
 

 

 

 

 NATIONAAL PONYTORNOOI 
 LRV Bassevelde, Zondag 25 september 2022 
 

 
Beste Mevrouw, Mijnheer, 
 
Het ontvangen van deze omzendbrief wil alvast zeggen dat uw ponyclub zich heeft geselecteerd voor 
het Nationaal Ponytornooi, dat op zondag 25 september 2022 zal plaatsvinden en georganiseerd 
wordt door de vereniging LRV Bassevelde.  
Voor deze selectie wensen wij u alvast te feliciteren. 
 
Om dit kampioenschap in goede banen te leiden, vragen wij u de onderstaande richtlijnen 
aandachtig na te lezen en te communiceren aan alle geselecteerden, opdat iedereen over de nodige 
informatie beschikt.  
 
 
1. INSCHRIJVINGEN 
• De rijtijdkaartverantwoordelijken van de ponyclubs kunnen de ruiters op tijd plaatsen op 

donderdagavond 22 september 2022 op onderstaande tijdstippen : 
• 19u:  ponyclubs, waarvan naam begint met letters: I-P 
• 20u:  ponyclubs, waarvan naam begint met letters: R-Z 
• 21u:  ponyclubs, waarvan naam begint met letters: A-H 
• De parking van de vrachtwagens en trailers ligt tamelijk ver van de dressuurringen, 

gelieve hiermee rekening te houden bij het geven van de uren!  
• Voor de groepsdressuur werd de volgorde van optreden door loting bepaald. Waar nodig 

worden evenwel verschuivingen doorgevoerd, rekening houdend met meerdere achttallen. 
• De springwedstrijden B-licht, C-Midden en D-Midden moeten niet op de rijtijdkaarten ingevuld 

worden, maar worden gereden volgens het programmaboekje. Deze lijsten worden op Equester 
online geplaatst tegen donderdagmiddag 22 september 2022. 

• Afmeldingen kunnen tot woensdag 21 september - 24 uur doorgegeven worden. De reserve 
combinaties worden dan dadelijk opgeroepen, zodat zich zondag geen extra reserves meer 
moeten klaar houden. 

• Eventuele uurwijzigingen dienen via Equester via de link “contacteer ons” aangevraagd worden 
door de Equesterverantwoordelijken. Enkel de uurwijzigingen die door Leuven niet gewijzigd 
konden worden, zullen aan de hoofdjury meegedeeld worden en zullen ter plaatse behandeld 
worden. 

• Ter plaatse zal de identiteit van de pony’s steekproefsgewijs gecontroleerd worden a.d.h.v. een 
chipcontrole. Gelieve dus na te gaan dat de correcte chipnummer ingevuld is in Equester. Geen 
of geen correcte chipnummer = niet starten !!! 

 
2. TERREINEN 
• De terreinen zijn gelegen aan de Bloksheule te Bassevelde. Wegomleiding/GPS: Vaarstraat 52, 

9970 Kaprijke en van daar de LRV bordjes volgen. 
• De commandant krijgt een enveloppe met daarin een toegangsbandje voor zichzelf. De 

ponyruiters krijgen gratis toegang.  
• Kinderen onder 16 jaar hebben gratis toegang. 
• Wie niet in het bezit is van een toegangsbewijs, moet de toegangsprijs (5€) betalen. 
 



 

 

 

 
 
 
 
3. PLAATSELIJK SECRETARIAAT - in de tenten aan de voorkant van de KOLTEC piste 
• 's Ochtends dienen alleen de wijzigingen te worden gemeld op het wedstrijdsecretariaat, 

welke van invloed zijn op de ringindeling of het uurschema! Afmeldingen dienen ’s morgens niet 
meer gemeld! 

• De jurystaten van de voormiddagwedstrijden kunnen per ponyclub vanaf 14 uur en van de 
namiddagwedstrijden vanaf 17.00 uur afgehaald worden op het wedstrijdsecretariaat.  

 
 
4. UNIFORM VAN DE RUITER & UITRUSTING VAN DE PONY 
• Alle deelnemers voor de dressuur- en springwedstrijden dienen aan te treden in onberispelijk 

L.R.V.-uniform.  Ook voor de spelen wordt dit uniform gedragen ! 
De commandanten zijn verantwoordelijk voor de correcte verzorging, ook tijdens de parade!!! 

• De uitrusting, zoals vastgesteld in het wedstrijdreglement, zal door ringmeesters gecontroleerd 
worden. Deelnemers met onregelmatige optoming maken geen aanspraak op deelname. 

• De pony’s dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn. Invlechten van manen en/of staart is 
toegestaan (in geen geval een verplichting) 

• De sporen dienen stompe sporen (max 4 cm!) te zijn en mogen niet kunnen kwetsen. Indien aan 
de ingang te lange sporen worden vastgesteld, zal de ponyruiter zonder sporen aantreden.  

• De zweep (in de springwedstrijden max 75 cm, dressuur max 1.00 m) dient met het uiteinde 
naar beneden gedragen te worden. 

 
 
5. VERLOOP VAN DE DRESSUURWEDSTRIJDEN 
• Voor individuele dressuur wordt er gestart om 9u00 (!) en 13u00. 

• !!! De groepsdressuur start om 9u00. 

• Tweeledige jury bij de groepsdressuur achttal Midden en viertal Midden, alsook bij de 
individuele dressuur BL1, CL2 en DL2 
Voor het klassement geldt het volgende reglement : de plaatsen van beide juryleden worden bij 
elkaar geteld (ieder jurylid maakt eerst zijn klassement op waarbij ex aequo’s behouden blijven). 
Bij ex aequo telt achtereenvolgens de som van de punten van de verschillende juryleden, de som 
van de punten van de verschillende juryleden op de aangekruiste onderdelen (eerst de eerste 
aangekruiste, daarna de tweede aangekruiste rubriek) van de te rijden dressuurproef bepalend 
voor de uiteindelijke klassering.  Indien nog een gelijk aantal punten behaald wordt, is de som 
van de punten op onderdelen 5, 10 en 15 beslissend. Indien er dan nog een ex aequo is is de 
plaatsing van de voorzitter van de jury doorslaggevend. 
De groet dient alleen gebracht voor de voorzitter van de jury.(bij C) 

 
• Voor het nationaal kampioenschap groepsdressuur (klasse Midden) is de wedstrijd voorzien om 

11u45 op het B-terrein.  
• De prijsuitreikingen van de individuele dressuurwedstrijden hebben plaats omstreeks :  

• 15.00u op C-terrein – Koltec Piste 
• 17.30u op A-terrein – Augustijn Piste 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

6. VERLOOP VAN DE SPRINGWEDSTRIJDEN 
• De verkenningen voor de springwedstrijden zijn ’s morgens en opnieuw kort voor de aanvang 

van iedere wedstrijd in volledig LRV uniform. 
• De foutlozen van klasse sB en AB ontvangen hun medaille aan de uitgang. 
• Voor de springwedstrijden zijn de prijsuitreikingen dadelijk na de wedstrijd voorzien, zowel voor 

Bar A en Stijl.  
 
 
7. KÜR OP MUZIEK VOOR VIERTALLEN 

De ingeschreven viertallen voor de Kür op muziek dienen volgens bijgevoegd tijdschema aan te 
treden in de namiddag op het C-terrein. 

• 12u45 Oeselgem 
• 13u00 Anzegem 
• 13u15 Izegem 
  

8. PONYSPELEN 
• STOELRIJDEN 

Voor het stoelrijden, dat om 13u00 start op het A-terrein, worden duo's verwacht uit de 
deelnemers van de wedstrijden a, A en B die jonger zijn dan 12 jaar.  
!!! Opgelet : Aangezien dit een reeks gevorderden is, mogen de pony’s niet vastgehouden 
worden door een begeleider. 

 
• PONYSPELEN 

Om 16u gaan op het C-terrein de spelen door. Het schema vindt u onderaan de brief. Mogen 
wij vragen dat de spelgroepen zich vlot klaar houden.   
Als eerste spel wordt er het slalomspel gespeeld.  
Het tweede spel is het kegelspel.  
 
Deze beide spelen worden onmiddellijk na elkaar gespeeld. De spelgroepen moeten dus niet 
na het eerste spel naar buiten gaan. Deze spelen worden op tijd gespeeld en de tijden van 
ieder spel worden bij elkaar geteld. De beste 6 gaan door naar de finale waar alleen de het 
slalomspel gespeeld wordt. Bij het klassement in de schiftingen is de plaats in het tweede 
spel doorslaggevend bij ex aequo's. Er wordt gespeeld volgens de regels opgenomen in de 
nationale spelenbundel d.w.z. met spelbord, spelband, spelgroepen van 6 deelnemers ... De 
prijsuitreiking gaat door aansluitend aan de spelen op het C-terrein. 

 
9. FEESTPROGRAMMA 

Mogen wij vragen dat iedere commandant van een deelnemende vereniging of individuele 
deelnemer die in het feestprogramma of in de wedstrijd dient aan te treden, zich tijdig klaar 
houdt, zodat het strakke tijdschema kan aangehouden worden. 

 
Zie onder programma met richttijden en ponyspelen.  
 
Wij wensen u een succesvolle deelname en rekenen op uw medewerking voor een stijlvol en sportief 
verloop. 
 
 
Maude De Smedt     
Algemeen Directeur LRV vzw 



 

 

 

PROGRAMMA MET RICHTTIJDEN 
 

!!! Het onderstaand gedetailleerd tijdschema zijn richttijden en niet bindend; de proeven zullen aansluitend verreden worden.  
De volgorde per proef aangegeven in het programmaboekje dient verplicht gevolgd te worden. Ruiters, die zich niet tijdig aanmelden, kunnen geen 
aanspraak doen op verdere deelname.  
Mogen wij vragen dat de deelnemers tijdig aanwezig zijn, opdat de timing gerespecteerd kan worden en we 's avonds ook tijdig klaar zijn. 
 

A-TERREIN – AUGUSTIJN PISTE  B-TERREIN – DM EQUINE PISTE C-TERREIN  - KOLTEC PISTE 

08.30u Springwedstrijd DL (2-fasen) 08.30u Springwedstrijd BB (2-fasen) 08.30u Springwedstrijd sB 

  11.07u Springwedstrijd DB (2-fasen) 09.06u Springwedstrijd AB 

11.17u Springwedstrijd BL (afzonderlijke barrage)   10.30u Springwedstrijd CL (2-fasen) 

  13.13u Springwedstrijd DB (2-fasen) 12.00u Wedstrijd Achttal Midden 

13.00u Stoelrijden   12.45u Kür op muziek 

14.00u PARADE & Prijsuitreiking Groepsdressuur   14.00u Balkjeslopen 

14.51u Springwedstrijd CM (afzonderlijke barrage) 15.19u Springwedstrijd CB (2-fasen) 15.00u Prijsuitreiking VM ind.dressuur 

16.04u Springwedstrijd DM (afzonderlijke barrage)   16.00u  Ponyspelen 

17.23u 
Prijsuitreikingen : 
- Individuele dressuur – namiddagwedstrijden 

    

 
 

Wie verwachten wij in de parade?  Prijswinnaars van de groepsdressuur + daarnaast de kommandant en minstens 1 
ponyruiter met de vlag.  



 

 

 

PONYSPELEN 
 

Stoelrijden (A-terrein - omstreeks 13.30u) 

De ponyruiters jonger dan 12 jaar met een a, A of B-pony spelen het stoelrijden. 

Twee maal  vijf duo’s komen in aanmerking voor de prijsuitreiking.  

 

Slalomspel en Bandenspel (C-terrein, omstreeks 16.00u ) 

Ieder spel wordt door iedere ponyclub gespeeld. Beide spelen worden na mekaar gespeeld. De spelgroepen moeten dus niet na het eerste spel naar buiten 

gaan. Alle spelgroepen moeten zich in het namiddagprogramma klaar houden, en ook voor de nodige spelcontroleurs zorgen. Er zal gespeeld worden op 

chrono, waarbij de beste tijden in rekening worden gebracht voor de finale. 

De groepen worden aangevuld al naargelang de selectie bekend wordt!! 

Spel 1 Slalomspel - Spel 2 Kegelspel 

Uur lijn 1 lijn 2 lijn 3 lijn 4 lijn 5 lijn 6 

16.00       

16.15       

16.30       

 

Hierna wordt een finale gespeeld met de 6 beste ponyclubs (op basis van de tijden van beide spelen, waarbij bij ex aequo de tijd van het tweede spel 

doorslaggevend is.)  

!!! Indien uw ponyclub niet zal aantreden op het Nationaal Kampioenschap tijdens de ponyspelen, gelieve dit dan ’s ochtends af te melden op het plaatselijk 
secretariaat opdat de lijnen eventueel aangepast kunnen worden



 

 

 

 
 
 

 AANDENKENS 
 NATIONAAL PONYTORNOOI 

25/09/2022 – LRV Bassevelde 
 

Gelieve dit af te geven aan de organisatie, voor het verkrijgen van jullie aandenkens!  

 

Naam ponyclub :  …………………………………………………………. 

Naam commandant :  …………………………………………………………. 

AANTAL aandenkens :  ……………….. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


