juni 2018: Open Nederlands Connemara Kampioenschap 

 
 
 
Het Open Nederlands Connemara Kampioenschap (ONCK) is de jaarlijkse wedstrijddag voor 
Connemara’s georganiseerd door het Nederlands Connemara Pony Stamboek. Er worden 
wedstrijden dressuur, springen en kür op muziek georganiseerd. Dit jaar vindt het ONCK op 
zaterdag 16 juni 2018 plaats op het mooie terrein van de KNHS aan De Beek 125 in Ermelo. 
 
Deelname 
Wie kunnen er meedoen aan het ONCK? Iedereen met een pony of paard met minimaal 
25 % Connemarabloed. De afstamming moet wel officieel geregistreerd zijn bij een 
stamboek, bijvoorbeeld bij het Connemara stamboek of het NRPS. Zowel wedstrijdruiters als 
ruiters zonder een officiële KNHS-startpas kunnen starten op het ONCK.  
 
Disciplines: 
 

Dressuur 
 In de klassen B t/m ZZ-Licht. Let op: om in aanmerking te komen voor klassering (en 

eventuele prijzen) is het verplicht om twee proeven te rijden. Voor startpashouders 
telt de wedstrijd ook voor KNHS winstpunten. 

 Voor niet-startpashouders die nog nooit een ‘gewone’ B proef gereden hebben, is het 
mogelijk (en aan te raden) een impulsproef te rijden. Dit is een beginnersproef, 
waarbij je zelf van te voren kiest of je dit met of zonder galop wil doen. Er mag zelfs 
een begeleider in de ring staan. Behalve een cap, rijbroek en laarzen of jodphurs 
hoef je geen speciale wedstrijdkleding te hebben.  

 Deze klasse wordt door een jury beoordeeld en er wordt een klassement (met prijzen) 
bepaald. Deze klasse telt echter niet mee voor het overall kampioenschap. 

 
Springen:  

 Er wordt een klassiek parcours gereden in de klassen BB t/m ZZ. Voor 
startpashouders telt de wedstrijd ook voor KNHS winstpunten. Indien er ruimte is in 
het programma is het voor degenen die alleen BB rijden (60 cm voor C/D pony's en 
80 cm voor E-pony's en paarden) mogelijk om vooraf, onder begeleiding, los te 
springen in het parcours.  

 Ook is er de mogelijkheid tot flexibel springen zoals omschreven in het KNHS-
wedstrijdreglement. Je mag dus BB en B springen, B en L etc. Start je voor 
winstpunten dan moet je uiteraard wel startgerechtigd zijn in beide klassen. 

 
 De dressuur- en springwedstrijd tellen tevens als finalewedstrijd voor de Connemara 

Competitie. 
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Kür op muziek : 
 Deze kan door een combinatie alleen gereden worden of met twee combinaties 

samen (=pas-de-deux). Alle creatieve ideeën zijn welkom. Creatief qua muziek, qua 
oefeningen maar ook qua aankleding. Het is leuk om vooraf in het kort op papier te 
zetten waarom er voor een bepaald thema is gekozen en/of waarom er bepaalde 
muziek bij gekozen is. Eventueel kun je ook in het kort iets over jezelf en/of de pony 
opschrijven. Lever dit op de wedstrijddag in bij het secretariaat samen met de CD 
waarop de muziek staat, zodat het voor het starten aan het publiek bekend gemaakt 
kan worden. 
N.B. Voor deze rubriek geldt een limiet voor het aantal deelnemers! 
 
 

De wedstrijddag wordt, geheel volgens traditie, afgesloten met de parade en de 
prijsuitreiking. Hier worden ook de winnaars van de Connemara Competitie 2018 bekend 
gemaakt. 
 
Je kunt je met het bijgaande inschrijfformulier aanmelden. Op dit formulier staan ook de 
inschrijfgelden vermeld. De inschrijving sluit op 02 juni 2018, het inschrijfgeld dient voor 10 
juni overgemaakt te zijn. 
 
Vrijwilligers 
En natuurlijk niet te vergeten: op het inschrijfformulier kun je aangeven of je wilt helpen op 
het ONCK. Vrijwilligers zijn van harte welkom (en nodig!). Aanmelden kan ook via 
onck@connemara.nl.  
 
Sponsoren 
En dan nog even dit: Een evenement als het ONCK kan niet zonder sponsoren. Gelukkig 
kunnen we al jaren rekenen op een aantal trouwe sponsoren maar nieuwe sponsoren zijn 
uiteraard van harte welkom. Dus weet je in je omgeving iemand die het ONCK via 
sponsoring financieel wil ondersteunen, laat het ons vooral weten! 
 
Voor vragen kunnen jullie ons bereiken via onck@connemara.nl. Houd voor informatie ook 
de website en de Facebookpagina in de gaten! 
 
We kijken uit naar je inschrijving en naar een sportief en gezellig ONCK 2018! 
 
De ONCK-organisatie 


