
Op zondag 23 juni 2019 wordt alweer voor de vierde keer de Bixie Kampioenschappen van 
de KNHS regio Utrecht gehouden. Op deze dag staat het stadspark van Amersfoort in het 
teken van ponyplezier. Als je van pony’s houdt, dan mag je deze dag zeker niet missen.  
 
De Bixie Kampioenschappen van de KNHS regio Utrecht is voor iedereen van 4 tot en met 
13 jaar die lid is van de KNHS en beschikt over een pony. Als je mee wilt doen aan de Bixie 
Rubrieken heb je een Bixie start/stempelkaart nodig, deze start/stempelkaart is gratis aan te 
vragen bij de KNHS.  
 
Rubrieken 
Je kunt tijdens de Bixie Kampioenschappen meedoen aan vier verschillende rubrieken: de 
begeleidingsproef, een dressuurproef, een springparcours en de verkleedwedstrijd.  
 
Het is mogelijk om dressuurproefjes te rijden in de klasse AA, A en B1. Voor het springen 
kan worden opgegeven in de klasse AA en A. Daarnaast staat er een begeleidingsproef 
klaar. Daarnaast is voor alle leeftijden mogelijk om deel te nemen aan de verkleedwedstrijd. 
 
* Voor deelname van kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 6 jaar aan Bixierubrieken gelden de 
volgende spelregels; 

- Door kinderen onder de 6 jaar kan alléén deelgenomen worden aan de Bixie 
begeleidingsproef, de AA-dressuur en het AA-springen en aan de verkleedwedstrijd. 
Hierbij is het niet toegestaan dat het kind zelfstandig rijdt. Deelnemers onder de 6 
jaar moeten begeleid worden door een begeleider van 18 jaar of ouder waarbij het 
verplicht is dat de pony is aangelijnd zowel tijdens de proefjes als tijdens het 
losrijden. 

- Inschrijven en deelnemen aan Bixie rubrieken is alléén mogelijk met een Bixie 
start/stempelkaart. 
 

Bixie Kampioen(en) 
Dit jaar zullen er maar liefst twee kampioenen gehuldigd worden:  

- Mini Bixie kampioen (4 t/m 6 jaar) 
De titel van Mini Bixie Kampioen wordt verreden over een begeleidingsproef en een 
dressuurproef AA of A. Het maakt daarbij niet uit in welke klasse je een dressuurproef 
rijdt. Daarnaast dien je 4 t/m 6 jaar te zijn.  
 

- Bixie kampioen ( 7 t/m 13 jaar) 
De combinatie met het hoogste totaal percentage over de Bixie-dressuur en de Bixie-
springen wordt gehuldigd tot Bixie Kampioen Regio Utrecht 2019. Wanneer je aan 
beide onderdelen meedoet, maak je kans om Bixiekampioen 2019 van de regio 
Utrecht te worden! Het maakt daarbij niet uit in welke klasse je meedoet. Wel dien je 
tussen de leeftijd van 7 en 13 jaar te zijn.  

 
Uitslagen van beide onderdelen worden omgerekend in procenten. Degene met het hoogte 
totaal percentage is de Mini Bixie Kampioen en de Bixie Kampioen van de regio Utrecht 
2019. 

 
Wil je bijvoorbeeld alleen een dressuurproef rijden of alleen meedoen aan een 
springparcours? Ook dan ben je van harte welkom tijdens deze dag. 
 
Kleding 
Je mag aan wat je zelf wilt! Het is wel belangrijk dat je een correct en veilig tenue draagt 
bestaande uit in ieder geval rijlaarzen of chaps en een veiligheidshelm. Bijna alle rubrieken 
vinden buiten plaats, dus houd hier met je kleding rekening mee. Vergeet je zonnebrand niet 
bij zonnig weer! 
 
 
 



Harnachement en hulpmiddelen 
Het is toegestaan om een beugelriem om de hals van de pony te doen. Een bokriempje mag 
niet! Beenschermers zijn toegestaan in alle disciplines, dus ook in de dressuur. Sporen zijn 
niet toegestaan.  
 
Hulp 
In de Bixie rubrieken is in een aantal gevallen hulp toegestaan. Dit is afhankelijk van de 
klasse. In de klasse AA dressuur en springen is begeleiden van de deelnemer of 
aanwijzingen geven nog toegestaan. In de klasse A en B1 dressuur en klasse A springen is 
dit niet meer toegestaan, het is alleen toegestaan de proef voor te lezen. Dit kun je 
teruglezen op de website van de KNHS of in het Bixie boekje.  
Deelnemers onder de 6 jaar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een begeleider 
ouder dan 18 jaar.  
 
De deelnemer ouder dan 6 jaar mag begeleid worden, ook door iemand die minimaal 18 jaar 
is. 
 
De begeleiding wordt door middel van het bevestigen van een longeerlijn of halstertouw aan 
bit of neusriem. Tip zo’n longeerstukje is een heel handig middel hiervoor. De lijn moet altijd 
aan beide bitringen bevestigd zijn om te voorkomen dat het bit door de mond getrokken 
wordt. De begeleider mag de deelnemer aanwijzingen geven over het rijden van de proef. 
Eén persoon mag deze begeleiding geven en die persoon moet in de rijbaan aanwezig zijn. 
 
Inschrijven? 
Ben je enthousiast geworden en wil je graag meedoen? Inschrijven kan door het 
inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar bixie@paardensportutrecht.nl . Hopelijk tot 
dan?  
 
Overig 
Tijdens de Bixiedag gelden er een aantal regels, deze regels zijn opgesteld om de dag zo 
goed mogelijk en veilig te kunnen laten verlopen: 
 

- Bij aankomst graag aanmelden op het secretariaat, zodat we weten dat je er bent. 
- Deelnemers van 4 tot 6 jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene 

(18+). 
- Bij het rijden zijn rijlaarzen of chaps en een veiligheidscap verplicht, ook bij de pony-

versierwedstrijd. 
- Wanneer je op het dressuurterrein op je pony zit, moet je pony een zadel en een 

hoofdstel dragen. 
- Deelnemers aan het Bixie kampioenschap die tijdens de regiokampioenschappen 

ook deelnemen aan een klassieke dressuurproef worden uitgesloten op de titel Bixie 
Kampioen van Utrecht 2019. 

- Breng goed humeur mee en je mooiste lach want we gaan er een fantastische dag 
van maken! :-) 
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via e-mail: bixie@paardensportutrecht.nl 
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