
 

 

 

22 EN 23 JUNI 
ONCK 

 

Hét Connemara-weekend: 

 
Een weekend vol sport en plezier, voor jong en oud;  
nu ook met een uitgebreid recreantenprogramma. 

 
Gezelligheid, gemoedelijkheid en sportieve prestaties, 

allemaal samengebracht op een prachtige locatie in Laag-Soeren. 
 
 

Manege “De Spreng” Priesnitzlaan 17, 6957 DD  LAAG-SOEREN 
 
 
  

 
 

 
Dressuur  

BB t/m ZZ-licht 

 

Bosritten o/h zadel en 

aangespannen 

Workshop “ruiter in 

balans” 

 

Pas de Deux 

Kür op Muziek 

 

Obstakelparcours 

Leading Rein 

kinderspringen  

Dressuur aangespannen  

 

Springclinics o.l.v. 

Susanne Bredero. 

Springen BB (vanaf 

50cm) t/m ZZ. 

 

CAMPING BOSZICHT: 

 
Stallen en/of paddocks  

te huur 
 

Overnachten? Er zijn diverse 
mogelijkheden 

www.campingboszicht.nl 

info@campingboszicht.nl 

 
 
 

http://www.campingboszicht.nl/


Beste Connemara-liefhebber!          -1- 
 
Zoals in december al aangekondigd: het ONCK wordt in een nieuw jasje gestoken!! Het terrein in Ermelo is prachtig en 
het ONCK is daar jaren met heel veel plezier georganiseerd, maar helaas…, in verband met de forse stijging van de 
kosten is het niet meer mogelijk gebleken om het evenement in de toekomst in Ermelo te blijven organiseren. 
 
Tijd voor verandering dus; een andere locatie, en naast de gebruikelijke dressuur en springwedstrijden, een nieuw en 
uitgebreider aanbod van activiteiten. 
Voor ons als organisatie is het heel spannend hoe het ONCK nieuwe stijl gaat “vallen” bij jullie.  
We hebben in ieder geval ons best gedaan om er een mooi programma van te maken.  
 
De grootste verandering t.o.v. andere jaren is dat de dressuur en het springen niet meer op dezelfde dag kunnen 
worden verreden. Dit heeft te maken met de grootte van het terrein.  
Het programma is hierdoor verdeeld over twee dagen, maar ook uitgebreid met nieuwe activiteiten die niet alleen de 
wedstrijdruiters maar ook de recreatieruiters, menners en de kinderen zouden moeten aanspreken. 
 
Deelname aan het ONCK staat open voor: 

 Pony’s en paarden met minimaal 25% aantoonbaar Connemarabloed. 

 Leden en niet-leden van het stamboek  

 Heb je geen pony maar lijkt het je gezellig om het weekend mee te maken? Je bent van harte welkom!  
 
We hopen natuurlijk dat jullie allemaal beide dagen willen komen en daarom hebben we Celestine en Benno van 
Camping Boszicht gevraagd om hun gezellige camping een heel weekend voor het ONCK te reserveren.  
Woon je niet in de buurt en wil je toch het hele weekend meemaken? Kom overnachten samen met veel andere 
Connemara-liefhebbers; Je kunt overnachten met je eigen kampeermiddel of in een blokhut/stacaravan. 
Op de website www.campingboszicht.nl kun je zien wat de camping te bieden heeft. De eerste blokhutten zijn inmiddels 
al door ONCK-deelnemers geboekt…….. 
 
Wil je boeken? Dan uitsluitend per mail!!  De camping heeft op de website alle accommodaties voor dit  
weekend geblokkeerd als reservering voor ONCK-deelnemers. Via de site online boeken is dus niet mogelijk! 
 
Er zijn ook stallen en/of paddocks te huur bij Camping Boszicht, gelegen op een steenworp afstand van de Spreng. 
Heb je hier belangstelling voor? Stuur dan een mail naar info@campingboszicht.nl  
Let op: de overnachtingen en/of stallen/paddocks kunnen niet via ons worden gereserveerd. Hiervoor moet je 
rechtstreeks contact opnemen met Camping Boszicht via info@campingboszicht.nl 
 
Omdat het programma zo anders is dan jullie gewend zijn hebben we een uitgebreide uitnodiging gemaakt met een 
toelichting op (bijna) alle onderdelen. Na de toelichtingenformulieren vind je de inschrijfformulieren die je kunt mailen 
naar onck@connemara.nl.  
 
Veel leesplezier!! En heb je nog vragen? Stel ze gerust! 
Wij hopen op een geweldig weekend met veel deelnemers!! 
Groetjes, organisatie ONCK 
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TOELICHTINGENFORMULIEREN:        -2- 

 
N.B.  De reguliere KNHS-onderdelen (dressuur op zaterdag en springen op zondag) staan hieronder niet 
nader toegelicht, opgeven KNHS dressuur/springen graag via het inschrijfformulier.  

 
BB-dressuur: (Zaterdag) 

 
Je rijdt graag recreatief, maar vindt het ook leuk om af en toe een wedstrijdje te rijden; 
Je bent net (of opnieuw) begonnen, maar vindt de klasse B nog iets te hoog gegrepen. 
Je wil eerst eens uitproberen of wedstrijden rijden überhaupt bij je past; 
Je wil weleens kennis maken met een andere discipline; 
Je hebt geen startpas van de KNHS nodig; 
Je hoeft geen wedstrijdtenue aan te schaffen, een veiligheidscap is wel verplicht. 
 
Schrijf je dan in voor BB-dressuur: 

- Proef zonder galop (nr. 85) https://www.knhs.nl/media/9360/85-stap-en-draf-dressuurproef-2011.pdf. 
- Proef met galop (nr. 88) https://www.knhs.nl/media/9363/88-stap-draf-en-galop-dressuurproef-2011.pdf. 

Dressuurproef kind 8 t/m 12 jaar: (Zaterdag) 

Wanneer je al goed en zelfstandig kan rijden op je pony en je bent tussen de 8 en de 12 jaar, dan kun je meedoen met 
deze rubriek. Je rijdt dan de proef F1versieA (zonder galop). https://www.knhs.nl/media/12867/f1-versie-a-2016.pdf 

Leiding Rein kind 4 t/m 7 jaar:  (Zaterdag) 

 
Wanneer je al heel netjes op de pony kan zitten, kan stappen en draven en zelfs al een beetje lichtrijden, dan is “Leiding 
Rein” iets voor jou! Bij deze rubriek moet er iemand met je meelopen en de pony vasthouden.   
  
Spelregels:  
========= 
1. De ruiters mogen niet ouder zijn dan 7 jaar en niet jonger dan 4 jaar in het lopende jaar.  
2. Voor de begeleider geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Goed schoeisel, verder geen kledingvoorschriften. 
3. Deze rubriek staat open voor merries en ruinen van 4 jaar en ouder. Hengsten zijn niet toegestaan!  
4. De pony dient netjes gepoetst in de baan te verschijnen.  
5. De pony’s worden getoond met een trenshoofdstel en een zadel. 
6. De rijkleding behoort correct te zijn. Gebruik van een veiligheidscap en rijlaarzen zijn verplicht! Een rijjasje mag 
vervangen worden door een blouse of polo. Een rijbroek mag ook vervangen worden door een legging of iets dergelijks. 
7. De pony wordt gekeurd op: geschiktheid om bereden te worden door een zeer jonge onervaren ruiter, wat blijkt uit 
makheid, gehoorzaamheid en betrokkenheid. Alleen stand, stap en draf worden beoordeeld. De jury kan onverwachte 
dingen vragen, bijvoorbeeld voetje optillen, op- en afstijgen, figuren rijden enz.  
8. De ruiter dient correct op de pony te zitten en het lichtrijden enigszins onder de knie te hebben en zich niet 
(krampachtig) aan het zadel vasthouden. De teugels dienen correct vastgehouden te worden, de pony mag noch in de 
mond, noch in de bewegingen gehinderd worden.  
9. De begeleider dient de pony op eigen benen te laten lopen, door de leiteugel losjes te laten hangen. Minimale 
stemhulpen zijn toegestaan.  
10. Het geheel moet plezier en wederzijds vertrouwen uitstralen.      
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Geleid springen kind 4 t/m 7 jaar: (Zaterdag)       -3- 

 
Wanneer je al over een balkje durft te stappen en draven en zelfs al een heel laag sprongetje kan maken, dan kun je 
meedoen met de rubriek geleid springen. Bij deze rubriek moet er iemand met je meelopen die de pony vasthoudt. 
 
Spelregels:  
========= 
1. De ruiters mogen niet ouder zijn dan 7 jaar en niet jonger dan 4 jaar in het lopende jaar.  
2. Voor de begeleider geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Goed schoeisel, verder geen kledingvoorschriften. 
3. Deze rubriek staat open voor merries en ruinen van 4 jaar en ouder. Hengsten zijn niet toegestaan!  
4. De pony dient netjes gepoetst in de baan te verschijnen.  
5. De pony’s worden getoond met een trenshoofdstel en een zadel. 
6. De rijkleding behoort correct te zijn. Gebruik van een veiligheidscap en rijlaarzen zijn verplicht! Een rijjasje mag 
vervangen worden door een blouse of polo. Een rijbroek mag ook vervangen worden door een legging of iets dergelijks.   
7. De pony wordt gekeurd op: geschiktheid om bereden te worden door een zeer jonge onervaren ruiter, wat blijkt uit 
makheid, gehoorzaamheid en betrokkenheid. Alleen stap en draf over/tussen balkjes en een heel laag sprongetje 
worden beoordeeld. De jury kan onverwachte dingen vragen, bijvoorbeeld voetje optillen, op-/afstijgen, figuren rijden 
enz.  
8. De ruiter dient correct op de pony te zitten en het lichtrijden en de verlichte zit enigszins onder de knie te hebben en 
zich niet (krampachtig) aan het zadel vasthouden. De teugels dienen correct vastgehouden te worden, de pony mag 
noch in de mond, noch in de bewegingen gehinderd worden.  
9. De begeleider dient de pony op eigen benen te laten lopen, door de leiteugel losjes te laten hangen. Minimale 
stemhulpen zijn toegestaan.  
10. Het geheel moet plezier en wederzijds vertrouwen uitstralen. 

 

Springen 8 t/m 12 jaar: (Zaterdag) 

 
Kun jij al zelfstandig met je pony rijden en durf je ook al over balkjes te draven en een paar kleine sprongetjes te maken? 
Geef je dan op voor deze rubriek. 
 
Spelregels: 
=========  
1. De ruiters mogen niet ouder zijn dan 12 jaar en niet jonger dan 8 jaar in het lopende jaar.  
2. Deze rubriek staat open voor merries en ruinen van 4 jaar en ouder. Hengsten zijn niet toegestaan!  
3. De pony dient netjes gepoetst in de baan te verschijnen.  
4. De rijkleding behoort correct te zijn. Veiligheidscap en rijlaarzen zijn verplicht! Een rijjasje mag vervangen worden 
door een blouse of polo.   
5. De pony dient zeer braaf en rustig te zijn!! De pony wordt beoordeeld op: geschiktheid om bereden te worden door 
een jonge onervaren ruiter, wat blijkt uit makheid, gehoorzaamheid en betrokkenheid.   
6. De ruiter dient een klein parcoursje bestaande uit balkjes draven, lage hindernissen e.d. zelfstandig te kunnen rijden. 

De ruiter wordt beoordeeld op het netjes en vriendelijk rijden, correctheid van de hulpen enz. 
 
 
 

 
 
 
 



Pas de Deux BB en B:  (Zaterdag)        -4- 

 
- Deze rubriek wordt op zaterdagmiddag verreden. 
- Je rijdt met z’n tweeën een proef op BB of B-niveau op muziek. 

- Voor de verplichte onderdelen kies je de onderdelen uit de BB of B proeven van de KNHS. Kijk hiervoor even op 

de site www.knhs.nl of in het KNHS-proevenboekje. 

 
Kür op muziek BB en B:   (Zaterdag) 

 
- Deze rubriek wordt op zaterdagmiddag verreden. 
- Je rijdt deze kür individueel op BB of B-niveau. 

- Voor de verplichte onderdelen kies je de onderdelen uit de BB of B proeven van de KNHS. Kijk hiervoor even op 

de site www.knhs.nl of in je KNHS-proevenboekje. 
 

Pas de Deux L t/m ZZL:  (Zaterdag) 

 
- Deze rubriek wordt op zaterdagavond verreden. 
- Je rijdt met z’n tweeën een proef op muziek op het niveau waarin jullie KNHS-startgerechtigd zijn, hierin geldt 

wanneer er 1 L-ruiter en 1 M-ruiter een combinatie vormen, er op L-niveau moet worden gestart. 

- Voor de verplichte onderdelen kies je de onderdelen uit de L t/m ZZL proeven van de KNHS. Kijk hiervoor even 

op de site www.knhs.nl of in je KNHS-proevenboekje. 

 
Kür op muziek L t/m ZZL:  (Zaterdag) 

 
- Deze rubriek wordt op zaterdagavond verreden. 
- Je rijdt deze kür als individu op het niveau waarin je KNHS-startgerechtigd bent. 

- Zie voor alle info: https://www.knhs.nl/media/14866/download-brochure-kuer-op-muziek-2018.pdf 
 

Aangespannen buitenrit:  (Zaterdag en Zondag) 

 
Rit onder begeleiding van ca. 1,5 tot 2 uur in de directe omgeving. Voor deze rit is een minimumaantal deelnemers 
nodig van drie aanspanningen. Wordt zowel zaterdag als zondag aangeboden. Voor deze rit is een vergunning/ruiterpas 
nodig van natuurmonumenten. https://www.natuurmonumenten.nl/ruiter/dagpas 
Wanneer je deel wilt nemen aan deze rit dan kun je via de bovenstaande link zelf eenvoudig de vergunning aanvragen. 
Deze vergunning kost voor 1 dag € 7,50 en voor 2 dagen € 10,00 (leden van Natuurmonumenten betalen resp. 6 euro en 
8,50 euro). Deelnemers dienen een formulier te ondertekenen dat ze deelnemen op eigen risico. 
Details en verdere planning zal pas worden uitgewerkt na voldoende inschrijvingen. 

 

Buitenrit:    (Zaterdag en Zondag) 

 
Rit onder begeleiding van ca. 1,5 tot 2 uur in de directe omgeving. Je kunt opgeven voor een rustige rit zonder galop en 
een rit met galop. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal e.e.a. verder worden gepland en uitgewerkt. Wordt zowel 
zaterdag als zondag aangeboden. 
Deze rit heeft geen minimumaantal deelnemers en gaat dus altijd door, wel proberen we de groepen niet groter te 
maken dan zes ruiters. Voor deze rit is een vergunning/ruiterpas nodig van natuurmonumenten. 
https://www.natuurmonumenten.nl/ruiter/dagpas 
Wanneer je deel wilt nemen aan deze rit dan dien je de vergunning zelf aan te vragen via bovenstaande link. Deze 
vergunning kost voor 1 dag € 7,50 en voor 2 dagen € 10,00 (leden van Natuurmonumenten betalen resp. 6 euro en 8,50 
euro). Deelnemers dienen een formulier te ondertekenen dat ze deelnemen op eigen risico. 
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Buffet:  (Zaterdag)          -5- 

 
Voorafgaand en tijdens de gala-avond op zaterdag kun je deelnemen aan een buffet (met uitzicht op de losrij- en 
wedstrijdring). Kosten hiervoor bedragen per persoon € 14,50 exclusief drankjes (kinderen t/m 8 jaar € 8,50 exclusief 
drankjes). Geniet onder het genot van een heerlijke maaltijd van de prachtige Connemara’s in de ring.  

    
Spring-clinics:   (Zondag) 

 
Een springles op je eigen niveau (ook mogelijk voor de pas beginnende springer) gegeven door Suzanne Bredero. 
Suzanne is een zeer ervaren instructrice en jurylid bij o.a. het Connemara stamboek. Haar prettige manier van lesgeven 
en haar feedback en enthousiasme worden enorm gewaardeerd. Pak deze unieke kans en geef je op! Duur ca. 30 

minuten per groep. 
 

Dressuur aanspanningen: (Zondag) 

 
Voor deze rubriek geldt een minimumaantal inschrijvingen van drie aanspanningen. Dressuurproeven kunnen worden 
verreden op eigen niveau maar gelden niet voor KNHS-winstpunten. De proef wordt beoordeeld door een officieel 
jurylid.  
Je kunt inschrijven voor dressuur B, L, M, Z, ZZ (zie hiervoor www.knhs.nl menproeven) en voor de echte beginners is 
het mogelijk om een BB / FMD1 proef te rijden: https://www.knhs.nl/media/13686/fmd-1-a.pdf 

 

Obstakelparcours:   (Zondag) 

 
Heb jij zin om iets heel leuks te ondernemen met je pony? Heb jij een bom-proef Connemara? Of kan je nog wat training 
gebruiken? Kom gezellig meedoen aan het obstakelparcours en je kunt het zelf ervaren! 
Onder deskundige begeleiding kom je tijdens het parcours allerlei obstakels en uitdagingen tegen.  Een groep voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar (zelfstandig rijdend) en een groep kinderen en volwassenen vanaf 12 jaar. Doe mee en schrijf 
je in! Ook geschikt voor de beginnende ruiter. 

 

Clinic “Ruiter in Balans”:  (Zondag) 

 

Belinda Bonting – workshop ruiter in balans 
Houding & zit, een begrip dat je vaak hoort als het om paardrijden gaat. En daarbij horen dan allerlei commando’s: 
rechtop zitten, maak je been lang, druk je hak uit, til je hak op, doe je schouders omlaag, til je borstbeen omhoog, niet 

met holle rug zitten, houd je handen stil, voor je uit kijken, ONTSPAN! 

  
Belinda Bonting, Centered Riding instructeur level II, geeft een workshop waarin je - zonder paard - ervaart hoe 
je inwerkt op je paard. Soms bewust, maar heel vaak ook onbewust. Wat gebeurt er eigenlijk als je je hakken uitdrukt, je 
rug hol maakt of je adem inhoudt? Hoe sterk ben je met je spieren en hoe sterk ben je vanuit balans? Hoe kun je je 
paard begeleiden op een volte, tijdens een overgang en bij halthouden, en waarmee breng je hem uit evenwicht?  
Een vrolijke workshop die je helpt om meer bewust te rijden. Tijdsduur ca. 2 uur en 15 minuten inclusief kleine pauze. 
Minimumaantal deelnemers 8. 
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ONCK-kampioenschap:          -6- 
 

 ONCK kampioen 2019.  
 
Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je zowel zaterdag KNHS B t/m ZZl dressuur start als zondag 
KNHS B t/m ZZ springen. Diegene met de beste resultaten over twee dagen wordt ONCK KAMPIOEN 2019. 
 
 
 

 
Huldiging afgevaardigden naar de NK (outdoor 2018 + indoor 2019): 
 
Het stamboek gaat diegene in het zonnetje zetten die met zijn of haar Connemara aan de start is verschenen op de NK 
(outdoor 2018 en indoor 2019 KNHS). Dit geldt voor alle disciplines (dus ook verenigingsdressuur). 
Voorwaarde is wel dat je inschrijft/deelneemt aan het ONCK 2019!! 
 
Ben jij, of ken jij iemand die voor bovenstaande in aanmerking komt? Tip diegene! Opgeven hiervoor kan via 
info@connemara.nl. 
 
 
 
 

AVG: 
 
Met de inschrijving voor het ONCK geeft de deelnemer toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen 
tijdens het weekend voor  verslaglegging en promotiedoeleinden op website, sociale media en offline publicaties. Het 
Nederlands Connemara Pony Stamboek heeft het volledige recht op gebruik van de beelden/opnamen gemaakt tijdens 
dit weekend. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband. 
Tevens heeft het Nederlands Connemara Pony Stamboek het volledige recht voor publicatie van start- en uitslaglijsten 
waarop privacygegevens vermeld staan. 
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