Draaiboek BIXIETOPPERS
Kring Oost Maas en Merwede
(Versie1)

Bixie rubrieken kunnen als wedstrijddag worden georganiseerd of Bixie rubrieken kunnen als een
rubriek uitgeschreven worden op een reguliere wedstrijd, mits ruime deelname mogelijk is.
Minimaal aanbieden Bixie Dressuur AA, A en B1 en optioneel afhankelijk van de beschikbare locatie
Springen AA/A, Spelletjes, Begeleidingsproeven en/of mennen.
Dit draaiboek is bedoeld voor verenigingen die wellicht geen/minder ervaring hebben in het
organiseren van een BIXIE wedstrijd.
Voor de ervaren wedstrijdorganisatoren: in dit document zijn goede tips opgenomen die specifiek
van toepassing zijn op de Bixie doelgroep.
Aanspreekpunt Kring Oost Maas en Merwede:

Ilse de Graaf

06 2296 2967

Aanspreekpunt BixieToppers commissie:

Caroline de Vries

06 1214 1893
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HOOFDSTUK 1 -BIXIETOPPERS
Veel jonge ruiters, amazones en menners die plezier hebben in het pony rijden, kunnen vaak niet
wachten om aan hun eerste wedstrijd mee te doen. Ze vinden het ontzettend spannend om hun
eerste proefje te mogen rijden. Voor veel van onze jonge rijdertjes is het niveau van een reguliere
wedstrijd op B-niveau nog wat te hoog gegrepen. Om die kinderen toch op een leuke en leerzame
manier kennis te laten maken met wedstrijden zijn er de Bixie rubrieken. Dit zijn rubrieken voor
kinderen van 6 tot en met 13 jaar, mennen vanaf 7 jaar.
Doel van Bixie Rubrieken
Door middel van de Bixie Rubrieken ondervinden kinderen op een ongedwongen en speelse manier
hoe het is om in wedstrijdverband een proefje te rijden. Het belangrijkste doel van de Bixie
Rubrieken is dan ook om kinderen te stimuleren en te motiveren voor de ponysport in het algemeen
en de wedstrijdsport in het bijzonder. Bij de Bixie Rubrieken is het spelonderdeel minstens even
belangrijk als de dressuur- vaardigheids- en springproeven.
Een ander doel is de kinderen te stimuleren dat zij correct leren rijden of mennen. Hierdoor zijn de
Bixie Rubrieken uitermate geschikt als opstap naar de reguliere KNHS wedstrijdsport
(combinatiegerichte wedstrijden). De beoordeling in de Bixie Rubrieken is volledig gericht op de rijen menvaardigheid van de deelnemers. Het commentaar van het speciaal voor de Bixie Rubrieken
opgeleide jurylid is hier ook op gericht. Kinderen krijgen dus ook zeer concrete aanwijzingen over wat
zij kunnen verbeteren en hier kunnen zij thuis en in de les mee aan de slag.
Organisatie van Bixie Rubrieken
Iedere KNHS-vereniging mag Bixie Rubrieken organiseren. Dat kan tijdens een reguliere wedstrijd,
maar het mag ook een wedstrijd zijn met alleen maar Bixie-proeven. Als organiserende vereniging
dien je via MijnKNHS.nl een Bixie-vraagprogramma in. Na goedkeuring van het vraagprogramma
wordt de wedstrijd opgenomen in de officiële wedstrijdkalender.
De KNHS heeft een boekje gemaakt waar aanvullende informatie staat over het organiseren van
Bixie-wedstrijden. Daar staat onder andere informatie over de speciale manier van beoordelen,
benodigdheden voor de organisatie, het afzetten van de dressuurbanen en het ontwerp van de
springparcoursen. Ook zijn de proeven en beoordelingscriteria opgenomen.
Het boekje is te bestellen via de webshop. Natuurlijk kan je ook bij de KNHS terecht voor vragen.
Als wedstrijdorganisator bepaal jij welke Bixie-onderdelen er worden aangeboden:
•

•

•

Begeleidingsproef (rijden)
De begeleidingsproef is geen echte klasse, maar kan georganiseerd worden als de vereniging veel
beginnende ruiters wil laten rijden.
Dressuurproef (ook voor mennen)
De Bixie dressuur (rijden en mennen) is ingedeeld in drie klassen: de makkelijkste klasse AA, de
middelste klasse A en de moeilijkste klasse B1. De kinderen bepalen zelf in welke klasse ze
beginnen. In de klasse AA mag er iemand met het kind meelopen om de pony vast te houden. Bij
het mennen zit er altijd iemand bij de menner op de menwagen. Er wordt drie maanden achter
elkaar dezelfde proef gereden, zie het bixie boekje welke proef in de maand van jouw wedstrijd.
De wedstrijd organisatie bepaalt zelf of er één of twee proeven verreden kunnen worden.
Springparcours en vaardigheidsparcours (mennen)
Bij het Bixie springen en de Bixie vaardigheid zijn er twee klassen: de makkelijkste klasse AA en de
moeilijkere klasse A. Het spring- en vaardigheidsparcours is vastgesteld en blijft gedurende de

•

gehele klasse gelijk. Het parcours is zodanig opgebouwd dat de jonge ruiter wordt voorbereid op
deelname aan reguliere wedstrijden.
Spel (ook voor mennen)
Voor wat betreft het spelonderdeel staat een aantal suggesties in het Bixie-boekje vermeld.
Vanzelfsprekend wordt het aan de creativiteit van de organisatie overgelaten om andere
spelvormen te kiezen. Wij benadrukken wel dat de spelletjes "veilig" moeten zijn. In het
spelonderdeel ligt het aan het aantal deelnemers of er wordt gekozen kiest voor individuele
spelen of teamspelen.

Geen wedstrijdafdracht voor Bixie Rubrieken
Voor een wedstrijd bestaande uit alleen Bixie Rubrieken is de wedstrijdorganisatie geen
wedstrijdafdracht verschuldigd. Voor Bixie Rubrieken die uitgeschreven worden tijdens een reguliere
wedstrijd is ook geen afdracht verschuldigd (ook niet over het aantal starts in deze rubrieken). Over
de reguliere rubrieken betaalt u wel een wedstrijdafdracht. Op basis van het vraagprogramma wordt
de wedstrijd in de KNHS wedstrijdkalender gepubliceerd. Belangrijk is aan te geven op het volgblad
Bixie welke rubrieken u wilt uitschrijven.
Kosten en opbrengsten van het organiseren van Bixie rubrieken
Het organiseren van Bixie rubrieken kan de wedstrijdorganisatie veel voordelen opleveren, ook op
financieel gebied. Voor het aanvragen van een vraagprogramma met alléén Bixie rubrieken betaalt
de wedstrijdorganisatie geen wedstrijdafdracht. Ook hoeven zij geen afdracht te betalen over het
aantal starts. Wel wordt het vraagprogramma door de KNHS verwerkt en in de wedstrijdkalender
geplaatst.
Maximale inschrijfgelden, opmaken klassement en prijzen
Voor Bixie rubrieken is een maximaal inschrijfgeld vastgesteld wat terug te vinden is in de
Wedstrijdtarievenlijst van de KNHS op dit moment is het maximale inschrijfgeld € 5,00 per rubriek.
De KNHS adviseert geen klassement op te maken dit is echter wel toegestaan. Wel dient iedere
deelnemer een prijs of herinnering te ontvangen dit kan bijvoorbeeld in de vorm van bekertjes,
medailles, stalplaten, ruitersportartikelen of andere gebruiksartikelen.
Aanwezigheid Bixie juryleden verplicht
De Bixie rubrieken DRESSUUR, SPRINGEN EN MENNEN dienen te worden beoordeeld door speciaal
hiervoor opgeleide Bixie juryleden. De lijst met Bixie juryleden zijn te vinden op de website van de
KNHS onder “mijn KNHS”. Tevens zijn jury leden brons ook bevoegd om Bixie rubrieken te
beoordelen.
Beoordeling
In de Bixie rubrieken beoordeelt de jury de rijvaardigheid van de deelnemer. De kwaliteit en
africhtingsgraad van de pony spelen geen rol in de beoordeling. Indien de pony fysiek in staat is de
proef te lopen, kijkt de jury vervolgens alleen nog naar de rijvaardigheid van de ruiter. Wanneer de
pony in de ogen van de jury fysiek niet in staat is de proef te lopen (bijvoorbeeld door kreupelheid),
heeft de jury uiteraard wel de mogelijkheid de combinatie uit te sluiten. De beoordelingscriteria per
te beoordelen onderdeel zijn te vinden in het Bixie boekje.
Het geven van commentaar
In alle Bixie rubrieken stimuleert de KNHS de juryleden tot het geven van mondeling commentaar na
de proef/ het parcours. Het belangrijkste doel hiervan is de deelnemers te stimuleren en te
motiveren voor de paardensport in het algemeen en wedstrijden in het bijzonder. Daarnaast is het

natuurlijk ook belangrijk dat de deelnemers tips en adviezen krijgen voor het verbeteren van hun
rij/menvaardigheid. Reserveer daarom als organiserende vereniging tijd voor het geven van
commentaar. Een richtlijn is om bij de dressuur in totaal 10 minuten per proef te reserveren en bij
het springen en de vaardigheid 6 minuten (inclusief het rijden van de proef of het parcours). Er is
dan, naast het rijden van de proef of het parcours, nog voldoende tijd voor het geven van
commentaar.
Verzekering
Wij adviseren u de Bixie rubrieken net als andere wedstrijden te verzekeren.
Geen combinatie gebonden startkaart benodigd – iedereen mag deelnemen ook zonder lidmaatschap
vereniging of KNHS
Om mee te doen aan Bixie rubrieken hoeft een deelnemer geen combinatie gebonden startkaart te
hebben en ook is het lidmaatschap van een vereniging niet langer verplicht. Iedereen mag
deelnemen van 6 t/m 13 jaar! Jonge kids rubriek wordt nog over nagedacht…
Stempelkaart KNHS
Om jonge kinderen die meedoen aan de Bixie rubrieken te motiveren, blijft voor de Bixie wel de
stempelkaart bestaan. De KNHS stempelkaart wordt bij behalen van voldoende punten
afgestempeld.
Rijden
Mennen
Klasse
Punten
Klasse
Punten
AA Dressuur
52
AA dressuur mennen
50
A Dressuur
52
A dressuur mennen
50
B dressuur
75
B dressuur mennen
72
AA Springen
A Springen

22
22

AA vaardigheid
A vaardigheid

17
17

Geen startcoupons en geen wedstrijdregistratie
Er hoeven geen startcoupons ingeleverd te worden, er worden ook geen standen bijgehouden door
de KNHS. Deelnemers kunnen zelf bepalen aan welke rubrieken ze mee willen doen. Tijdens dezelfde
wedstrijd mogen deelnemers zelfs meedoen aan een Bixie rubriek en aan de reguliere
wedstrijdrubrieken als deze worden uitgeschreven. Combinatie mag maximaal 4 keer deelnemen.
Wat zijn de regels voor Bixie rubrieken?
Bixie rubrieken vallen onder de reglementen van de KNHS. Dit betekent dat de regels die hierin zijn
opgenomen ook gelden voor Bixie rubrieken. Uitzonderingen en toevoegingen op de regels zijn
opgenomen in het Bixie boekje.
Begeleidingsproef en spelletjes
Belangrijk is dat wanneer u alleen Bixie rubrieken uitschrijft, u ook spelletjes en een
begeleidingsproef uit schrijft. De begeleidingsproef is bedoeld voor kinderen die net beginnen met
rijden. Ze hoeven nog niet zelfstandig te kunnen rijden. Deze proef kan zowel individueel als met
meerdere kinderen in de ring gereden worden. Indien er meerdere kinderen in de ring tegelijkertijd
rijden dient er per onderdeel een begeleider aanwezig te zijn. Een begeleidingsproef bestaat uit 10
onderdelen. Van het gooien van muntjes in een emmer tot het beantwoorden van theoretische
vragen. U bent vrij om verschillende materialen te gebruiken. Kijk voor meer informatie in het Bixie

boekje. Spelletjes zijn ontzettend leuk en bovendien ook erg nuttig! Spelletjes zijn een leuke
afwisseling voor zowel de kinderen als de pony’s. Daarnaast zijn er tal van andere redenen te
bedenken om spelletjes te organiseren. Er zijn spelletjes voor echte beginners maar ook voor de
meer gevorderde ruiters. In het Bixie boekje vindt u voorbeelden van spelletjes die u tijdens een Bixie
wedstrijd kunt organiseren.

HOOFDSTUK 2 - Organisatie
2.1. Voorbereidende werkzaamheden Wedstrijdleiding/Wedstrijdsecretariaat
Wat

Opmerkingen

Datum vaststellen

Begin altijd zo vroeg mogelijk met het organiseren van de
wedstrijd.

Maken overzicht kosten/baten

Maak vast het overzicht van alles dat eventueel gehuurd moet
worden.

Wedstrijd aanmelden KNHS

Let op: goedkeuring is nodig.

Publiciteit regelen:
- website vereniging
- mail verenigingsleden
- ophangen in accommodatie
- affiche pensionstallen
- redactioneel artikel huis-aanhuis bladen
- affiche ruitersportzaak
- Social media
Sponsoren enthousiasmeren
Wedstrijdprogramma maken

Zorgen voor:
- Bixiejuryleden en evt.
parcoursbouwer via
mijnKNHS.nl
- EHBO-er (BHV-er?)
- Ringmeesters
- Schrijver(s)
- (hulp) hindernisbouwer(s)
- Omroeper
- Ontvangstcommissie
- Hulp secretariaat
- Parkeerhulp
- Kantine

Let op: voldoende tijd inplannen voor de diverse Bixie
rubrieken die u uitschrijft. Ook kunnen ponies met meerdere
kinderen lopen, dat kost ook wat tijd
Let op: officials zijn drukbezet, tijdig aanvragen!

Inschrijfformulier + bevestiging +
Informatie over voorbereiding wedstrijd en services op de
versturen informatie aan deelnemers wedstrijddag (wellicht interessant voor sponsoren)
Let op sluitingsdatum en vermelding vol=vol
Vertel ook dat het paspoort van het paard altijd meegenomen
moet worden en dat de entingen op orde dienen te zijn.
Startlijsten klaarmaken

Duidelijke omschrijving combinatie en/of nummering:
Xx aantal dagen voor de wedstrijd de definitieve startlijst
plaatsen op website(s). Evt. ook mailen naar de deelnemers.
Doen wij altijd wel, kleine moeite.

Ophangborden regelen voor
startlijsten en uitslagen
Zorgen voor prijzen

Herinnering voor de deelnemers is voldoende zie Maximale
inschrijfgelden, opmaken klassement en prijzen

Zorgen voor attenties voor official(s)
en vrijwilligers

Optioneel?

Zorgen voor wisselgeld
Prijsuitreiking regelen

Bedoel je hier iemand die het doet, een plekje in kantine/ op
terrein of….?

Maken tijdsschema hele dag(deel)
Schema maken inzet vrijwilligers
t.a.v. taken en tijd

TIP: organiseer een bijeenkomst bijvoorbeeld een week voor
de wedstrijd waarin de vrijwilligers voorbereid worden op
eventueel extra services/aandacht die deze doelgroep (soms)
behoeft

2.2 Accommodatie en/of terrein(en)
Wat

Opmerkingen

Indeling terrein maken

Aan parcoursbouwer grootte van de ring doorgeven
Voor deze doelgroep zijn ruime losrijterreinen wenselijk
Denk aan eventuele afspraken die gemaakt moeten worden
wanneer een terrein van iemand anders gebruikt/gehuurd
moet worden.
Denk ook aan eventueel benodigde vergunningen.

Bodem in orde maken

Goed controleren/slepen

Veiligheid terrein (en omgeving)

Controleer de veiligheid van het terrein waarvan gebruik
gemaakt moet worden. Denk hierbij aan prikkeldraad, sloten,
oversteken van wegen e.d. en neem de nodige
voorzorgsmaatregelen.

Uitzetten ringen Dressuur

Benodigdheden per dressuurring:
Materiaal om de ring af te zetten, een vaste omheining volgens
afmeting 20x40m voldoet vanzelfsprekend ook.
(Witte) bordjes (20x35 cm) met zwarte letters (8 stuks per ring)
+ paaltjes om de bordjes aan te bevestigen.
Er zijn bordjes verkrijgbaar met daarop figuren bij de letters.
Kinderen die nog niet goed kunnen lezen, kunnen hierdoor
gemakkelijker de juiste bordjes vinden.
De bordjes zijn te bestellen via de KNHS webshop.
Hoekpaaltjes (4 per ring)
Ringnummering (bij meer ringen)
5 Pionnen of dennetjes voor het uitzetten van de slalom, 4
balkjes om over te draven in de AA en A dressuur.
TIP: maak een oefenring waar bijvoorbeeld steeds de twee
volgende starters even kunnen oefenen ‘tussen de bordjes’

Uitzetten springring(en) en
losspringterrein

Los springen:
- Afzetting en begrenzingsvlaggen
- Materiaal tbv oefenhindernissen: 1. 6 staanders
2. 14 cups/veiligheidlepels (let op veiligheidscups)
3. 10 bomen/balken
Springparcours:
- Hindernismateriaal ( balken in diverse kleuren, zo min
mogelijk hekjes, planken, muurtjes e.d.
- Hindernisnummers
- Afzettingsmateriaal voor de ring
- Start – finish (eventueel handmatig)
- Begrenzingsvlaggen (roodwit)
- Pionnen of dennetjes voor de slalom
- Balkjes om te draven

Stempels en stempelkussens voor
de stempelkaart van de deelnemers

Voor het zetten van de stempel op de stempelkaart van de
kinderen bij een voldoende prestatie heeft u een stempel en
een stempelkussen nodig.

Protocollen

Voor de Bixie rubrieken zijn speciale protocollen per proef
ontwikkeld die ingevuld dienen te worden door het jurylid.
Deze kunt u downloaden vanaf www.knhs.nl .
Voor iedere combinatie in een rubriek wordt een protocol
geprint. En voorzien van naam ruiter, naam pony ….

– bixiekids – Bixie en diploma’s - organiseren van een bixie
wedstrijd
Juryruimte regelen/in orde maken

Let op:
Klimaat
Licht
Geluidsinstallatie
Muziek
Schrijfgerei Bel prullenbak

Op en rondom
accommodatie/terrein

Opgeruimd
Aankleding indien nodig
Vlaggenmasten en vlaggen Bewegwijzering aan de
invalswegen
Afvalbakken

Secretariaat

Aanwezig:
Papier
Schrijfgerei e.d.
Computer
Nietmachine
Plakband
Punaises
Uitslagenbord
Klemborden voor jury’s en ringmeester(s)

Communicatie

Zorg altijd dat de vrijwilligers elkaar goed kunnen bereiken
indien nodig. Maak een lijst met telefoonnummers of regel
portofoons.

Kantine/Keuken/toiletten Of
bijvoorbeeld kraam/tent en
toiletruimte op buitenconcours

Geluidsinstallatie
Prijzen duidelijk communiceren Toiletten schoon(houden) en
voorzien van zeep handdoeken en toiletpapier
EHBO spullen klaar staan
Geluidsinstallatie

Parkeren

Aparte parkeerruimte voor paardenvervoer en personenauto’s
(gebruik aanduidingsbordjes)
Parkeerwachters
Afvalbakken

2.3 Inzet vrijwilligers
Hierbij een uitgebreide lijst met alle mogelijk in te zetten vrijwilligers/hulp.
Jurylid/ Juryleden (met of zonder auto(s)
Schrijvers
Couponrunners
Spelletjes leider
Hulpen bij de spelletjes en de
begeleidingsproef
Parkeerhulpen
Bezetting secretariaat
Mobiele catering (voor eten/drinken
vrijwilligers)
Toilethulp (Eventueel ook voor betaling door
de gebruikers)

Parkeerhulp
Parcoursbouwer
Hulpen voor parcoursbouwer
Hulpen ringen klaarzetten en
hindernismateriaal klaarzetten
Hulpen parcoursbouwer in de ring
Eventueel iemand die terrein kan slepen
Kantinemedewerkers
Opruimen na de wedstrijd
Iemand die prijzen kan uitreiken

LET OP:
Zorg dat de vrijwilligers bij voorkeur van nature vriendelijk en behulpzaam zijn. De zelfredzaamheid
van deze paardensporters is over het algemeen niet zo groot. Wees duidelijk in wat men kan
verwachten. Het liefst al bij de bevestiging van de aanmelding/inschrijving. Communiceer een
duidelijk programma.

HOOFDSTUK 3 - De wedstrijddag
Wat

Opmerkingen

Controleren terreinen

Ruimschoots voor de start van het programma wordt het
gehele terrein gecontroleerd.
Ook geluidsinstallaties e.d. goed controleren.

Definitieve startlijsten

Startlijsten ophangen op duidelijke punten op het terrein.
Mappen klaarmaken per rubriek en/of per ring.
Voor omroeper ook een lijst met sponsoren die af en toe
genoemd kunnen worden (indien van toepassing)

Belangrijke telefoonnummers

Op het secretariaat is een lijst met belangrijke
telefoonnummers en een telefoon beschikbaar.
Denk hierbij aan
- Hoefsmid (vooraf afstemmen)
- Dierenarts (vooraf afstemmen)
- Huisarts (vooraf afstemmen)
- 112

Welkom

Controleer of alle vrijwilligers tijdig aanwezig zijn en goed
weten wat er van ze verwacht wordt. Zorg voor een goed
bereikbaar aanspreekpunt bij eventuele vragen.

Communicatie

Laat de omroeper duidelijk mededelingen doen, bijvoorbeeld
over prijsuitreikingen, aanvang rubriek e.d.

Veiligheid

Blijf alert op eventueel onveilige situaties

Uitslagenlijst

Zorg ervoor dat de uitslagenlijst als er een klassement wordt
opgemaakt, te bekijken is. Ook na de wedstrijd op bijvoorbeeld
de website.

Bedanken vrijwilligers

Zorg dat de vrijwilligers zich afmelden, zo kunt u hen bedanken
(eventueel met attentie)

HOOFDSTUK 4 – Na de wedstrijd
Wat

Opmerkingen

Opruimen terreinen

Zorg dat alles netjes achtergelaten wordt. Spreek iets af voor
bijvoorbeeld gevonden voorwerpen.

Exploitatieoverzicht

Maak zo snel mogelijk na de wedstrijd een financieel overzicht.

Evaluatie

Het nabespreken van een wedstrijd is erg belangrijk. Zaken die
fout liepen of beter zouden kunnen, liggen dan nog vers in het
geheugen.
Tijdens deze bespreking is het goed het
organisatorisch verloop en het exploitatieoverzicht te
bespreken en eventuele wijzigingen in het draaiboek aan te
brengen.

Verzenden deelnemerslijst kring

Ivm EINDFESTIJN deelnemers doorgeven om voldoende T-shirts
te drukken.

Ilse de Graaf: ilsedegraaf@telfort.nl

HOOFDSTUK 5 – Extra services en tips
Ook is het mogelijk voor deze doelgroep extra services te bedenken (evt. tegen betaling). Bespreek
als organisatie goed welke services je wilt bieden, voorbeelden hiervan zijn:
-

Hulp op parkeerterrein die kan helpen met het inladen van het paard
Transportservice (bijvoorbeeld halen en brengen tegen een bepaald tarief, let wel goed op
aansprakelijkheid!)
Invlechtservice, vooraf of indien mogelijk op het wedstrijdterrein.
Voorleesservice
Begeleiding tijdens losrijden dressuur
Begeleiding tijdens het losspringen
Eventueel begeleiding in het springparcours

VEELGESTELDE VRAGEN
1. Hoe beoordeel je Bixie?
In alle Bixie Rubrieken stimuleert de KNHS de juryleden tot het geven van mondeling
commentaar na de proef. Het belangrijkste doel hiervan is kinderen te stimuleren en te
motiveren. Reserveer daarom tijd voor het geven van commentaar. Richtlijn is om bij de
dressuur in totaal tien minuten per proef te reserveren en bij het springen en de vaardigheid zes
minuten (deze tijd is inclusief het rijden van de proef of het parcours). Kijk ook eens bij de tips
voor het beoordelen van Bixie en jeugd bij het onderdeel 'Officials'.
2. Is de vereniging verzekerd tijdens een Bixie-wedstrijd?
De KNHS adviseert om Bixie Rubrieken net als andere wedstrijden, te verzekeren.
3. Is er een klassement?
De KNHS adviseert geen klassement op te maken, maat het is wel toegestaan. Voor het opmaken
van een klassement en een eventuele handicapregeling word je verwezen naar het Algemeen
Wedstrijdreglement van de KNHS (de ex-aequoregeling is niet van toepassing). Bij voldoende
deelname kan een vereniging per klasse een indeling maken in leeftijdsgroepen. Voor iedere
leeftijdsgroep dient er dan een klassement opgemaakt te worden.Iedere vereniging die Bixie
Rubrieken organiseert is vrij om te kiezen welk type prijzen er wordt gegeven, maar geldprijzen
zijn niet toegestaan. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor bekers, linten, spelletjes of
ruitersportartikelen. De KNHS heeft speciale Bixie-linten laten maken; deze rozetten zijn in het
hart voorzien van het Bixie-logo. Als vereniging kun je deze Bixie-linten tegen gereduceerde prijs
bestellen bij Van Holland Sport in Ederveen, tel. 0318 - 57 28 03.
4. Kun je promoveren en degraderen bij Bixie?
Degraderen is niet mogelijk, maar promoveren wel. Daarvoor wordt de volgende methode
gehanteerd. Iedere combinatie die deelneemt aan Bixie rubrieken krijgt een stempelkaart voor
dressuur rijden, dressuur mennen, springen en vaardigheid. De kaart wordt op naam van de
ruiter gesteld. De ruiter bepaalt zelf (in overleg met de instructeur) in welke klasse hij begint.
Iedere vereniging die leden heeft die Bixie Rubrieken willen rijden, kan deze stempelkaarten bij
de KNHS bestellen. Verenigingen die een Bixie-wedstrijd organiseren, kunnen een startpakket
aanvragen waar de bijbehorende stempel in zit. Op iedere stempelkaart is plaats voor tien
stempels per discipline. Wanneer een combinatie in totaal drie stempels in een discipline heeft,
dan mag de combinatie overstappen naar de volgende klasse. Bij tien stempels moet de
combinatie overstappen naar de volgende klasse.
5. Inschrijfgeld
De organiserende vereniging mag zelf de hoogte van het inschrijfgeld bepalen, maar de KNHS
adviseert een maximum inschrijfgeld van €5,- per onderdeel of per proef om Bixierubrieken
laagdrempelig te houden
6. Wedstrijdkleding
Het is verplicht om een veiligheidscap te dragen die voldoet aan de meest recente
veiligheidsnorm. Bij het mennen geldt dat niet alleen voor de menner, maar ook voor degene die
bij de menner op de wagen zit. Bij het rijden zijn de kinderen daarnaast verplicht om rijlaarzen te
dragen. Bij het rijden dragen de kinderen bij voorkeur een rijbroek. Wanneer de kinderen niet

beschikken over een rijbroek, is het ook toegestaan een andere broek te dragen. Het is dan wel
belangrijk dat de broek geen dikke naden heeft aan de binnenkant van de benen. Voor de
bovenkleding zijn er geen verplichtingen. Als er de beschikking is over een verenigingstrui,
verdient het de voorkeur dan kinderen deze dragen. Andere kleding is echter ook toegestaan,
evenals een rijjasje.
7. Welke officials zijn nodig voor de organisatie?
De Bixie Rubrieken onder het zadel, inclusief de begeleidingsproef, worden beoordeeld door
Bixie-juryleden. De Bixie Rubrieken mennen worden beoordeeld door Bixie-juryleden mennen.
Een lijst met Bixie juryleden is te vinden via MijnKNHS. Conform het Algemeen
Wedstrijdreglement van de KNHS is het niet toegestaan dat een instructeur van de vereniging
zijn of haar eigen leerlingen beoordeelt. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van een
officiële parcoursbouwer of allround instructeurs niveau 3 of 4 (voorheen fase 2 en 3). Het
inzetten van een officiële parcoursbouwer moet geen probleem zijn als de Bixie rubrieken tijdens
een reguliere wedstrijd worden verreden. De parcoursen moeten aan vastgestelde eisen
voldoen, die staan in het uitgebreide Bixie-boekje, die je kan bestellen via de webshop.

Heb je aanvullingen voor dit draaiboek, communiceer ze met ons, zodat we het draaiboek zo
functioneel en bruikbaar mogelijk kunnen houden.

