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1. Welkom & Voorwoord. 
 

Bezinning, 

Onzeker 

Bladeren vallen … van bomen die lang hebben gewacht op regen.  

Lang maar niet tevergeefs … Na regen komt zonneschijn. Na zonneschijn komt … er is nog iets dat zeker 

is in 2020. Al liet de nazomer ons lang twijfelen. 

Mensen wachten … maanden aan een stuk nu al … op zekerheden … zoals een zon die na regen komt. 

Ruiters en amazones wachten. Al lang nu … tevergeefs lijkt het … Maar we gaan er van uit dat ook in 

tijden van sterk stijgende coronacijfers, na regen nog steeds zonneschijn komt. Ook al ziet het er weer 

heel somber uit.   

We wachten om elkaar fysiek te zien. Een hand te geven. Een gesprek te voeren zonder masker … We 

wachten en twijfelen. Om te organiseren. Om er in te vliegen. Om te springen en te durven.  

 

We zoeken. Alternatieven. Oplossingen. Zekerheden.  … We Vinden. Beleven … En stellen vast dat de 

beleving anders is … missen de kleine en de grote dingen van de LRV-zomers. En  we gaan onzeker de 

herfst en de winter in.  Niet nog eens zo’n periode … niet nog eens die onzekerheid …  

 

We ontdekken dat elke zijde een keerzijde heeft. Dat we welkom waren op de mooiste springterreinen 

van ons land. Dat Corona ons nog meer doet beseffen hoe belangrijk vrienden en familie zijn. Dat een 

virus, onze LRV-band prikt en onder druk zet maar dat de band ontzettend sterk en flexibel blijkt.  

 

Ik had u graag persoonlijk welkom geheten op de provinciale raad. Helaas de cijfers en omstandigheden 

laten het niet toe. Maar met deze bundel, willen we toch heel graag samen  met jullie naar de toekomst 

kijken. Boven de hindernissen uit.  Met voldoende ondersteuning en een goede galop uit de 

verschillende wendingen.  

 

Kris Van Steen / Albert Joosten 
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Bedankt, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan iedereen die afgelopen zomer op een of andere manier heeft 

bijgedragen om alsnog  ondanks de strenge corona maatregel een aantal 

fijne wedstrijden in te richten voor onze kinderen. Het was voor 

iedereen een zoeken naar wat de mogelijkheden waren, en dit is dan 

ook met zijn allen goed gelukt. 

           Bedankt. 

 

 

De inhoud van deze informatiebundel is samen gesteld op basis van de op dat moment geldende 

maatregels  in verband met corona. Mochten deze regels aangepast worden zullen we op dat 

moment moeten kijken wat er eventueel meer of minder kan. 
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2. Nationale en Provinciale kampioenen. 

 

Nationale kampioenen dressuur: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Geurts Julie 

DB2  Let Me Do Des Marronniers 

Genk 

 

 

 

 Van Gestel Louise 

AB1 Femke 

Neerpelt 

Mercken Linde 

BB2 Cillaarshoek’s Apart 

Hoeselt 

Geebelen Lore 

CB1 Maltashof Fallon 

Peer 
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Nationale kampioenen Stijlspringen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
Peeters Luna 

B-Beg Destiny 

Overpelt 

 

 

 

 

 

Mercken Janne 

C-Beg Arrow Emelwerth De La Loena 

Hoeselt 

Hoeselt 

Tijskens Laure  

C-Midden Welco van Farasohof 

Bocholt 

Kerkhofs Giel 

D-Beg Fancy 

Bocholt 

Geerits Flore 

B-Licht Kaatje 

Bocholt 
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Nationale kampioenen Springen Bar-A: 
 

 

 

  

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale kampioenen: 
Dressuur: 

S-B1: Costers Pippa   Peer   Cecil vd Josefinahoeve 

A-B1: Van Gestel Louise  Neerpelt  Femke 

A-B2: Vandewinkel Tesse Leopoldsburg  Rapidas 

B-B1: Bosch Alexander Genk   Chilo 

B-B2: Van Tulder Maline Kaulille  Jowout’s Blacky 

B-L1: Vlekken Pauline Vlijtingen  Lila van den Hoek 

C-B1: Geebelen Lore  Peer   Maltashof Fallon 

C-B2: Tormans Yenthel Leopoldsburg  Kontessa “E”van het Juxschot 

C-L1: Haels Anouk  Molenbeersel  Lorenzo 

C-L2: Bosch Katrijn   Genk   Falco van der Velden 

D-B1: Geurts Julie  Genk   Lobby des Marronniers 

D-B1: Tormans Yenthel Leopoldsburg  Orchid’s Popco 

D-B2: Eerdekens Eline Peer   Oliver s 

D-L1: Hartkamp Luna Overpelt  Bacardi cola 

D-L2: Wauters Joselien Opoeteren  Icardo van het Broechemhof. 

 

Vossen Minne 

D-Licht Injas 

Bocholt Tijskens Laura 

C-Midden Welco van Farasohof 

Bocholt 
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Stijlspringen: 

AB: Timmermans Rosalie  Peer   Frans 

BB: Mercken Linde  Hoeselt  Cillaarshoek’s Apart 

BL: Geerits Flore   Bocholt  Kaatje 

CB: Mercken Janne  Hoeselt  Arow Emelwerth de la Loena 

CL: Loos Jade   Overpelt  Pimmeke 

CM: Tijskens Laure   Bocholt  Welco van Farasohof 

DB: Kerkhofs Giel   Bocholt  Kantje’s Ember 

DL: Vlekken Noemie  Vlijtingen  Blokland’s Carola 

DM: Loenders Lore   Bocholt  Luna 

 

Bar-A: 

AB: Sterkens Jaan   Genk   Bennie 

BB: Peeters Luna   Overpelt  Destiny 

BL: Geerits Flore   Bocholt  Kaatje 

CB: Mercken Janne  Hoeselt  Arrow Emelwerth de La Loena 

CL: Bleyen Rhune   Leopoldsburg  Filini 

CM: Tijskens Laure   Bocholt  Welco van Farasohof 

DB: Kinable Maya   Genk   Wannes 

DL: Vlekken Noemie  Vlijtingen  Blokland’s Carola 

DM: Tijskens Laure   Bocholt  Ella De L’huitrelle 

 

 

Een dikke proficiat aan al deze kampioenen,  

Limburg was weer goed vertegenwoordigd in de Nationale uitslagen. 
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3. SAMENSTELLING BESTUREN 
Provinciale Ponycommissie  

Naam Functie GSM E-mail 

POISMANS JOHAN VOORZITTER 0475 80 78 13 johan.poismans@belgacom.net 

JOOSTEN ALBERT SECRETARIS 0499 31 49 54 albert.joosten@telenet.be 

DAMIAANS JULIEN BESTUURSLID/SPELLEIDER 0485 53 92 93 julien.damiaans@telenet.be 

EERDEKENS HENRI AFGEVAARDIGDE/BESTUURSLID 0479 45 41 44 henri.eerdekens@telenet.be 

Provinciaal Bestuur   

Naam Functie GSM E-mail 

EERDEKENS HENRI VOORZITTER/BESTUURSLID 0479 45 41 44 henri.eerdekens@telenet.be 

OOMS NICO SECRETARIS/BESTUURSLID 0494 19 05 26 ooms.nico@telenet.be 

HANSEN CHRETIEN MONITOR 0485 76 28 14 Hansen_ch@hotmail.com 

PHILIPPAERTS RITA BESTUURSLID 0483 00 11 51 rita.philippaerts@pandora.be 

POISMANS JOHAN BESTUURSLID 0475 80 78 13 johan.poismans@belgacom.net 

SCHEPERS BENNY BESTUURSLID 0478 31 34 20 wendyenbenny@hotmail.com 

STERKMANS MANON BESTUURSLID 0477 42 57 69  m.annonn@hotmail.com 

VLIEGEN ELINE BESTUURSLID 0474 40 80 02 eline_vliegen@hotmail.com 

MARTENS SOFIE BESTUURSLID 0498 85 36 41 martens_sofie_1991@hotmail.com 

Gewestbestuur Bocholt-Peer  

CARDINAELS SOFIE VOORZITTER  (Bocholt) 0468 15 28 98 Sofie_cardinaels@hotmail.com 

INGE SYMONS SECRETARIS   (Peer) 0473 45 74 10 Ingesymons1@gmail.com 

TINE PRIKKEN MONITOR   (Opoeteren) 0479 90 73 62 prikkietikkie@hotmail.com 

DAVID CREEMERS Meeuwen 0476 98 15 83 katleenw@hotmail.com 

JAN VAN EIJGEN Molenbeersel 0499 18 37 33 Jan.lenny@telenet.be 

PIETER VAN TULDER Kaulille 0475 72 94 31 Evi.styvers@telenet.be 

 Ophoven   

Gewestbestuur Hasselt 

VEERLE BAMMENS VOORZITTER  (Heusden) 0485 12 67 41 veerle.bammens@scarlet.be 

PETRA COX SECRETARIS  (Stevoort) 0478 35 39 68 Jos.govaerts@telenet.be 

CYNTHIA GUISSENNE MONITOR   (Hoeselt) 0496 77 89 13 cynthiaguissenne@hotmail.com 

 Genk   

 Guigoven   

 Vlijtingen   

Gewestbestuur Neerpelt 

LOOS STIJN VOORZITTER 0479 41 39 74 Loosstijn@gmail.com 

RUTTENS CHRISTEL SECRETARIS 0478 781 794 christelruttens@hotmail.com 

LOOS ERWIN MONITOR 0497 88 04 72 loosstrijbos@gmail.com 

COX WENDY WEDSTRIJDBEHEERDER 0479 55 61 40 cox.wendy@hotmail.com 

DE LOCHT CINDY BESTUURSLD 0478 99 15 50 cindydelocht@hotmail.com 

VERSPREET NICO BESTUURSLID 0475 93 51 26  pico466@hotmail.com 
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Ponyclubs 

BEVERST DE KOENE DEMERDRAVERS Gewestbestuur Hasselt 

GUIGOVEN TER HERKEN Gewestbestuur Hasselt 

GENK DE LUSTIGE DRAVERS Gewestbestuur Hasselt 

HEUSDEN EPHONA Gewestbestuur Hasselt 

HOESELT SINT HUBERTUSRIDDERS Gewestbestuur Hasselt 

STEVOORT SINT MARTINUS Gewestbestuur Hasselt 

VECHMAAL EBUROONTJES Gewestbestuur Hasselt 

VLIJTINGEN SINT ALBANUS Gewestbestuur Hasselt 

HAMONT SINT LAURENTIUS Gewestbestuur Neerpelt 

LEOPOLDSBURG BOSKANTRUITERS Gewestbestuur Neerpelt 

LOMMEL SINT PIETER Gewestbestuur Neerpelt 

NEERPELT DE DRAVERS Gewestbestuur Neerpelt 

OVERPELT SINT MARTINUS Gewestbestuur Neerpelt 

HECHTEL/EKSEL DENNENRUITERS Gewestbestuur Neerpelt 

BOCHOLT SINT KRISTOFFEL Gewestbestuur Bocholt-Peer 

MEEUWEN DE VRIJE DRAVERS Gewestbestuur Bocholt-Peer 

MOLENBEERSEL ’T HASSELT ONS VERMAAK Gewestbestuur Bocholt-Peer 

OPHOVEN SINT SERVATIUS Gewestbestuur Bocholt-Peer 

OPOETEREN KEMPENRIDDERTJES Gewestbestuur Bocholt-Peer 

PEER SINT TRUDO Gewestbestuur Bocholt-Peer 

 

• Uitnodigen op gewestvergaderingen 

 

Het blijft belangrijk voor een PPC dat men weet wat er leeft in de verschillende gewesten en ponyclubs. De 

gewestvergaderingen zijn daartoe een geschikt middel. Daarenboven willen we de voornaamste voorstellen 

bespreken op de provinciale raad. 

 

Gewest Bocholt-Peer:   Julien Damiaans. 

Gewest Neerpelt:   Albert Joosten. 

Gewest Hasselt:    Johan Poismans  
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Functie Zetel Naam Gsm E-mail 

VKO BOCHOLT CUSTERS AN 0495/622.998 kelchtermans-custers@telenet.be 

VKO BOCHOLT DE WIN ILS 0477 68 57 45 kurtloenders1@gmail.com 

VSE,VEQ,VRT BOCHOLT GEURTS MAIKEL 0478/221323 ponyclubbocholt@gmail.com 

VRT BOCHOLT GREGOIRE ANN 0494 721525 anngregoire@telenet.be 

VVZ,VEQ,VRT BOCHOLT KELCHTERMANS BART 0479/255117 kelchtermans-custers@telenet.be 

VKO BOCHOLT MORIS SANNE 0495/30.44.17 MariaVrolix@gmail.com 

VBE,VEQ,VRT BOCHOLT SMEETS EEF 0478/26.43.75 smeets.eef@gmail.com 

VSB,VEQ BOCHOLT VLIEGEN GERT 0495/48.95.44 gert.vliegen@telenet.be 

VBE BOCHOLT VLIEGEN MARTIEN   sofie_cardinaels@hotmail.com 

VBE,VSE,VEQ,VRT GENK HOEBERS KATRIEN 0476965801 katrienhoebers@yahoo.com 

VBE,VKO GENK KINABLE BART   bart.kinable@hotmail.com 

VBE,VSB,VEQ,VRT GENK MAESSEN RACHEL 0477/991039 rachel.maessen76@gmail.com 

VBE,VEQ,VRT GENK PHILIPPAERTS RITA 0483 00 11 51 rita.philippaerts@gmail.com 

VSB,VSE,VEQ,VRT GUIGOVEN BRIERS MYRIAM 0479/576685 vermeire.briers@skynet.be 

VBE GUIGOVEN GOFFIN JOKE 0475/924390 joke_goffin@hotmail.com 

KHK,VBE,VEQ,VRT GUIGOVEN SCHOOFS NATHALIE 0476/201922 debusschopschoofs@gmail.com 

VBE GUIGOVEN VAN DER BORGHT JAN 0494/45.24.75 jan_vanderborght@telenet.be 

VKO,VSE,VEQ,VRT HAMONT COX WENDY 0479556140 cox.wendy@hotmail.com 

VBE,VSB,VEQ,VRT HAMONT OST NANCY 0486 07 92 10 st.laurentiuslrv@gmail.com 

VBE,VEQ,VRT HAMONT TIMMERMANS CLAIRE 0497715580 st.laurentiuslrv@gmail.com 

VVZ,VEQ,VRT HAMONT VAN SAMANG PETER 0495/203670 vsp.graafwerken@outlook.com 

VKO,VEQ,VRT HECHTEL-EKSEL DE LOCHT CINDY 0478991550 cindydelocht@hotmail.com 

VVZ HECHTEL-EKSEL VANDERHEYDEN FRANKI 0478/46.12.38 franki.vanderheyden@pandora.be 

VSE,VEQ HECHTEL-EKSEL VRIJSEN MARLEEN 0494/180128 marleen.vrijsen@telenet.be 

VKO,VOV,VEQ,VRT HEUSDEN BAMMENS VEERLE 0485 12 67 41 veerle.bammens@scarlet.be 

KHK,VSE,VEQ,VRT HEUSDEN JACOBS HANNE   jacobs_hanneke@hotmail.com 

KHK,VSE,VEQ,VRT HEUSDEN JACOBS HANNE   jacobs_hanneke@hotmail.com 

VVZ,VEQ HEUSDEN LOOS DANNY 0475/527.771 loosdanny@gmail.com 

VBE,VEQ,VRT HEUSDEN VANDERHEYDEN ANDY 0475/70.70.55 andy_vanderheyden@telenet.be 

VSB,VEQ,VRT HEUSDEN VRANKEN KIM 0476830335 kim@podoplus.be 

VBE,VSB,VEQ,VRT HOESELT APPELTANS WENDY 0471 54 42 81 wendy.appeltans@skynet.be 

VKO,VSE,VEQ,VRT HOESELT GUISSENNE CYNTHIA 0496/778913 cynthiaguissenne@hotmail.com 

VKO,VSE,VEQ,VRT HOESELT GUISSENNE CYNTHIA 0496/778913 cynthiaguissenne@hotmail.com 

VEQ HOESELT POISMANS JOHAN 0475 80 78 13 johan.poismans@belgacom.net 

VBE KAULILLE FRANCOIS MIREILLE 0472 493371 raf.kelchtermans@telenet.be 

VKO,VEQ,VRT KAULILLE STEYVERS EVI 0475/729.431 Evi.Steyvers@telenet.be 

VEQ KAULILLE STEYVERS NELE   raf.kelchtermans@telenet.be 

VVZ,VEQ,VRT KAULILLE WOUTERS BERT 0494300208 bert.wouters7@telenet.be 

VBE,VKO,VEQ,VRT LEOPOLDSBURG JANSSEN LIESBET 0499/350.400 liesbetjanssen@yahoo.com 

VBE,VSB,VEQ LEOPOLDSBURG KOG EVY 0485 68 29 11 evy_kog@hotmail.com 

VEQ,VRT LEOPOLDSBURG MOLENBERGHS CAROLINE 0476710040 oktidi@hotmail.com 

VBE,VEQ LEOPOLDSBURG MOLENBERGHS KATHLEEN 0476710040 OKTIDI@HOTMAIL.COM 

VBE,VSP,VEQ,VRT LEOPOLDSBURG VERSPREET NICO 0475935126 pico466@hotmail.com 
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VBE,VVZ,VEQ LEOPOLDSBURG WILLEKENS RIK 0472271811 rik@nova-zembla.be 

VSE,VEQ,VRT LOMMEL DIERCKX JOSEFIEN 0468109358 dierckxjose8@gmail.com 

VKO,VEQ,VRT LOMMEL RUTTENS CHRISTEL 0478/781.794 christelruttens@hotmail.com 

VSE,VEQ,VRT MEEUWEN MEEX INGRID 0474584223 ingrid_meex@hotmail.com 

VKO,VSE,VEQ,VRT MEEUWEN SYMONS MIEKE 0472/414544 symonsmieke@hotmail.com 

VKO,VSE,VEQ,VRT MEEUWEN SYMONS MIEKE 0472/414544 symonsmieke@hotmail.com 

VSE,VEQ,VRT MOLENBEERSEL 
'T HASSELT 

MOONS HANNE 0495/841353 moons_hanne@hotmail.com 

VEQ MOLENBEERSEL 
'T HASSELT 

SMEETS MIA   breemansm@hotmail.com 

VBE,VSB,VEQ MOLENBEERSEL 
'T HASSELT 

VAN UNEN JOELLE 0474636168 vunenjoelle@gmail.com 

KHK MOLENBEERSEL 
'T HASSELT 

VANAKEN ELLEN   haelsgeert@skynet.be 

VKO,VEQ,VRT MOLENBEERSEL 
'T HASSELT 

VANMONTFORT HILDE 0472227311 mauhilde@telenet.be 

VBE NEERPELT FRANSEN LAURENS   fransenlaurens@gmail.com 

VVZ NEERPELT GIELEN GERARD   g.gielen@skynet.be 

KHK,VSE,VEQ,VRT NEERPELT GOORMAN RUDY   rudy.goorman@hotmail.com 

KHK,VSE,VEQ,VRT NEERPELT GOORMAN RUDY   rudy.goorman@hotmail.com 

VBE,VKO,VEQ,VRT NEERPELT LOOS ERWIN 0497/880472 loosstrijbos@gmail.com 

VBE,VEV,VVZ,VEQ OPHOVEN DAMIAANS JULIEN 0485 53 92 93 julien.damiaans@telenet.be 

VBE,VSB,VEQ,VRT OPHOVEN HOOGMARTENS PENNY 0495/125.890 penny.hoogmartens@telenet.be 

VBE OPHOVEN LINSSEN JAN 0477/455.404 jan-linssen@hotmail.com 

KHK,VEQ,VRT OPHOVEN LINSSEN KATRIEN 0477/455.404 katrien.linssen@telenet.be 

VBE,VKO,VEQ,VRT OPHOVEN VANGELOVEN WILLY 0496/550008 willy.vangeloven@telenet.be 

VVZ,VEQ,VRT OPOETEREN GERIS WILLY   marleen_willy@hotmail.com 

VBE,VSE,VEQ,VRT OPOETEREN KNIPPENBERG WENDY 0478/338 691 wendy.knippenberg@skynet.be 

VKO OPOETEREN PRIKKEN TINE 0479907362 prikkietikkie@hotmail.com 

VAF,VBE,VEQ,VRT OVERPELT LOOS ANTOON 0474 60 61 22 Loos.Antoon@skynet.be 

VBE,VKO,VSB,VEQ,VRT OVERPELT LOOS STIJN 0479 41 39 74 loosstijn@gmail.com 

VSE,VEQ,VRT OVERPELT VANDAEL STÉFANIE 0494 94 25 69 stefanievandael89@gmail.com 

VBE,VVZ OVERPELT VANHOUDT JEF   kellyvanhoudt@hotmail.com 

VBE,VSE,VEQ,VRT PEER BROEKX CHRISTIANE 0474458856 cbroekx@hotmail.com 

KHK PEER HENDRIX BIEKE 0487/52.24.22 biekehendrix@hotmail.com 

VBE,VSP PEER POLLARIS GERT 0498509949 g.pollaris@belgacom.net 

VBE,VSB,VVZ,VEQ,VRT PEER SYMONS INGE 0473/457.410 ingesymons1@gmail.com 

VKO,VEQ,VRT PEER VAN BEERS JOERI 0477/80.36.56 joerivanbeers@gmail.com 

VKO STEVOORT COX PETRA   jos.govaerts@telenet.be 

VSE,VEQ,VRT STEVOORT GOVAERTS JOS 0478353968 JOS.GOVAERTS@TELENET.BE 

VVZ,VEQ,VRT STEVOORT MATEOS GABRIËL 0477189091 gabriel.mateos@telenet.be 

VBE,VEQ,VRT VECHMAAL BAETEN DOMIEN 0477197320 domien.baeten@hotmail.com 

VBE,VVZ VECHMAAL DESAIR STIJN 0032496544032 stijn.desair@keolis.lu 

VBE VLIJTINGEN ABEELS FREDERICK 0478194703 frederick_abeels@hotmail.com 

VBE,VKO,VPV VLIJTINGEN CLEUREN JOHAN 0474/395843 johancleuren58@gmail.com 

VBE VLIJTINGEN MOENS NIELS 0491301689 moens_niels@hotmail.com 

VBE,VEQ,VRT VLIJTINGEN PAULY HANNE (0477) 49 84 42 hanne.pauly@hotmail.be 

VSB,VEQ VLIJTINGEN VAN DE VEN NIKKIE 0494516948 mail@nvdv.nu 

 



 

 

13 

 

 

4. VASTE MEDEWERKERS PAARD & PONY 

Secretariaat Pony’s: 
Albert Joosten, hoek 88, 3930 Hamont-Achel 011-648815 

Willems Christiane, Bosstraat 82, 3960 Opitter 

Anja Aerts Bocholt 

Inneke Plusquin  Vlijtingen 

Microleiders Paarden en Pony’s: 
Damiaans Julien, Bosstraat 82, 3960 Opitter.   (pony’s) 

Jehoul Mark, Laarheiderstraat 7, 3990 Peer, 011-63.39.31 (pony’s) 

J.M. Pauly, Ophemerstraat 18, 3770 Riemst   (pony’s) 

Korsten Tinneke, Grote Heide 66,3910 Neerpelt,tel.011/66.36.67 GSM 0473/53.56.50 

Martens Marc, Lijsterstraat 15,3940 Hechtel-Eksel,tel.011/73.51.72 GSM 0499/38.79.85 

Brouwers Viviane, Bienstraat 12, 3950 Bocholt, 0473/54.63.05   

Parcoursbouwers Paarden en Pony’s: 
Berto Cleuren, Bijsstraat 24, 3770 Riemst,  (pony’s) 

Geert Nouwen, Willekensbergstraat 8, 3560 Lummen, 0495-25.17.05.  (pony’s) 

Kauffmann Bart, Thomas Watsonlaan 41, 3930 Hamont-Achel, 011-665102, 0492-723390(P+P) 

Brebels Jeroen, De Bemmert 37, 3910 Neerpelt, 011-644581, 0497-801023. (P+P)  

Goemans Thijs, Rummenweg 168,3540 Herk de Stad,tel.013/55.47.83 GSM 0496/77.05.40 

Loos Antoon, Holvenstraat 123,3900 Overpelt,tel.011/64.96.62 GSM 0474/60.61.22 

Meermans Leopold, Weidestraat 4,3670 Meeuwen,tel.011/79.20.29 GSM 0494/43.73.48 

Poismans Johan, Luikerstraat12,3700 Tongeren,tel.012/39.20.91 GSM 0475/80.78.13 

Schepers Felix, Heesstraat 5,3560 Meldert,GSM 0499/14.17.98 

Witters Johan, Bomerstraat 78,3990 Peer,tel.011/63.19.00 GSM 498/16.72.89 

Stijljury’s Stijlspringen Pony’s: 
Loos Antoon, Holvenstraat 123, 3900 Overpelt 

J.M. Pauly, Ophemerstraat 18, 3770 Riemst  

Jan Slenders Jeugdstraat 5, 3930 Hamont 

Rina Loos, koningsstraat   , Lommel 

Johan Poismans 

Hansen Chretien 

Juryleden Springwedstrijden Paarden: 
Loos Jos, Tichelovenstraat 35,3990 Peer,tel.011/63.30.66 GSM 0476/42.12.76 

Pauly Jean Marie, Ophemmerstraat 18,3770 Riemst,GSM 0475/28.48.12 

Slenders Jan, Jeugdstraat 5, 3930 Hamont, 011-44.65.69 

Vrancken Pierre, Houtestraat 16, 3990 Wijchmaal, GSM 0473/76.74.39 

Rooyackers Reimond, Peerderstraat 48,3990 Peer,tel.011/63.25.24 GSM 0475/67.23.26 
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Tijdsopname Paarden en Pony’s: 
Ooms Harie, Grote Kerkstraat 12/4,3640 Kinrooi tel.089/56.38.30 GSM 0496/91.15.48 

Paesen Jos, Zandstraat 47,3910 Neerpelt,tel.011/66.10.55 GSM 0497/80.07.01 

Ruttens Servaes, Snellewindstraat 25;3950 Bocholt,tel.011/62.14.27 GSM 0475/48.20.87 

Frans Francken, 

Sofie Martens, 

Computer paarden: 
Ooms Nico, Venlosesteenweg 100, 3680 Maaseik, GSM 0494/19.05.26 

Vliegen Eline, Steenakkerstraat 9, 3990 Peer, 0474/40.80.02, Eline_Vliegen@Hotmail.Com 

Eventings Paarden en Pony’s 
Paesen Jos, Zandstraat 47,3910 Neerpelt,tel.011/66.10.55 GSM 0497/80.07.01 

Ruttens-Bloemen Servaes en Julia, Snellewindstr 25,3950 Bocholt,GSM 0475/48.20.87 

Vanherf Fridy, Roerdompstraat 44,3590 Diepenbeek,tel.011/22.52.52 

Rooyackers Reimond en Raymonde, Peerderstraat 48,3990 Peer GSM 0475/67.23.26 

Stas Henri, Kremerstraat 10, 3700 Tongeren, tel. 011/62.14.27, GSM. 0475/48.20.87 

Geluid Paarden en Pony’s: 
Johan Mathijs  0475/70.62.89. 

Diverse: 
Verslaggever “Het Belang van Limburg”: Hendrikx Jean. Maastrichterweg 104, 3600 Genk 089/81.20.95. e-

Mail: jean.hendrix@skynet.be 

Verslaggever “Equitime”: Vangansewinkel Linda, e-mail: theuwis.rik@telenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Eline_Vliegen@Hotmail.Com
mailto:jean.hendrix@skynet.be
mailto:theuwis.rik@telenet.be
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5. EVALUATIE ZOMERWERKING  
  

Verslag Provinciale Ponyraad 

Online (zoom)  22 oktober 2020 

 

Aanwezig PPC:  Johan Poismans, Julien Damiaans, Anja Aerts en Albert Joosten. 

Gewest Bocholt: Sofie Cardinaels, Inge Symons. 

Gewest Hasselt: Veerle Bammers, Cynthia Guissenne. 

Gewest Neerpelt: Stijn Loos, Erwin Loos, Chritel Ruttens, Wendy Cox, Nico Verspreet. 

Afgevaardigde Leuven: Maude De Smedt. 

  

Deze vergadering is door gegaan online via Zoom in verband met de huidige maatregels. 

 

 

1. Welkom  

Johan heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

Hij feliciteert alle Provinciale en Nationale kampioen, en bedankt alle mensen die hebben bij gedragen aan 

het organiseren van de zomerwedstrijden tijdens deze moeilijke corona tijden. 

 

 

2. Evaluatie Corona zomerwerking. 

Aan de hand van de Gewestverslagen wordt de zomerwerking geëvalueerd. Veel opmerkingen in de 

verslagen kwamen voort uit een slechte communicatie in verband met de bijzondere matregels.  

Ondanks de berichtgeving (omzendbrief) van 2 juni 2020, 18 augustus 2020 en de omzendbrief van het 

Provinciaal Ponytornooi op 12 september 2020 zijn er meerdere afspraken niet bij iedereen terecht 

gekomen, waardoor er misverstanden zijn ontstaan. Bij de eerste wedstrijden was het even wat zoeken 

hoe en wat maar dat is uiteindelijk ook goed gekomen. 

In de verslagen van de Gewesten kun je alle opmerkingen lezen, de belangrijkste punten zijn eruit gelicht 

en besproken: 

 

 

Selectie aantallen voor Provinciaal en Nationaal Ponytornooi: 

 

De vraag is of deze aantallen eerder bekent gemaakt kunnen worden: 

- Voor Provinciaal Limburg is het nu al zo dat alle combinaties met punten geselecteerd worden om 

voldoende bezetting te hebben op deze wedstrijd. Dus dat is duidelijk. 

- Nationale selectieaantallen kunnen pas berekend worden als alle Provincies hun tornooien hebben 

afgesloten. Dan wordt het een tel som om voor alle reeksen en alle Provincie alles netjes volgens % te 

verdelen. We kunnen er na streven dat bij het Provinciaal ponytornooi een lijst wordt uitgehangen 

hoeveel er per reeks Nationaal mogen gaan. 
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Aspiranten zonder BHP proef: 

 

Nu staat in het reglement dat een ponyruiter zonder BHP in de zomer mag starten bij aspiranten met 

één pony. De vraag is of dit met eerdere pony’s mag ? Dit is een beslissing op Nationaal niveau en zal 

worden mee genomen naar de NPC. 

 

Hulp bieden bij aspiranten en max toegestane tijd verlengen van 90”naar 120”: 

 

Dit is een gevoelig punt en hierbij zit zeker niet iedereen op de zelfde lijn.  

- In principe is het een wedstrijd en daar is geen hulp toegestaan.  

- Andere zien het weer als een oefenjuming waar dan wel hulp toegestaan zou kunnen. 

- Oefenjumpings horen niet thuis op een LRV Tornooi. 

- Oefenen moet thuis of op de club gebeuren en als men wil deelnemen aan aspiranten moet  

je dat minimaal zonder hulp zelf kunnen. 

- Gewesten richten oefenjumpings in om te oefenen. 

- Er wordt steeds meer energie in gestoken om het voor de aspiranten aangenamer te maken, maar 

wat doen we met de andere reeksen. Iedereen wil aspiranten rijden en in CM en DM hebben we bijna 

geen deelnemers meer ?? 

  

Voorlopig blijft het zoals het is, maar het zal ook ter sprake gebracht worden op de NPC. 

 

Ander concept BHP, één geslaagd resultaat meenemen naar het jaar erop: 

Ook hier zit niet iedereen op een lijn. 

 - Beoordelen op een aantal tornooien tijden hun aspiranten proef 

- Wie gaat dat dan doen om die in de zomer te volgen, en als ze in een andere Provincie gaan 

deelnemen ?? 

- Door een later moment van aansluiten alleen de dubbele BHP gereden en 1x geslaagd, dit resultaat 

meenemen naar het jaar erop ???. 

- BHP is gebaseerd op max drie deelnames in een seizoen waarbij men van twee wedstrijden samen 

minimaal 110 punten moeten hebben en op die wedstrijden minimaal een 10 op punt 4. 

 

Voorlopig blijft het zoals het is, maar het zal ook ter sprake gebracht worden op de NPC. 

 

Harnassen level 2: 

Ondanks dat hier en daar harnassen level 2 verkocht als bruikbaar bij LRV, zijn deze niet toegestaan. 

Level 2 is niet geschikt voor de paardensport en moet minimaal level 3 zijn. 

 

Laatste tornooi 2 fase voor beginnelingen, kan dit ook al eerde op het seizoen: 

- Er is toen gekozen voor 2 fase omdat er voldoende tijd was om dit te laten rijden, ook was dit een 

goede oefening voor het Provinciaal Tornooi. 

- Als er geen corona was geweest hadden we de hele zomer 2 fase gereden, let wel op de 

selectiepunten worden geteld p een foutloze omloop omdat niet elke Provincie dit doet. 
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3. Maatregelen Corona, inrichting wedstrijden en Programma’s: 

 

BHP Hamont 8 november 2020 
- Op dit moment is deze al afgelast i.v.m. verstrengde regels corona. 

- Kijken als het beter wordt waar we deze alsnog kunnen inrichten. 

Indoors 2020 – 2021: 

- Voor het programma wordt het programma van vorig jaar als basis gebruikt alleen zal het 

aangepast worden dat elke reeks zo kort mogelijk aanwezig moet zijn, dus omloop stijl één 

andere reeks en tussen en dan de Bar-A van die reeks zodat die naar huis kunnen. 

- Een ander parkoers voor BL-CM en DM Bar-A zal niet meer gebouwd worden, het blijft heel de 

dag een parkoers. 

- Na het publiceren van de uitslag Stijl en Bar-A kunnen de winnaars hun prijzenkaartje komen 

ophalen op het secretariaat. 

- Dubbels stijl ergens bv in emmers sorteren die ver genoeg uit elkaar staan waar iedereen de 

hele dag door deze kan komen ophalen. 

Inrichting Indoors: Zoals het er nu uitziet zou het wel eens kunnen zijn dat er op de eerste indoors 

geen horeca mag uitgebaat worden. De vijf euro (corona) zal niet voldoende zijn om dan de kosten te 

dragen van de inrichting ?? 

 Mogelijke oplossingen: 

- Inrichters gaan een gesprek aan met de manegehouders om goedkoper de accommodatie af te huren 

als er geen  gebruik gemaakt wordt van de kantine.?? 

- Bijdrage van de clubs om de organisators te steunen. 

- Bijpassen vanuit de Provincie. 

Afwachten hoe het tegen die tijd er aan toe gaat. 

4. Winter/zomerkalender 2020/2021. 

Op de kalender staan nu 6 indoors en de Provinciale indoor, dit is voldoende wat betreft de indoors. 

In de informatiebundel staat een lijstje met welke clubs op welke indoor moeten jureren. 

De dubbele BHP te Heusden en de Provinciale Dressuur dag hebben ook een datum gekregen. 

Wat betreft de Ponytornooien hebben we er drie en komt er op 29 augustus 2021 nog een Ponytornooi te 

Hamont bij. We zouden graag minimaal 5 Ponytornooien hebben in Limburg en volgens de lijst met 

organisatieplicht zou Leopoldsburg aan de beurt zijn om in te richten. Nico Verpreet (Leopoldsburg) gaat 

er voor om op 13 mei 2021 een Ponytornooi in te richten op de terreinen te Lommel. Daar staat nu op 13 

mei een Ponytornooi ingericht door Balen, maar dat zou niet door gaan. (Hemelvaart na de wedstrijd 

Jonge Paarden)  

Al deze wedstrijden zijn natuurlijk onder voorbehoud tegen die tijd weer van alles mag. 



 

 

18 

 

Mocht het zijn dat ze het virus niet onder controle krijgen en we zouden nog een jaar moeten inrichten 

zoals afgelopen jaar kunnen we eventueel al rekenen op volgende organisators: 

 Hamont: Oefenterrein 

 Overpelt: Oefenterrein 

 Leopoldsburg: Manege Karolien 

 Heusden:  Oefenterrein 

 

5. Samenstelling Gewesten. 

Wij zijn blij te constateren dat nu alle Gewesten zijn overgegaan om van elke club in het Gewest een 

afgevaardigde te vragen voor in de Gewestcommissie. 

Van het Gewest Hasselt moet er nog een naam komen van Vlijtingen, Guigoven en Genk. 

Van het Gewest Bocholt moet er nog een naam komen van Ophoven. 

Gewest Neerpelt is compleet, alle namen van de nieuwe Gewestbesturen vind je straks ook in de 

informatiebundel. 

Wat betreft deelname aan de Provinciale Ponyraad worden de Voorzitters, Secretarissen en Monitoren 

genodigd. 

 

6. Varia. 

Wat niet ter sprake is geweest zijn de ponymetingen, op basis van andere jaren heb ik die datums 

vastgelegd en zijn straks ook te vinden in de bundel. 

 8 november 2020 BHP Hamont (ondertussen al afgelast) 

31 januari 2021 Laatste indoor voor Provinciale en Nationale Indoor, hier moeten alle pony’s 

gemeten worden die in aanmerking komen voor een Provinciale of Nationale 

selectie. 

21 maart 2021 BHP Heusden, dit is de laatste meting van de normale metingen en moeten alle 

pony’s die nog niet gemeten zijn, gemeten worden om te mogen deelnemen 

aan het zomerseizoen. 

5 april 2021 Provinciale Dressuur dag Hamont, hier worden de pony’s die aangemaakt zijn 

tussen 22 maart en 5 april alsnog gemeten om in orde te zijn om te mogen 

deelnemen aan de tornooien. 

29 augustus 2021 Laatste Ponytornooi te Hamont, hier worden nog alle pony gemeten die zijn 

aangemaakt na de Provinciale dressuur dag op 5 april 2021 en in aanmerking 

komen voor een Provinciale of Nationale selectieplaats.  

Een extra meting op een Gewestelijke wedstrijd is mogelijk en kan aangevraagd worden bij 

de PPC. 

 

Verder zijn er geen varia punten. 

Vergadering wordt gesloten rond 11h30 

Bedankt iedereen voor hierbij aanwezig te zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Johan Poismans     Albert Joosten 

Voorzitter      Secretaris 
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6. AFSLUITING ZOMERWERKING 
 

Beste 

 

Hieronder vindt u wat uitleg over de afsluiting van het zomerseizoen, zoals u ook in het 

wedstrijdreglement terug kan vinden. De klassenverhogingen en -verlagingen dressuur 

werden doorgevoerd in equester. 

 

Klasseverhoging - dressuur 

• Na het zomerseizoen moet men verhogen, wanneer men de puntengrens van de 

hogere klasse heeft behaald. Verhogen van klasse is een verplichting. De standen 

van winstpunten van iedere combinatie voor de dressuur werden geëvalueerd en de 

combinaties die moeten verhogen van klasse worden aangepast in equester. 

Bij voldoende punten mag men onder het jaar verhogen. In de klasse Zwaar 1 en Zwaar 2 is er 

een vrije overgang naar de volgende klasse. 

 

Voor de volledigheid lijsten we de andere mogelijkheden op, voor een klassenverhoging:  

• Een combinatie kan een klassenverhoging aanvragen tot de maximum hoogst 

behaalde klasse van de ruiter, ongeacht de behaalde punten in de huidige 

dressuurklasse, maar wel rekening houdende met de leeftijd van het paard. Dit kan op 

ieder moment. 

• Een bestaande combinatie kan op elk ogenblik een klassenverhoging aanvragen op 

basis van zijn/haar qualifying results bij andere federaties. 
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Klasseverlaging - dressuur 

• De standen van winstpunten van iedere combinatie voor de dressuur werden 

geëvalueerd en de combinaties die moeten verlagen van klasse werden aangepast in 

equester. Dit gebeurt wanneer je combinatie, na het behalen van minpunten,  onder de 

ondergrens van de puntenstand van hun dressuurklasse, is gezakt. 

• Op vraag (naar info@lrv.be), voor 27 oktober 2020, kan deze combinatie zijn 

oorspronkelijke klasse behouden met zijn oorspronkelijk aantal punten.  

o Vb. Een combinatie die op B2 13 punten is geëindigd op het einde van het 

seizoen wordt naar B1 13 punten geplaatst en dient in deze lagere klasse deel te 

nemen. Er kan gevraagd worden om opnieuw op B2 13 punten gezet te worden. 

 

Buiten deze automatische klassenverlaging, zijn er nog een aantal mogelijkheden voor een 

klassenverlaging:  

• Rijden buiten wedstrijd: een tijdelijke deelname in een lagere klasse kan voor 

bestaande combinaties die hun (vroegere) klasse of een klassenverhoging niet 

aankunnen. Dergelijke combinaties komen niet in aanmerking voor de prijsuitreiking en 

ontvangen geen selectiepunten. Zij worden onderaan op de verzamelstaat bijgevoegd 

met hun behaalde punten. Zij dienen dit duidelijk op hun wedstrijdkaart te noteren voor 

de wedstrijd en aan de jury te melden. 

• (Tijdelijke) klassenverlaging: Een deelname in een lagere klasse kan voor bestaande 

combinaties aangevraagd worden via een mail naar info@lrv.be. Dergelijke combinaties 

komen wel in aanmerking voor de prijsuitreiking, maar ontvangen geen 

selectiepunten. 

Ter info 

  

Een combinatie behaalt winst- of verliespunten. 

 

mailto:info@lrv.be
mailto:info@lrv.be
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Het aantal punten is afhankelijk van hun plaatsing in de uitslag en het aantal deelnemende 

ruiters in de ring : de 1/3e hoogst geplaatste ruiters krijgen pluspunten en de laatst geplaatste 

ruiters krijgen één minpunt. Op een provinciaal en nationaal kampioenschap kunnen er geen 

minpunten behaald worden. Ook bij ringen met minder of gelijk aan 7 deelnames krijgt men 

geen minpunten.  

 

Sportieve groeten 

 

Maude De Smedt 

Algemeen directeur LRV  
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Stijgers: 

 

Combinatie Naam 

D
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GEEBELEN LORE - MALTASHOF FALLON PEER  DI B1 59 B2 25 STIJGEN 

HEYLIGEN JADE - STAR HEUSDEN  DI B1 49 B2 25 STIJGEN 

KELCHTERMANS GIEL - SINTELS KIMBERLEY BOCHOLT  DI B1 49 B2 25 STIJGEN 

LOOS THORBEN - K. HOSTA HEUSDEN  DI B1 46 B2 25 STIJGEN 

VAN GESTEL LOUISE - FEMKE NEERPELT  DI B1 45 B2 25 STIJGEN 

MERCKEN LINDE - CILLAARSHOEK'S APART HOESELT  DI B2 73 L1 50 STIJGEN 

TORMANS YENTHEL - KONTESSA"E" VAN HET JUXSCHOT LEOPOLDSBURG  DI B2 82 L1 50 STIJGEN 

VAN TULDER MALINE - JOWOUT'S BLACKY KAULILLE  DI B2 84 L1 50 STIJGEN 

BLEYEN MARIE-LAURE - LIBERTY BOCHOLT  DI L1 118 L2 75 STIJGEN 

 

 

Dalers: 

 

Combinatie Naam 
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Richting 

BOSCH OLIVIER - FANGIO GENK  DI B2 -4 B1 0 DALEN 

LEEN FREE - NIKITA PEER  DI B2 -2 B1 0 DALEN 

MERCKEN JANNE - OTHELLO VAN HET DIJKHOF HOESELT  DI B2 0 B1 0 DALEN 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Terug op nul: 
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Richting 

BILLEN SILKE - JEROMMEKE STEVOORT  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 

COX ELISE - ESCOMB JACKIE BOCHOLT  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 

DE KOCK SVEA - QUEEN VAN DE LEEUW OPOETEREN  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

DREEZEN CHLOË - MISSY PEER  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 

GEENS GEIKE - NOBEL VAN DE VONDELHOEVE HEUSDEN  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 

GEURTS JULIE - UMELIA-V GENK  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

HUISKENS DEWI - NIENE LOMMEL  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

JANSSEN MARRE - ZARA NEERPELT DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

LANSLOTS DIAZ - LIBERTY LEOPOLDSBURG  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

LEEN SIEBE - KAVALIEN PEER DI B1 -4 B1 0 TERUGOPNUL 

MERCKEN ALEXANDER - WONDER HOESELT  DI B1 -3 B1 0 TERUGOPNUL 

MERNIER JOANNE - ZOMERDIJK'S LILIAN HAMONT  DI B1 -3 B1 0 TERUGOPNUL 

NULENS MICHELLE - SUNSHINE B VLIJTINGEN  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

PEETEN LYNN - SPEEDY BOCHOLT  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

SCHOTS CHRISTINA - JANNES MEEUWEN  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 

SCHROYEN KAAT - TONGERENHOF KORONA MEEUWEN  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

SWENNEN BENT - PIPI 

MOLENBEERSEL 
'T HASSELT - ONS 
VERMAAK 
(31021P) DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VAES LIENA - MOONLIGHT HAMONT  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VAN DEN RUL MAYA - GITO PEER  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VANDERHEYDEN ARTHUR - JETHRO HEUSDEN  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VANDERHEYDEN SANDER - JETHRO HEUSDEN  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VANDERHEYDEN SANDER - LOTJE HEUSDEN  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 

VANDUFFEL ESTELLE - SPIRIT OVERPELT  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VANHEUSDEN STERRE - TIM T MEEUWEN  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VLIEGEN CATHO - BOAZ VAN DE TEUNISHOEVE BOCHOLT  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VLIEGEN LOWIE - SPIRIT BOCHOLT  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

VLIEGEN TUUR - SPIRIT BOCHOLT  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 

WANS BETH - DYNASTY PEER  DI B1 -1 B1 0 TERUGOPNUL 

WANS VIC - QAS VAN DE GROENHEUVEL PEER  DI B1 -2 B1 0 TERUGOPNUL 
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7. KALENDER 2020-2021 
 

  
 paarden pony's 

4-okt-20     nationaal tornooi Oudenaarde   

10-okt-20       
Nationale eventing Merksplas           

11-okt-20     nationale eventing Merksplas 

17-okt-20         

18-okt-20       Gewest Molenbeersel / Neerpelt 

25-okt-20         

31-okt-20         

1-nov-20   allerheiligen   eventing Zoersel / Gewest Overpelt 

2-nov-20   allerzielen     

7-nov-20       eventing Sint Gillis-Waas 

8-nov-20 1   
eventing Sint Gillis-Waas (A-L)                                      
SPR 1 Bree (Damburg) 

BHP Hamont / Gewest Hamont 

11-nov-20 2 wapenstilstand     

15-nov-20 3   SPR 2 Meeuwen (Meeuwen)   

22-nov-20 4     SPR 1 Peer (Damburg) 

29-nov-20 5   SPR 3 Riksingen  (school Bilzen)                                                                                                                                                                                                     SPR 2 Kaulille (Damburg) 

6-dec-20 6   
DR 1 Elen (Panhof)                                              
SPR 4 Peer (Damburg) 

  

13-dec-20 7     SPR 3 Overpelt (Overpelt) 

20-dec-20 8   
SPR 5 Meldert (Woutershof)                             
DR  2 Bocholt (Damburg)                                        

 Gewest Leopoldsburg 

25-dec-20   kerstmis     

27-dec-20         

3-jan-21 9    DR 3 gewest Zuid Limburg (Bilzen)   

10-jan-21 10   
DR  4 Achel (Panhof)                                    
SPR 6 Bocholt (Damburg)                                           

  

17-jan-21 11     SPR 4 Hamont (Damburg) 

24-jan-21 12   
DR 5 gewest Hasselt (Bosscherhof)         
SPR 7 Gewest Lummen  (Woutershof)                                  

SPR  5 Vlijtingen (Bilzen) 

31-jan-21 13   DR  6 Elen (Panhof) SPR 6 Meeuwen (Meeuwen) 

7-feb-21 14   SPR 8 Hamont (Damburg)                                                                                          

14-feb-21 15    SPR 7 provinciaal Bocholt (Damburg) 

21-feb-21 16   SPR 9 provinciaal Mopertingen (Bilzen)   

28-feb-21 17   DR 7 provinciaal Riksingen (Bilzen)   

6-mrt-21       nationale indoor 

7-mrt-21     nationale indoor   

13-mrt-21     eventing Meer (AB) eventing Meer / Hechtel-Eksel 

14-mrt-21     eventing Meer (ABL)   



 

 

25 

20-mrt-21       eventing Moerbeke-Waas 

21-mrt-21     eventing Moerbeke-Waas 
BHP (2x) Heusden +  
Gewestwedstrijd Lommel 

27-mrt-21     Eventing Overpelt (A-B) Eventing Overpelt 

28-mrt-21     Eventing Overpelt (B-Z)   

4-apr-21   Pasen     

5-apr-21   Paasmaandag Provinciale dressuurdag Heusden   

11-apr-21     Eventing Vechmaal Provinciale Dressuur dag Hamont 

17-apr-21     nationale dressuurindoor eventing Lille 

18-apr-21     
Eventing Lummen  (A-L)                                          
eventing Lille (A-L) 

nationale dresuurindoor 

24-apr-21       nationale eventing Maarkedal 

25-apr-21     nationale eventing Maarkedal   

1-mei-21      1. Neerpelt/Achel 

2-mei-21     1. Neerpelt/Achel   

8-mei-21        

9-mei-21     WJP Lommel   

13-mei-21   hemelvaart (Balen in Lommel) 2. Leopoldsburg 

15-mei-21       3. Opoeteren 

16-mei-21     2. Opoeteren   

22-mei-21     WJP Heusden   

23-mei-21   Pinksteren WJP Heusden   

24-mei-21   Pinksteren     

30-mei-21         

6-jun-21         

13-jun-21         

20-jun-21         

27-jun-21     NWJP Genk (Sentower)   

4-jul-21     3. Halen   

11-jul-21     4. Tessenderlo-Schoot   

18-jul-21       4. Bocholt 

21-jul-21         

25-jul-21     5. Bocholt   

1-aug-21     6. Tongeren (Woutershof)   

8-aug-21     7. Kuringen (Woutershof)   

15-aug-21     8. Stevoort (Woutershof)   

22-aug-21     9. Spalbeek (Woutershof)   

29-aug-21     10. Houthalen  5. Hamont 

5-sep-21         

11-sep-21       provinciaal   

12-sep-21     provinciaal    

19-sep-21         

26-sep-21         

3-okt-21     nationaal Sint- H.- Lille   

         



 

 

26 

 

 

8. WINTERWERKING – PROGRAMMA INDOOR 2020-2021 
 

Programma indoors winter 2020-2021   

  Hoogte hindernissen 

    

Aspiranten 
parkoer 1 t/m 

8 zonder 

dubbelsprong 

Stijl parkoer    
1 t/m 8 met 

dubbelsprong 

Bar-A 
parkoers 

met 

ingebouwde 
barrage 

Ingebouwde 
barrage 

  

Verkenning: Asp30, 50, SB en AB voor de 
wedstrijd         

1 Aspiranten 30 30 Tweede van de dubbelsprong afleggen 

2 Stijl omloop SB   40 Dubbelsprong opleggen 

3 Stijl omloop AB   50     

5 Aspiranten 50 50 Tweede van de dubbelsprong afleggen 

4 Bar-A omloop SB Dubbelsprong opleggen 50 50-60 

7 Bar-A omloop AB     60 60-70 

  Verkenning: Asp 60, 70, BB en CB         

6 Aspiranten 60 60 Tweede van de dubbelsprong afleggen 

8 Stijl omloop BB   60 Dubbelsprong opleggen 

9 Stijl omloop CB   70     

12 Aspiranten 70 70 Tweede van de dubbelsprong afleggen 

11 Bar-A omloop BB Dubbelsprong opleggen 70 70-80 

17 Bar-A omloop CB     80 80-90 

  Verkenning: Asp 80  en DB         

15 Stijl omloop DB   80     

13 Aspiranten 80 80 Tweede van de dubbelsprong afleggen 

18 Bar-A omloop DB Dubbelsprong opleggen 90 90-100 

  Verkenning: BL en CL         

10 Stijl omloop BL   70     

16 Stijl omloop CL   80     

23 Bar-A omloop BL     80 80-90 

24 Bar-A omloop CL     90 90-100 

  Verkenning: DL, CM en DM         

19 Stijl omloop DL   90     

20 Stijl omloop CM   90     

21 Stijl omloop DM   100     

25 Bar-A omloop DL     100 100-110 

26 Bar-A omloop CM     100 100-110 

27 Bar-A omloop DM     110 110-120 
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Wedstrijden per reeks: 

• Een zelfde parkoers voor heel de dag, Stijl en Bar-A, en alle reeksen. 

• Stijl parcours hindernissen 1 t/m 8 met dubbelsprong voor alle reeksen (asp, Beg, L en M) 

• Bar-A met ingebouwde barrage, hindernissen 1 t/ 8 met dubbelsprong is basis parcours, gevolgd 

door barrage hindernissen 9 t/m 14 ?? Bij een kleinere manege kunnen basis hindernissen terug 

gebruikt worden in de barrage. Voor de reeksen Beginnelingen, Licht en Midden. 

• Aspiranten reeksen hindernissen 1 t/m 8 zonder dubbelsprong.  Bij de aspiranten tweede 

hindernis van de dubbelsprong afleggen. Zij die nog geen BHP hebben mogen ook deelnemen bij 

de aspiranten. Bij de aspiranten gaan we er vanuit dat na het springen van het volledige parcours 

de combinatie stop. Bij problemen kan men de 90 sec regel vol maken. 

 

Algemeen: 

➢   Alle deelnemende combinaties moeten via equester ingeschreven worden, ook de   

       aspiranten. Het secretariaat (LRV) maakt samen met Provinciale secretaris de startvolgorde op basis van 

      de inschrijvingen in equester. 

➢   Er hoeven geen startkaarten meer worden ingeleverd, men moet echter wel ruim voor aanvang    

van de wedstrijd (Indien mogelijk s ’morgens zo snel mogelijk)  het inschrijfgeld van 5€ betaald         

hebben bij de inrichter. Na betaling is men startgerechtigd. Deze 5€ was 3€ maar is verhoogt         

i.v.m.  corona. 
➢   Aspiranten krijgen een beoordeling op Stijl en foutloze omloop maar geen uitslag. Zij betalen    

      eveneens de 5€ startgeld aan de inrichter. 

 

➢ Iedere club mag aan alle 6  de indoor deelnemen, waarvan de 5 beste  dag uitslagen in aanmerking 

komen voor selectiepunten. Zowel voor Bar-A als voor Stijl. 

➢ Springpunten voor klasse verhoging krijgt men op alle 6 de indoor. 

 

 

Selectie provinciaal en nationaal: 

➢ Voor alle reeksen ook voor beginnelingen worden volgens het wedstrijdreglement de selectiepunten 

verdeelt. (niet voor aspiranten) 

➢ Het aantal geselecteerde zal voor de helft bestaan uit de selectie stijl en de andere helft uit      Bar-A.  Bij 

dubbele selectie word eerst een  Bar-A ruiters bij genomen, dan een Stijl ruiter enz. 

 

Geen fysieke prijsuitreiking, na uithangen van de uitslag van een reeks  
kunnen de winnaars hun prijzenkaartje ophalen op het secretariaat. 

    
Dubbels van Stijlformulieren worden ergens gespreid gesorteerd zodat die  

steeds veilig ter beschikking zijn. 
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Wedstrijdjury: 

➢   Worden door de PPC aangeduid via beurtrol vanuit de ponyclubs. 1 spring jury Bar-A,  1 jury  Optoming+ 1 

Secretaris en 1 Secretaris Stijl.  Aanwezig om 8u30.   Kilometervergoeding wordt uitbetaald voor één auto. 

➢   Stijljury,  Microman / vrouw + tijdsopname en wedstrijdsecretariaat,  wordt geregeld door PPC. 

 

Info organisatie: 

Geen Inkom, organisators zorgen voor: 

 

➢ Rode Kruis. (LRV verzekert nu ook onbezoldigde hulpverleners !!) 

➢ Pistepersoneel (bekwame mensen) minstens 2 volwassen personen. 

➢ Eén vaste man aan de poort. 

➢ Eén persoon die in de kantine vanaf 8 uur de startgelden in ontvangst neemt en aankruist op een lijst. 

➢ Eén persoon aan de in rij piste voor het beperken van de inrijdcombinaties. 

➢ Voldoende springmateriaal dat voorzien is voor gebruik van veiligheidslepels(via tijdsopname), ook voor 

het inspringterrein (oxer). 

 

 

Prijzen en aandenken: 

➢ Alle Ponyclubs betalen 60€ aan de Provinciale kas (rek. nr.: 735-1131253-27) hiervan worden de prijzen 

en aandenken betaald. 

➢ De inrichters van de Provinciale indoor mogen geen startgeld vragen maar ter compensatie wel een 

inkom van 4€. 

➢ Voor elke ruiter die heeft deelgenomen aan de indoors  ook aspiranten, is er een aandenken  

voorzien te verkrijgen op de Provinciale Indoor. 

➢ Per proef (Tweefase en stijl) zijn er prijzenpunten te verdienen volgens selectiesysteem. Deze 

prijzenpunten kunnen opgekocht worden bij diverse ruitershops, na de Provinciale  Indoor want dan is 

het bedrag per punt bekent. 
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9. JURYLIJST INDOOR 2020-2021 
 

Ook dit indoor seizoen vragen wij 4 helpende handen van een ponyclub op elke indoor. 

Zij moeten bekwaam zijn voor volgende (jury) taken te kunnen vervullen: 

- 1x Jurylid  Springwedstrijd  Bar-A. 

- 1x Jurylid Optoming. 

- 1x Secretaris Jury Optoming. 

- 1x Secretaris Jury Stijlspringen. 

Deze helpende handen moeten om 8h30 aanwezig zijn op het wedstrijdsecretariaat. 

 

Overzicht indoors:  

 

 Datum Indoor Club, Jury Aantal pers 

 

1 22 november 2020 Peer - Damburg  MEEUWEN 4 

 

2 29 november 2020 Kaulille - Damburg MOLENBEERSEL 4 

 

3 13 december 2020 Overpelt - Overpelt  NEERPELT 4 

 

4 17 januari 2021 Hamont - Overpelt OPHOVEN 4 

 

5 24 januari 2021 
Vlijtingen  Rijschool 

Blilzen 
OPOETEREN 4 

 

6 31 januari 2021 Meeuwen     Meeuwen OVERPELT 4 

 

 
    

 

14 februari 2021 
Provinciaal Bocholt 

Damburg  Bocholt 
Prov Bestuur  

 

Jury’s zijn volgens de alfabetische lijst van de clubs toe gewezen, clubs mogen onderling ruilen 

waar ze jury’s afvaardigen. Als men dit doet laat even weten bij Provinciaal Secretaris.  
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10. Ponymetingen 
 

Het reglement i.v.m. de meetplicht van pony’s, welke deelnemen aan LRV-activiteiten, zegt: 
 
• Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten in het desbetreffende 

werkjaar. 

• De verjaring van de pony gaat in vanaf 1 oktober (begin winterseizoen), dat voorafgaat aan het bereiken 

van de leeftijd. 

• Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd bij LRV uitgebracht 

worden, moeten bij de eerstvolgende ponymeting alsnog éénmalig gemeten te worden. 

• Een pony mag maar éénmaal gemeten worden per werkjaar. 

• De ponymeting gebeurt in regel in de winterperiode (tussen het nationaal ponytornooi en het eerste 

zomertornooi) of op de ponyprijskampen. Er zal vooraf provinciaal aangekondigd worden waar en 

wanneer pony’s gemeten worden. 

• De laatste verplichte meting van de pony is de geldige. Iedere meting daarna is ongeldig. 

• Voor de aanvang van het zomerseizoen en voor de kampioenschappen moet de pony in orde zijn met 

zijn/haar ponymeting. Indien dit niet het geval is, kunnen de combinaties met de pony niet deelnemen 

aan het zomerseizoen en de kampioenschappen. Enkel voor pony’s, die geregistreerd werden na de 

laatste provinciale meting, zal een uitzonderlijke meting georganiseerd worden op het laatste 

ponytornooi van elke provincie en voor het Nationaal Ponytornooi. 

• FEI-metingen worden aanvaard door LRV maar onder dezelfde voorwaarde als LRV-metingen. Pony’s 

moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten. Een pony mag maar éénmaal 

gemeten worden per werkjaar. De ponymeting gebeurt in regel in de winterperiode. Enkel voor 

combinaties, die geregistreerd werden na de laatste provinciale meting, kan een FEI meting nog worden 

toegestaan buiten de winterperiode.  

 

De meting gebeurt door een persoon, die in overleg met de provinciale ponycommissie van LRV en/of de 

provinciale ponycommissie van BWP wordt aangesteld. Dit heeft tot gevolg dat het stamboek van de Belgische  

Teneinde de identiteit van de ter meting aangeboden pony (met behulp van een chiplezer) vast te stellen dient 

de aanvrager voor de meting het paardenpaspoort voor te leggen. Wanneer het paardenpaspoort niet kan 

worden overgelegd, kan geen meting plaatsvinden.  

 

In Equester kunnen de metingen per dier worden opgezocht:  
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De ponymetingen in Limburg 2020-2021  zijn vastgelegd op: 

 

8 november 2021 Hamont   BHP + Gewestwedstrijd 

31 januari 2021  Meeuwen  Laatste indoor voor Provinciale indoor. 

21 maart 2021  Heusden  BHP + Gewestwedstrijd laatste meting voor  

     Provinciale Dressuur dag. 

11 april 2021  Hamont  Provinciale Dressuur dag. 

29 augustus 2021 Hamont  Laatste Ponytornooi 

 

 

 

Op één van bovenvermelde meting dienen alle pony’s die voor meting in aanmerking komen  gemeten te 

worden. 

Let op:  

 

# Pony’s die in aanmerking komen voor Provinciale of Nationale selectie Indoor, dienen ten laatste gemeten te 

zijn op de laatste Indoor van Meeuwen te Meeuwen  op 31 januari 2021. 

# Alle andere combinaties dienen ten laatste gemeten te zijn op de laatste meting te Heusden op    21 maart 

2021  (BHP + Gewest Dressuur.) 

 

#  Nieuwe pony’s ingeschreven tussen de laatste meting op 21 maart 2021  en de Provinciale Dressuur dag te 

Hamont  op 11 april 2021, dienen daar gemeten te worden om in orde te zijn voor de tornooien.  

 

# Nieuwe pony’s die in het tornooiseizoen na 11 april 2021 worden ingeschreven moeten worden gemeten op 

het laatste Ponytornooi te Hamont  op 29 augustus 2021 om zo in orde te zijn om te mogen deelnemen aan 

Provinciale of Nationale Tornooien. 

Zij die twijfelen over de hoogte van deze nieuwe pony, en niet het risico willen lopen dat hun pony op 

het laatste Ponytornooi anders wordt gemeten kunnen na aankoop in overleg met de Provinciale  

Ponycommissie deze pony al laten meten, zodat deze heel de zomer in de juiste reeks rijdt. 

 

Pony’s die in een andere stokmaatcategorie gemeten worden, moeten direct in deze stokmaatcategorie 

deelnemen. Resultaten in een andere categorie behaald worden niet meegeteld voor selectie.  

 

Elke vereniging ontvangt in de week voor een meting de meetlijst, en zorgt ervoor dat de te meten pony’s 

worden aangeboden op deze meting. 

 

Nu er geen startkaarten meer zijn vragen wij u om de gegevens van uw pony af te drukken uit equester. Met 

deze gegevens kan uw pony met chipnummer gecontroleerd worden, tevens kan op dit blad de  datum, 

stokmaat en hij die gemeten heeft vermeld worden, om eventuele latere discussies te voorkomen. 
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11. Ponycross Overpelt  27 maart 2021 
 

De aangeduide clubs krijgen tegen die tijd via de mail de vraag om namen en telefoon nummers                door 

te geven aan de Provinciale Secretaris, en ook het juiste uur van aanwezig zijn.. 

  

Sinds 2010 leveren de Limburgse Ponyclubs hindernisjury's voor de ponycross te Overpelt.  Per begonnen 

schijf van 4 wedstrijdruiters moet er één jurylid worden afgevaardigd met een minimum van 2 per club, zie 

tabel. Het aantal wedstrijdruiters per club zal jaarlijks worden aangepast volgens de ledenlijst. 

De juryleden dienen zich 1 uur voor aanvang van de cross te melden in de tent.  Daar zal de nodige informatie 

voor het jureren gegeven worden. Wanneer er 's middags of tussendoor afgelost wordt, dient de informatie 

doorverteld te worden. 

Voor de reeksen pony's 2 en 3 zijn 14 jury's nodig en vanaf reeks 4 zijn er 16 jury's nodig. 

Km-vergoeding wordt voorzien voor max. 1 auto per 4 personen in de voormiddag en eventueel in de 

namiddag.  Voor drank en lunchpakket wordt gezorgd. 

Ledenaantallen ponyclubs dd. 15-10-2020        

Club Zetel Naam 

Wed.  

ruiter 

15-okt 

per 

schijf 

van 4 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
19

-2
0

2
0

 

20
21

 

20
22

 

Bocholt (B) Sint Kristoffel 21 6 5   2-Z/3-O 4/6  

Genk  (H)  17 5 1   5-Z   

Guigoven (H)  2 2 1   2-Z   

Hamont (N) Sint Laurentius 5 2 2   2-Z   

Hechtel (B) Sint Lambertus 6 2 2   2-Z   

Heusden (H) Ephona 14 2  3  3-O   

Hoeselt (H) Sint Hubertusridders 9 3  2  3-Z   

Kaulille (B)  6 2    2-O   

Leopoldsburg (N) Boskantruiters 16 4  3  3-O   

Lommel (N) Sint Pieter 2 2  2  2-O   

Meeuwen (B) De Vrije Dravers 15 4  3  3-O   

Molenbeersel 'T Hasselt 

(B) 

Ons Vermaak 6 2  2  2-Z   

Neerpelt (N) De Dravers 14 4  3  3-O   

Ophoven (B) Sint Servatius 1 2   2  2  

Opoeteren (B)  6 2   2  2  

Overpelt (N) Sint Martinus 8 2 x x X  X  

Peer (B) Sint Trudo 18 5   5  5  

Stevoort (H) Sint Martinus 8 2     3  2  

Vechmaal (H) Eburoontjes 0 0   2  0  

Vlijtingen (H) Sint Albanus 11 3 5  5  3  

Cross Overpelt    18

x 

18

x 

19

x 

18X 18x  
Cross Zutendaal       18X   
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12. INFO WEDSTRIJDEN 
 

Wedstrijd informatie Bekwaamheidsproef: 

Programma:   

Aanvang 9 h 00. 

• Bekwaamheidsproef  voormiddag:  
➢ Optoming + Springen en beoordeling stijl. 
➢ Bij de bekwaamheidsproef zijn 3 weigeringen toegestaan voor de uitsluiting. 
➢ Omdat er geen startkaarten meer zijn wordt er gestart volgens de inschrijflijst, afwezige moeten dit zo snel 

mogelijk melden op het wedstrijdsecretariaat. 

• Twee proeven op een dag: 
➢ Tweede BHP bestaat altijd uit twee proeven, proef 2 en 3. 
➢ Na het beëindigen van de tweede proef start men met de derde proef.  
➢ Zij die willen deelnemen aan de derde proef moeten dit tijdig doorgeven op het wedstrijdsecretariaat. 

• Namiddag: 
➢ Dressuurwedstrijd voor alle ruiters van de bekwaamheidsproef, 
 en de combinaties die nog geen bekwaamheidsproef hebben. Alle stokmaten Beginnelingen dressuur, aB1, 

AB1, BB1, CB1 en DB1. 

➢ Startcoupons:    Voor zij die via equester zijn ingeschreven voor dressuur worden er door Leuven 
startkaarten met sticker afgeleverd. 

➢ Nevenwedstrijd ingericht door inrichter / Gewest: 
➢ Namiddag: Afhankelijk van de inrichter kan er na de middag een springwedstrijd ingericht worden voor 

alle springgerechtigde combinaties, Inschrijven op hoogte ter plaatse op lijsten, dit is dan ook de 
springvolgorde.  
 

Hoe en waar inschrijven:     
Drie weken voor de wedstrijd. 

➢   Bekwaamheidsproef en namiddagdressuur inschrijven op equester voor 

      Zie equester. 

➢ Springen inschrijven ter plaatse op lijsten. 

 

Info organisator: 
Inkom:     € 3,00   

PPC zorgt voor: 

➢ 1 jury optoming, microman/vrouw, tijdsopname en wedstrijdsecretariaat. 
➢ 1 springjury, 1 secretaris 2 personen voor beoordeling bekwaamheidsproef  
 en 1x secretaris. 

➢ Voor de bekwaamheidsproef worden geen prijzen voorzien.  
Inrichter zorgt voor: 

➢ Inrichter zorgt voor dressuur jury namiddag, dressuurcombinaties van de BHP mogen bij Gewestelijke 
wedstrijden gevoegd worden, maar krijgen wel een apart klassement. 

➢ Prijzen 1 op 4 voor dressuurwedstrijden van de bekwaamheidsruiters namiddag. 
➢ Voor de bekwaamheidsproef worden geen prijzen voorzien.  
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➢ Geen aandenkens. 
➢ Rode Kruis ( tijdens het springen) 
➢ Pistepersoneel en vaste man aan de poort. (bekwame mensen). 
➢ Aandacht voor veiligheidsvest. 

 
 

Wedstrijdinformatie Provinciale dressuurdag: 

Programma:   
Aanvang 9 h 00. 
➢ Voormiddag: Eerste dressuurproef voor alle reeksen. Alle combinaties worden door het  Provinciaal 

bestuur op uur geplaatst. 
➢ Namiddag 13h: Tweede dressuurproef voor alle reeksen. Alle combinaties worden door het Provinciaal 

bestuur op uur geplaatst. 
➢ Beide uitslagen worden volgens wedstrijdreglement samen geteld, en er wordt een uitslag van gemaakt. 
➢ +/- 17h00 prijsuitreiking. 

 

Hoe en waar inschrijven:     
➢ Men hoeft zelf niet in te schrijven. 
➢ Aan de hand van de Gewestelijke dressuurdagen maakt elk gewest zijn selectielijsten. Enkele weken voor 

de wedstrijd geeft elk gewest het aantal gereden combinaties per reeks door aan Provinciaal secretaris. 
Deze telt percentueel uit hoeveel combinaties per reeks per gewest mogen deelnemen.   
Na het bepalen van deze aantallen en aan de hand van de selectielijsten van de gewesten worden de 
geselecteerde combinaties op de hoogte gebracht van deelname. Provinciale secretaris zet alle 
combinaties op tijd en stuurt deze rond. Voor een afmelding wordt een reserve vanuit het gewest van 
afmelding een nieuwe combinatie opgeroepen. 

 

Info organisator: 
Inkom:     € 4,00   
PPC zorgt voor: 
➢ Persoon aan de micro, voor algemeen en afroepen prijswinnaars. 
➢ Personeel op het secretariaat voor natellen uitslagen en opmaken van de klassementen. 
➢ Dressuurjury’s voor de voor en namiddagdressuur. ( via Henri Eerdekens)   
Inrichter zorgt voor: 
➢ Waardige prijzen 1 op 4 deelnemers tot een max van 5 prijzen voor een volle ring,  voor 

dressuurwedstrijden. 
➢ Geen aandenkens. 
➢ Een persoon die in de kantine voor uit te sorteren van startcoupons. 
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13. DRESSUURPROEVEN 2020-2021 
 

 
Voor het nieuwe wedstrijdjaar zijn er ook nieuwe dressuurproeven uitgewerkt. De individuelen 

dressuurproeven, en de proeven eventing voor het LRV-seizoen 2020-2021, zijn beschikbaar op  www.lrv.be. 

 

 SB1-AB1 -BB1 

 AB2 - BB2 

 CB1 -DB1 

 CB2-DB2 

 CL1-DL1 

 BL1 

 CL2 - DL2  

 

 
 

 

 

 

  

 

http://www.lrv.be/
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14. VERSLAGEN GEWESTRADEN 
 

ponygewest Hasselt 

Verslag gewestraad 

18.10.2020 (21.00u) online 

 

Owv Covid19 wordt deze gewestraad via Zoom gehouden.  

aanwezig :  

Genk : Katrien Hoebers, Heusden : Veerle Bammens, Stevoort : Petra Cox, Hoeselt : Cynthia Guissenne 

afwezig : Guigoven, Vlijtingen 

 

1. Welkom 

Na een vreemd seizoen met veel onzekerheden maar toch mooie wedstrijden hopen we iedereen gezond aan 

te treffen. 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 19.03.2020 wordt goedgekeurd. 

 

3. samenstelling gewestbestuur 

Onze voorzitter Koen Stegen verlaat de LRV. We bedanken hem voor zijn inzet de voorbije jaren en wensen 

hem veel succes in de toekomst. 

We gingen reeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een jaar geleden spraken we het volgende af: 

uit het verslag van 10.10.2019 : Voorstel om 1 vertegenwoordiger per club op te nemen in het 

gewestbestuur (dit moet geen bestuurslid zijn). Dit voorstel wordt weerhouden. Naam van de 

afgevaardigde doorgeven uiterlijk 20.10.2019. 

Enkel Stevoort volgde de oproep (Vlijtingen en Heusden waren al vertegenwoordigd in het bestuur), waardoor 

Petra nu ook deel uitmaakt van het bestuur. Graag op de gewestraad van 18.10 de naam (of nog liever de 

aanwezigheid) van je clubvertegenwoordiger. De taken en verantwoordelijkheden worden dan en daar verdeeld. 

taken gewestbestuur : 

- voorbereiden, leiden en verslaggeving van gewestelijke vergaderingen (2x/j) 

- dressuurdagen : coördineren uitnodigen, inschrijvingen, verwerken resultaten, opstellen selectielijst 

- organiseren overkoepelende dressuurdag (lesgever, locatie, selectie ruiters, communicatie) 

- Cynthia : bijwonen PPR, communicatie met provinciaal/nationaal bestuur 

- persoonlijke communicatie met de clubs uit het gewest, aansporen om te organiseren/te helpen/… 

- Petra : financiën : opvolgen in/uit : gewestbijdrage, betaling collectieve dressuurles, onkosten 

vergadering, eventuele andere verrichtingen 

- … 

Genk bekijkt welke van de taken worden opgenomen. 

Veerle contacteert Guigoven en Vlijtingen om te zien welke taak zij opnemen. 
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4. proficiat aan onze provinciale en nationale kampioenen ! 

provinciaal : 

BB1 : Alexander Bosch, Genk 

DB1 : Julie Geurts, Genk 

BL1 : Pauline Vlekken, Vlijtingen 

CL2 : Katrijn Bosch, Genk 

AB : Jaan Sterkens, Genk 

BB stijl : Linde Mercken, Hoeselt 

CB barema + stijl : Janne Mercken, Hoeselt 

DB : Maya Kinable, Genk 

DL barema + stijl : Noemie Vlekken, Vlijtingen 

 

nationaal : 

CB stijl : Janne Mercken, Hoeselt 

BB2 : Linde Mercken, Hoeselt 

DB2 : Julie Geurts, Genk 

 

5. Evaluatie zomerseizoen 

 

algemeen 

- proficiat en dankjewel, ons gewest was, ondanks de moeilijke omstandigheden, super 

vertegenwoordigd bij het inrichten van zomerwedstrijden ! 

- provinciale en nationale selecties : transparantie nodig, waarom niet bij selectielijst vooraf 

bekendmaken hoeveel plaatsen er zijn per reeks; maakt het duidelijker voor de kinderen, makkelijker 

voor ouders om te communiceren naar de kinderen 

- aspiranten die nog geen BHP hebben behaald, mogen maar met 1 pony deelnemen - pro’s en contra’s 

? 

Er is tijd genoeg, laat de kinderen een tweede pony rijden - kunnen er maar ervaring mee opdoen. We 

moeten dit commerciëler zien, leden binden aan LRV door meer mogelijkheden te bieden. 

Hoeselt organiseerde een barrage enerzijds om kinderen ervaring te laten opdoen met barrage, 

anderzijds om parcours gevuld te houden. 

Hulp bieden bij aspiranten (zeker A en B-pony’s), succeservaring opbouwen. Eventueel pas na eerste 

weigering, maar niet 90 seconden laten sukkelen. 

- afstappen van oude systeem BHP, laat dit op aspirantenparcours om beoordeeld te worden doorheen 

het seizoen - hiermee vermijd je het systeem van ‘automatische pony lenen’ 

- protocols afhalen : richtlijnen zijn niet duidelijk of worden niet altijd gevolgd door organisatie, 

kindvriendelijkheid !  

Timing realistisch maken en respecteren, niet enkel van protocols maar ook van prijsuitreikingen. 

- in provincie Antwerpen kregen de ruiters meteen na hun proef hun protocol mee, snelle feedback + 

leermoment voor de kinderen, toch geen discussies met ouders 

Zeker in deze periode van komen-rijden-gaan is dit heel goed. Voorlezer draagt mondmasker bij 

benaderen van jury. 

- wedstrijd enkel springen of enkel dressuur werd geapprecieerd binnen sommige clubs, binnen andere 

net niet. Groepsdressuur werd gemist. Wel ofwel dag wat meer vullen (2 omlopen) ofwel later beginnen 

(geen reden om heel vroeg te starten). 

Haalbaarder voor clubs om te organiseren, minder terrein nodig. 

- onduidelijkheid over kopnummers - niet of laat gecommuniceerd, onduidelijk, sommigen hadden 

startnummer, anderen toch kopnummer of niets 
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05.07 Heusden dressuur en springen 

- weinig steun/communicatie voor inrichters vanuit Leuven (do’s en don’ts corona) 

- veel ruiters in 1 dressuurring 

- goed georganiseerd, leuke tent, gezellig 

- coupons ‘s middags afhalen liep goed 

21.07 Molenbeersel dressuur en springen 

- goed gelopen 

01.08 Houthalen dressuur 

- geen ideaal terrein voor dressuurringen 

09.08 Guigoven dressuur 

- geen ideaal terrein voor dressuurringen, 1 ring lag erg zwaar; andere ringen OK 

15.08 Hoeselt springen 

- waterbak bij aspiranten ?? Goed om ervaring op te doen, maar misschien beter niet bij aspiranten - op 

einde van parcours leggen of optioneel maken (na laatste hindernis) 

- timing op jurytoren is misgelopen, reeksen omgewisseld, kinderen opjagen versus plotse lange pauzes 

16.08 Guigoven dressuur 

- geen ideaal terrein voor dressuurringen 

22.08 Genk springen 

 

29.08 Hoeselt springen 

- barrage was een leuk idee ! 

19.09 provinciaal Vlijtingen dressuur en springen 

- goed, was áf 

- Linten werden geapprecieerd, kinderen zijn fier op provinciale titel. 

- timing prijsuitreiking liep in het honderd, meer dan half uur vroeger dan aangekondigd. Mag voor 

provinciaal meer aandacht aan besteed worden, toeters en bellen.  

- Waarom geen prijsuitreiking mét pony ? Geeft meer afstand onderling. 

- beginnelingen provinciaal geen barrage ?? Andere jaren wel, ook bij A-pony’s 

- verbazing over stijl op provinciaal (of ontbreken ervan op rest van de zomerwedstrijden) 

27.09 nationaal springen Postelmans 

- heel mooie locatie, goed georganiseerd 

- a beginnelingen : niemand rondgekomen, te groot parcours 

- veel valpartijen 

- aangekondigde verkenning, nadien werd parcours nog veranderd (zeker voor de A-pony’s) 

- beginnelingen allemaal barrage, waarom niet voor A-pony’s ? 

- bij lange reeksen (vb DB) zeker in coronatijden tussendoor verkenning voorzien, om te vermijden dat 

mensen uren te vroeg rondlopen 

03.10 nationaal dressuur Oudenaarde 

- chaos bij afhalen protocols en prijsuitreiking 

- prijsuitreiking was onveilig, veel mensen kort op elkaar, pony’s moesten passeren tussen volk door, 

over kasseien 

- maatregelen en organisatie voor de rest wel coronaproof 

- uitslag op schermen, maar iedereen dicht op elkaar 

- op nationaal mag niets mislopen van fouten in punten, protocols die niet werden ingevoerd 

- regels van optoming beter controleren, geen getten toelaten zonder grondige reden 

- sommige ringen lagen omgeploegd, zwaar voor de pony’s 
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6. programma winter 20-21 

(onder voorbehoud) 

 

08.11 BHP Hamont 

22.11 indoor Peer (Damburg) 

29.11 indoor Kaulille (Damburg) 

13.12  indoor Overpelt 

17.01 indoor Hamont (Damburg) 

24.01 indoor Vlijtingen (Bilzen) 

31.01 indoor Meeuwen 

14.02 provinciaal indoor Bocholt 

21.03 BHPx2 Heusden + gewestelijke dressuur + oefenjumping 

 

7. Kasverslag 

geen bijdrage gevraagd voor 19-20 

€100 voor Stevoort gewestelijke dressuurdag 

 

8. Update contactgegevens clubs 

Beverst / 

Genk bart.kinable@hotmail.com 

katrienhoebers@yahoo.com 

rachel.maessen76@gmail.com 

Guigoven joke_goffin@hotmail.com 

debusschopschoofs@telenet.be (Nathalie Schoofs) 

Heusden loosdanny@gmail.com 

veerle.bammens@scarlet.be 

jacobs_hanneke@hotmail.com 

andy_vanderheyden@telenet.be 

an.kenis@jrgrondenafbraakwerken.be 

Hoeselt johan.poismans@belgacom.net 

cynthiaguissenne@hotmail.com 

Spalbeek vvrspalbeek@hotmail.com 

Stevoort jos.govaerts@telenet.be (Petra Cox) 

Vechmaal domien.baeten@hotmail.com 

Vlijtingen johancleuren58@gmail.com 

info@opure-hees.be 

mail@nvdv.nu 

brepoels.hermans@gmail.com (Rudi) 

 
9. Varia 

geen 

De vergadering wordt afgesloten, dank aan de aanwezigen voor de constructieve vergadering ! 
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Verslag gewestvergadering (gewest Bocholt) 

Datum: Donderdag 14 oktober 2020 

Aanwezig: Molenbeersel (Jan Van Eygen), Bocholt (Bart Kelchtermans, Sofie Cardinaels), Opoeteren (Tine 

Prikken), Meeuwen (Martin Moors), Kaulille (Pieter van Tulder), Peer (Inge Symons) 

Verontschuldigd: 

Afwezig: Ophoven 

Agendapunten 

Welkom 

Sofie heet iedereen welkom op de gewestvergadering 

Nationale kampioenen uit ons gewest 
 

- Dressuur:  
o Lore Geebelen (Peer, CB1, Maltashof Fallon) 

- Springen: 
o Giel Kerkhofs (Bocholt, stijl DB, Fancy) 
o Flore Geerits (Bocholt, stijl BL, Kaatje) 
o Laure Tijskens (Bocholt, stijl CM, Welco van Farasohof) 
o Minne Vossen (Bocholt, barA DL, Injas) 
o Laure Tijskens (Bocholt, BarA CM, Welco van Farasohof) 

Gewestbestuur 
- Ons gewest heeft al een hele tijd geen volwaardig gewestbestuur meer. Daarom hebben we iedere 

club gevraagd om 1 afgevaardigde aan te stellen om het gewestbestuur te vervolledigen. Op deze 
manier kunnen we de taken verdelen en hebben we binnen iedere club 1 aanspreekpunt wat het 
gemakkelijker maakt wanneer we jury of helpers voor bepaalde opdrachten zoeken. 

- Nieuw gewestbestuur: 
o Bocholt: Sofie Cardinaels  
o Kaulille: Pieter Van Tulder 
o Meeuwen: Creemers David 
o Molenbeersel: Jan Van Eygen 
o Ophoven: vandaag afwezig, worden nog gecontacteerd 
o Opoeteren: Tine Prikken 
o Peer: Inge Symons 

- Taakverdeling gewestbestuur 
o Voorzitter: Sofie Cardinaels (Bocholt) 
o Secretaris: Inge Symons (Peer) 
o Monitor: Tinne Prikken (Opoeteren) 

Overlopen zomerwerking 
 

- Omwille van Corona was het een vreemd seizoen 
- Wedstrijden waren goed georganiseerd. Extra pluim voor Heusden en Molenbeersel. Zij waren de 

eersten die moesten organiseren onder de nieuwe maatregelen en hebben dat zeer goed gedaan! 
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o Springwedstrijd verliep prima op 1 parcours. Tussenin waren er zelfs perioden waarin er niet 
gesprongen werd. Hier zitten mogelijkheden in. 

• Let wel: dit jaar zijn er geen mensen uit andere provincies op onze wedstrijden 
geweest.  Maar ook hier is nog plaats voor indien we werken met 1 parcours. 

o Het wordt steeds moeilijker om voldoende grond te vinden om wedstrijden met 
groepsdressuur te organiseren. 

o Is het mogelijk om, wanneer ponyspelen opnieuw georganiseerd mogen worden, deze tijdens 
de middag (centraler op de dag) te organiseren? 

o Indien dressuur en springen opgesplitst worden, is het voor veel ouders niet evident om zowel 
op zaterdag als zondag op wedstrijd te gaan. Ze zijn dan het hele weekend weg voor hun 
pony’s. Dit jaar was vreemd, maar als we naar dergelijke wedstrijden evolueren in de 
toekomst, kan er dan rekening mee gehouden worden in de kalender? 

o Springen Bilzen: 1 parcours volledig op linkerhand 
o Laatste tornooi mocht iedereen 2de fase rijden. Is het mogelijk om dit in de toekomst al eerder 

in het seizoen te voorzien? 
- Keiveilig paardrijden / fairplay: 1ste wedstrijd in Guigoven stond 1 moeder haar kind “af te slaan”. 

Regelmatig ouders die roepen en tieren tegen hun kinderen. Kan hier tegen opgetreden worden? 
- Jury-opdrachten 

o Is het mogelijk om jury’s zodanig te verdelen dat (groot)ouders hun (klein)kinderen niet 
moeten jureren? 

o In Guigoven was de dochter van de directeur van de ruiterschool in Bilzen jury. Ze had nog 
nooit gejureerd. Kwam aan ouders vragen of ze punten mocht aftrekken indien men verkeerd 
rijdt. 

o Op het provinciaal tornooi werd een Z2-geklasseerde ruiter ingezet als jury bij A/B-pony’s. Fijn 
om zo’n ruiter in te zetten, maar kunnen we deze niet beter inzetten bij de D-pony’s? In DB2 
stonden 2 letters van de ring verkeerd/omgewisseld. Jury merkte dit pas nadat de eerste ruiter 
al gereden had. 

- Provinciaal tornooi Woutershof 
o Organisatie was goed. 
o Omkadering (prijsuitreiking, timing, verkenning) springen niet 

• Is het (zelfs in tijden van Corona) niet mogelijk om op een provinciaal de 1ste 3 met 
pony te laten binnenkomen. Nu moesten kinderen op jurywagen hun lint gaan afhalen 

• 1ste combinatie AB gaat binnen en groet. Daarna moet hij even wachten aangezien het 
parcours nog verhoogd moest worden naar AB aangezien er geen combinaties sB zijn.  
Rechtes worden oxers… Dit is niet ideaal. 

• Ruiters moesten voor hun tijd binnen gaan (kwam op meerdere wedstrijden doorheen 
het jaar al voor). Hierdoor waren er een aantal ruiters die weinig konden inspringen. 

• Prijsuitreiking: BB werd 45min voor richttijd gehouden. De ponyruiters waren dan niet 
tijdig aanwezig. 

• Bij de reeksen CM en DM moest er tijdens de verkenning nog op zoek gegaan worden 
naar een barrage. 

• AB: 1ste 2 ruiters rijden barrage. 3de ruiter mag geen barrage rijden. Men roept af dat 
AB geen barrage heeft. 

• Tijdens verkenning BL staat 1 hindernis van de dubbelsprong op 95cm. Men meldt dit 
aan Jean-Marie Pauly. Joris Schepers zet het lager. Jean-Marie is het hier niet mee 
eens en zegt tegen ruiter “als het u niet aanstaat bij LRV, ga ergens anders rijden en 
kom nooit meer terug.” (letterlijk) 

• Tijdens het zomerseizoen waren er geen punten voor stijlrijden. Op provinciaal is er 
een wedstrijd op stijl. Iemand die de hele zomer uitgesloten is en op provinciaal wint, 
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mag nationaal gaan voor stijl. Is het mogelijk om op meer wedstrijden stijlpunten te 
geven? 

• Waarom werd er geen interclub georganiseerd op het provinciaal tornooi? 
•  

- Nationaal 
o Springen 

• Heel chique organisatie 
• Super terrein 
• Zeer Coronaproof 
• Rode kruis: het duurde lang vooraleer de mensen van het rode kruis op het parcours 

waren. In 1 reeks (bij dijbreuk) duurde het zelfs 5 minuten. 
• Is het mogelijk om medewerkers/jury goed te informeren ivm drank/soep/…? 1 jurylid 

heeft zelf haar consumpties betaald. 
o Dressuur 

• Gras stond vrij lang op terreinen 
• Ringen waren mooi verzorgd en extra trailers voor jury 
• Niet Coronaproof 

• Alles bij mekaar: doorgangen voor pony’s, weg naar WC’s, borden met 
uitslagen, prijsuitreiking, catering, … 

• Slechts 5 partytentjes voor een nationaal tornooi 
• Slechts 14 tafeltjes overdekt 
• Beter om 1 open tent te zetten, er was plaats voor 
• Slechts 2 dames WC’s 
• 1 frietkraampje 
•  

- Programma indoors 
o Voorstel om programma van vorig jaar aan te houden.  

• Omwille van alle Coronamaatregelent heeft dit wel een impact op de organisatie. Er 
zal weinig verteerd worden. Hierdoor wordt het moeilijk voor organiserende clubs om 
uit de kosten te geraken. 

o Bij een wedstrijd binnen mogen er 200 personen aanwezig zijn. Wie is dat precies? Enkel 
toeschouwers? Deelnemers die niet op hun pony zitten, tellen die ook bij de toeschouwers? 

o Voorstel: 5€ startgeld bij gewestelijke en indoors, net zoals bij de zomerwedstrijden. 
 

- Gewestwedstrijden 
o Jury wedstrijd 18/10 

• Meeuwen, Opoeteren, Peer 
o Oproep om extra gewestwedstrijden te houden.  
o Voorstel om met gewest samen te organiseren in Dongs kamp? 
o 50 € per club te storten aan gewest (BE19 1030 2324 5312) 
o Aan het einde van het winterseizoen: aandenken voor iedere deelnemer 
o Springen gaat zondag(18/10 Molenbeersel) niet door aangezien er te weinig inschrijvingen 

zijn. Dressuur en paardenzegening gaan wel door. 
- Varia 

o Dongs kamp (Molenbeersel) kan ook gehuurd worden door andere clubs om te organiseren.  
• Contact opnemen met Jan Van Eygen 
• Kost 400€ voor weekend.  

o Dressuurringen worden door clubs uitgezet. Kan hier controle op gedaan worden? Soms te 
dicht bij mekaar, niet recht, …  

o Jury zit regelmatig tegen de C aan 
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Verslag gewestvergadering 5 oktober 2020: pony’s 

Aanwezig: 

Stijn Loos (voorzitter), Wendy Cox, Cindy De Locht, Nico Verspreet, Erwin Loos, Ruttens Christel (secretaris) 

Locatie: manege Overpelt 

Telefonisch contact: Albert Joosten 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring vorig verslag: unaniem goedgekeurd 
3. Kampioenschappen: 

Proficiat aan kampioenen provinciaal en nationaal ponytornooi uit ons gewest: 

• Louise Van Gestel: dressuur AB1 nationaal kampioen 

• Luna Peeters: springen Stijl BBeg nationaal kampioen 

• Provinciaal mooie resultaten vanuit ons gewest behaald 
4. Samenstelling gewestbestuur:  

loopt verder in zelfde samenstelling 

5. Evaluatie zomertornooien: 
a. Heusden 5/7: dressuur en springen:  

▪ Graspistes in orde 
▪ Organisatie liep vrij goed 
▪ Dressuurringen dicht bij springpiste was geen hindering 
▪ Twee maten en gewichten worden soms gebruikt bij hulp of geen hulp tijdens 

parcours.   
▪ Heel korte tussentijden tussen dressuur en springen: moeilijke planning 
▪ 1 grote ring met 30 plus deelnemers in verschillende reeksen 

b. Molenbeersel 21/7: dressuur en springen: 
▪ Goede terreinen, echter wel wat lossere zand op springpiste 
▪ Inspringen te losse zand 
▪ Slepen terwijl laatste nog moet springen: duidelijker afspreken met ‘sleper’ 
▪ Startcoupons discussie: niet af te halen voor ringen volledig zijn… toch moeten 

deelnemers snel kunnen vertrekken… 
c. Houthalen in Bosscherhof Zutendaal: 1/8 dressuur 

▪ Heel hard terrein enerzijds/ anderzijds zandpiste heel los 
▪ Grasterrein te weinig plaats om in te rijden 
▪ Te weinig parkeergelegenheid, echter wel goed proberen te organiseren 

d. Guigoven in Diepenbeek: 9/8 + 14/8 
▪ Paraplu’s bij dressuurringen: ofwel voor de hele reeks open ofwel voor de hele reeks 

dicht, niet wisselen tijdens dezelfde reeks: iedereen rijdt in dezelfde 
omstandigheden zijn/haar proef 

▪ Organisatie in orde, ook qua corona-maatregelen 
▪ Extra wedstrijd is ok/leuk, maar jammer dat ze dan in eens ook voor selectiepunten 

meetellen: afwezige ruiters missen punten 
e. Hoeselt in Bilzen: 15/8 
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▪ Parsours was aan de maat gebouwd en zeer moeilijke lijnen: is geen goede 
combinatie 

▪ Alles wat te vinden was in Bilzen stond onder de hindernissen… 
f. Genk in Bilzen: 22/8 

▪ Parcours was beter dan week er voor, minder kijkerig, normaal gebouwd 
▪ Organisatie was in orde 

g. Hoeselt in Bilzen: 29/8 
▪ Extra bijgekomen op een zaterdag, meegeteld als selectiepunten (zie hoger) 
▪ Twee-fase/barema A voor elke reeks: is goed onthaald, vragende partij om dit hele 

zomer toe te passen.  Eventueel als ‘special’ opzetten: een 6 à 7 hindernissen en nog 
5 als tweede fase. 

▪ Brevet – examen liep samen met de gewone wedstrijd: veel te druk, systeem werkte 
niet, was erg storend voor alle partijen 

h. Provinciaal tornooi door Vlijtingen in Woutershof: 19/9 
▪ Erg jammer dat niet iedereen, die minstens één wedstrijd heeft meegedaan in de 

zomer, niet naar provinciaal kampioenschap mag gaan, dit gezien het speciale 
seizoen van dit jaar.   

▪ Inspringen vlaggen verkeerd op hindernissen waardoor chaos en gevaar ontstond 
▪ Stijlspringen en aparte omloop: was te veel voor kleine pony’s.  Tevens weinig zinvol 

voor de andere reeksen. 
▪ Niet correct om een heel seizoen geen stijl te keuren en dan wel op provinciaal 

tornooi: deze winnaar kan dan op basis van één wedstrijd naar nationaal tornooi, 
terwijl anderen punten moesten verzamelen om op provinciaal zelfs te mogen 
deelnemen. 

▪ Puntensysteem is niet correct: 14 punten bij foutloos of niets… is vreemd dat er 
geen punten tussenin te verdienen zijn. 

▪  
i. Nationaal springen Lummen: 27/9: 

▪ Inspringen op zand en wedstrijd op gras: is moeilijk 
▪ Parcours stond op A terrein goed, was niet te hoog 
▪ Dubbelsprong stond veel te breed bij B Beg. 
▪ B licht op A terrein: barrage te kort gezet, veel te snel, was gevaarlijk 
▪ B pony’s: best minder lange lijnen om het te snel gaan te voorkomen 
▪ Shetty’s: B terrein: hindernis 3 witte balk met rode plank was niet naar de zin van de 

shetty’s: allemaal op drie uitgesloten.  Oplossing: iedereen opnieuw laten springen, 
iedereen geraakte nu wel rond. 

▪ Communicatie prijsuitreiking: niet goed gecommuniceerd qua tijdstip, planning, … 
liep best wel in het 100. 

▪ Lummen: topterrein!!! 
j. Nationaal dressuur Oudenaerde: 3/10 

▪ Voormiddag: redelijke goede ondergrond in de ringen maar inrijterrein was zeer slecht 
▪ Namiddag: zeer slecht terrein: zeer diep inzakken … inrijden was onmogelijk, de ringen 

lagen er erg slecht bij 
▪ Geen goede organisatie: mensen en pony’s kruisen mekaar, doorgangen niet goed, 

jury in trailer, jury niet op A-C lijn, … 
▪ Corona maatregelen zeer moeilijk te respecteren bij uitslagen, doorgangen, 

registratietent 
▪ Communicatie uitslagen niet correct, schermen klopte niet, geen goede organisatie 

 

➔ Nationale wedstrijd à la boerenbond, geen nationaal waardig …  
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6. Gewestelijke wedstrijden: 
Afspraken: 

▪ jury wordt voorzien door de organiserende club 
▪ start coupons zelf voorzien door organiserende club (Wendy heeft nog voorraad) 
▪ Wendy verzorgt de verzamelstaten 
▪ Prijsuitreiking: kort na wedstrijden/categorieën 
▪ Dressuur en springen op voorhand inschrijven, organiserende club stuurt uitnodiging 
▪ Andere gewesten uitnodigen? Nog te bepalen incl. de randvoorwaarden + mogelijkheden qua ruimte 

en tijd 
 

1. 18/10: Neerpelt dressuur: start 10u00 ongeveer  tot 15u00 +/- 
2. 1/11: Overpelt springen voormiddag, namiddag dressuur 
3. 8/11: Hamont samen met bekwaamheidsproef: dressuur en springen voor gewest Neerpelt 
4. 20/12: Leopoldsburg in Overpelt Manege of Rucato te Balen: dressuur en springen (afhankelijk van 

locatie en inschrijvingen) 
5. 13/3 zaterdag: Hechtel-Eksel: nieuwe terrein: Dressuur en springen 
6. 21/3 Lommel: dressuur en springen 

 

7. Algemene aanbevelingen, opmerkingen, tips: 
▪ Level 2 harnassen worden gebruikt en toegestaan: tegen optreden, is niet voldoende veilig en niet 

duidelijk voor andere kinderen die een level 2 ook aangenamer zitten vinden… 
▪ Tijdsindeling/planning wedstrijddag is voor verbetering vatbaar 
▪ Starttijden: handiger om uren door te krijgen ipv zelf in te schrijven. Vooral inschrijven in groep 3 is 

puzzelen en bijna onmogelijk om voldoende tijd te hebben om zowel te kunnen springen en 
dressuurrijden, zeker voor ruiters met meer dan 1 pony.  Starttijden bepaald door secretariaat zou de 
chaos kunnen oplossen. 

▪ Aspiranten optrekken tijd naar 2 minuten terreintijd zodat de kinderen en/of pony’s voldoende tijd 
hebben om te leren en rond te geraken. 

▪ Aspiranten hulp van derden op parcours toelaten, ook weer om het leermoment zo groot mogelijk te 
maken. 

▪ Oxers zijn heel vaak met gelijke balken, zelden ongelijke balken wat toch makkelijker is om aan te 
rijden.  Is dat nodig voor de reeksen beginnelingen? Maakt het geheel moeilijker, verdelen tussen de 
twee mogelijkheden zou interessanter zijn. 

▪ De overgang van aspiranten naar beginnelingen is erg groot.  Zou beter geleidelijke overgang moeten 
zijn: aspiranten eenvoudige hindernissen, beginnelingen iets meer voorzien onder de hindernissen 
maar niet overdrijven, ook eenvoudige sprongen en lijnen voorzien.  Vanaf Licht kan de uitdaging wel 
wat groter zijn. 

▪ Tijdsregistratie staat soms erg krap: zet aan tot slordig, te snel rijden. 
▪ Puntensysteem winterseizoen ook in zomer toepassen: geen medailles voor nul-fouters, wel punten 

voor kopen in ruiterzaak en dus een klassement voorzien. 
▪ 1 parcoursterrein is veel beter, dan 2.  Heeft veel praktische voordelen. 
▪ Spelletjes nog verder doen: eventueel op B terrein 
▪ Prijsuitreiking dressuur in tent met podium/micro: gepaste aandacht voor de prijswinnaars. 
▪ Bekwaamheidsproef: momentopname.  Misschien beter over zomerseizoen of winterseizoen aspirante 

wedstrijd evalueren. 



 

 

46 

▪ Stijl keuren: te gekleurd, geen lijn in jureren, moet dringen verbeteren. 
▪ Optoming: zinvol? Steeds max punten of grote discussie wanneer minder punten gegeven worden.  
▪ Jury dressuur: aandacht voor kennis en bekwaamheid van jury’s. 
▪ Winter en zomer: parcoursbouwer niet op parcours lopen of meten of verbouwen.  Geen personeel in 

de piste!! 
 

8. Suggesties winterseizoen: 

• Van laag naar hoog starten 

• Coronaproef: twee parcours kort achter mekaar laten springen (dezelfde reeks springt twee maal 
achter mekaar) niet eerste allemaal stijl daarna allemaal barema A 

• Niet meer een ander parcours voor BL – CM -DM voorzien, lijkt niet nodig. 

• Iedereen tweede fase laten rijden: ‘special’ van maken: vb 8 sprongen en vanaf 9 tweede fase tot 13 
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15. LIDGELDEN 2020-2021 

Ledenbijdrage 

De  ledenbijdrage welke aan LRV moet afgedragen worden is vastgesteld als volgt : 

Wedstrijdruiters rijverenigingen :  76,50 euro   

Wedstrijdruiters ponyclubs :  66,50 euro  

Wandelruiters :    20,50 euro 

Mennen Type 1:   76,50 euro 

Mennen Type 2:   20,50 euro 

 

In deze bijdrage is naast het lidgeld een bijdrage vervat voor de globale verzekeringspolis, welke door het decreet 

aan de sportfederaties werd opgelegd. Daarnaast kan er ook nog een plaatselijke bijdrage zijn. Elke vereniging 

is bevoegd om haar lidgelden te verhogen om eventuele plaatselijke werking- en opleidingskosten te dekken. 

 

Lidmaatschap mennen 

Vanaf heden kan u kiezen tussen volgende 2 types lidmaatschappen: 

 

TYPE 1: 

Totaalseizoen-licentie: indoors & outdoors 

Kostprijs 76.5€  

Geldig voor: 

o Indoors LRV 
o Indoors VLP 
o Samengestelde wedstrijden LRV 
o CAV wedstrijden VLP 
o Tornooien LRV  

 

TYPE2: 

Winterseizoen-licentie: indoors 

Kostprijs 20.5€ 

Geldig voor: 

o Indoors LRV 
o Indoors VLP 

 

Er kan vanuit een licentie ‘type 2’ een upgrade naar licentie ‘type 1’ worden aangevraagd gedurende het 

seizoen. Hiervoor wordt een meerprijs van 56€ aangerekend.  

 

 

 

Werkingsjaar - leeftijden 
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Geboren 

werkingsjaar 2020-2021 werkingsjaar 2021-2022 tussen 
01.01 en 
31.12 

2021     

2020     

2019     

2018     

2017     

2016   6j - wandelruiter 

2015 6j - wandelruiter 7j - wedstrijdruiter dr & spr asp 1pony 

2014 7j - wedstrijdruiter dr & spr asp 1pony 8j - wedstrijdruiter spr 

2013 8j - wedstrijdruiter spr 9j 

2012 9j 10j 

2011 10j 11j 

2010 11j 12j - laatste jaar B-pony 

2009 12j - laatste jaar B-pony 13j 

2008 13j 14j 

2007 14j 15j 

2006 15j 16j - laatste werkingsjaar 

2005 16j - laatste werkingsjaar  
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16. Nationale kampioenschappen 2021 
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17. Varia 
 

 

 

 

 

 

 


