
TOEGELATEN BITTEN EN NEUSRIEMEN BIJ PONY’S 
1.  De volgende voorschriften zijn van toepassing op heel het Wedstrijdterrein 
vanaf aankomst tot het afsluiten van de volledige wedstrijd of kampioenschap. 
2. Zie toegelaten bitten onder appendix A 

De teugels moeten vastgemaakt zijn aan het bit of aan het 
verbindingsstuk. Enkel niet vaste martingals zijn toegelaten. Dubbele 
mondstukken en oogkleppen zijn niet toegelaten.  
De volgende types van bitten en neusriemen zijn toegelaten :  
Bitten mogen vervaardigd zijn uit om het even welk materiaal (metaal, rubber, 
plastic, leder,…) maar moeten gebruikt worden in hun oorspronkelijke 
productievorm. 
Dubbele mondstukken zijn niet toegelaten. De minimum diameter van het 
mondstuk is 10 mm.  
 
Alle trenzen:   gebroken, dubbel gebroken of recht (ongebroken) 
   Myler-bits 
   Licht gebogen 
 
Alle ophaaltrenzen:  normale ophaaltrens, gebroken of recht 

NB: bitten met draad, dubbele draad of ketting mogen niet gebruikt 
worden. 
 
Alle Pelhams    gebroken, dubbel gebroken of recht 
   Licht gebogen 
   Maximum lengte van de scharen: 15 cm. 

NB: alle Pelhams moeten gebruikt worden met één enkele teugel. De 
teugel moet bevestigd zijn of  
aan een tussenstuk of aan de grootste van beide ringen van het bit. 

 
Alle Kimberwicks (zie foto) een Engels bit met een rechtstreeks effect met 
mogelijkheid voor de bevestiging  

van een kinketting, die kan zorgen voor meer hefboomwerking 

 
 
Alle pessoa-bitten:  maximum 4 ringen (inbegrepen de bovenste ring voor 
het bakstuk. 
Teugels moeten bevestigd zijn aan een ring; dubbele teugel mag gebruikt 
worden met of zonder verbindingsstuk. 
   Gebroken, dubbel gebroken of recht 
   Maximum lengte van de scharen: 16 cm. 



Hackamore:   Maximum lengte van de scharen: 17 cm. 
Meting moet in een rechte lijn vanaf het midden van de bovenste ring naar het 
midden van de onderste ring worden uitgevoerd. Voor modellen met een 
"kinketting" of riem, moet de meting worden genomen uit het midden van de 
onderste ring naar het punt van splitsing waar de schacht verbindt met het 
neusstuk. Raadpleeg het memorandum voor Internationale Jumping 
Evenementen op de FEI website voor foto's. 

NB: Hackamore mag niet gecombineerd worden met een bit 
 

2. TOEGELATEN NEUSRIEMEN VOOR PONY’S BIJ JUMPINGS 

De neusriemen moeten vlak zijn.  
 De neusriemen vervaardigd uit ander materiaal dan leer zijn niet toegelaten. 
Een klein rond stuk uit schapenvacht mag gebruikt worden op het snijpunt van 
twee stroken van een lederen neusriem.  
 
3. De Terreinjury heeft het recht, gebaseerd op advies van de Dierenarts, het 
gebruik van een bit of sporen die kunnen kwetsen te verbieden. 
 
4.Er moet een steward aangeduid zijn om het harnachement van iedere pony 
te controleren alvorens die de ring betreed. 
 

 
 


