
IBOP rijproef  

Individueel Bruikbaarheid Onderzoek Pony's  

Nederlands Connemara Pony Stamboek  

 

Doel:  

Het doel van de IBOP is het testen van de natuurlijke aanleg van een pony voor de sport. Dit om 

meer informatie te verkrijgen over de dieren die we willen gaan gebruiken voor de fokkerij. 

Wanneer er bij een pony sprake is van een goede aanleg voor het leveren van sportprestaties 

kunnen we verwachten dat deze pony een waardevolle bijdrage kan leveren aan de fokkerij van 

sportpony's. Het testen van deze aanleg wordt gedaan door de pony een dressuurproef en een 

springparcours af te laten leggen, als bijgesloten.  

 

Deelname:  

De minimumleeftijd voor een pony om deel te kunnen nemen aan een IBOP is 4 jaar. Zowel 

hengsten, ruinen als merries kunnen deelnemen. Stermerries die op de keuring keurwaardig 

verklaard zijn kunnen na het behalen de IBOP het keurpredicaat aanvragen. 

 

Beoordeling:  

De pony’s worden, doormiddel van een cijfer van 1 t/m 10, beoordeeld op de volgende onderdelen: 

Dressuur: 

Stap, draf, galop, geschiktheid als dressuurpony. Van dit laatste onderdeel wordt het cijfer 

verdubbeld. Bij pony's met een hogere africhtingsgraad kan de jury in overleg met de 

deelnemer vragen enkele oefeningen op het niveau van de deelnemende combinatie te laten 

zien. Dit om de kwaliteiten van de pony beter tot zijn recht te laten komen en daarmee hogere 

punten te verdienen.  

Springen:  

Springtechniek, springvermogen, afdruk, geschiktheid als springpaard. Van dit laatste 

onderdeel wordt het cijfer verdubbeld.    

In totaal kunnen 100 punten behaald worden. Bij 70 punten is er een voIdoende resultaat behaald.  

Op basis van de resultaten worden de pony’s in de volgende kwaliteitsklassen ingedeeld. 

AA Wanneer het totaal aantal punten 82 of meer bedraagt.  

A Wanneer het totaal aantal punten tussen de 80 en 82 bedraagt,  

B Wanneer het totaal aantal punten tussen de 70 en 80 bedraagt,  

C Wanneer het totaal aantal punten tussen de 60 en 70 bedraagt. 



IBOP dressuurproef  

Nederlands Connemara Pony Stamboek  

 

Lichtrijden tenzij doorzitten wordt gevraagd.  

1. A-B Binnen komen in arbeidsdraf op de linkerhand  

2. A afwenden  

3. C rechterhand  

4. A slangenvolte met 3 bogen  

5. M-X-K van hand veranderen in middendraf  

6. Tussen A en F arbeidsstap  

F-X-H van hand veranderen in middenstap  

7. Tussen C en M arbeidsdraf  

8. B-E-B Grote volte, daarna doorzitten  

9. Tussen F en A arbeidsgalop rechts  

A-X-A Grote volte  

10. E-B-E Grote volte in middengalop  

11. Tussen H en M arbeidsdraf  

M-X-K van hand veranderen  

12. B-E-B Grote volte, daarna doorzitten  

13. Tussen M en C links aanspringen  

C-X-C Grote volte  

14. E-B-E Grote volte in middengalop  

15. Tussen K en F arbeidsdraf  

16. Tussen F en B arbeidsstap  

Tussen B en M arbeidsdraf  

17. E-B-E Grote volte en de de hals strekken  

Einde grote volte teugels weer op maat maken  

18. F-X-H van hand veranderen in middendraf  

H arbeidsdraf  

19. Tussen C en M arbeidsstap  

20. M - E van hand veranderen in vrije stap  

daarna de hoefslag volgen en vervolgens de rijbaan verlaten 

 

Afmetingen rijbaan: 20 x 40 m 

 

Opstelling jury bij proef: korte zijde bij C  

Opstelling jury bij aanvullende verrichtingen: in de baan  

Opstelling voorlezer lange zijde bij B (in dien niet mogelijk in overleg met de jury) 

 

 

  



IBOP springproef  

Nederlands Connemara Pony Stamboek  

 

Hoogte: 60 cm 

 

 

 

 


