
 

 

  7 september 2022 
 

 OMZENDBRIEF PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 

PONY’S ANTWERPEN  

Koningshooikt 11-09-2022 

 

Locatie tornooi: Hulststraat te Lier 

Vrachtwagens en trailers: toegang via Hoog-Lachenen (GPS Adres: inslaan ter hoogte van 

Mechelsesteenweg 303, Lier) 

Auto’s: toegang via Maaikeneveld (GPS Adres: inslaan ter hoogte van Lintsesteenweg 58, Lier) 

 

Provinciale kampioenschappen  

 
Ingesloten vindt U de lijsten met de geselecteerde combinaties voor de verschillende disciplines en 
klassen.  
De selectiestand van uw combinaties werd gemaakt op basis van de 4 beste uitslagen van in totaal 7 
tornooien. 
 
Deze selectielijsten werden alleen aan de bestuursleden van de ponyclubs verstuurd. 
Mogen wij vragen om de individuele deelnemers van uw ponyclub van hun selectie op de hoogte te 
brengen. 
 
Al de in het groen gemarkeerde combinaties zijn geselecteerd voor het provinciaal tornooi . 
De geselecteerd combinaties worden automatisch ingeschreven.  
 
Indien de combinatie niet kan deelnemen, dan vragen we om zo snel mogelijk AF TE MELDEN !  
Indien de combinatie niet is afgemeld, zal hier een waarborg voor aangerekend worden 

!!! Afmeldingen (ook voor de groepsdressuur) voor WOENSDAG 7 september 2022 – 14u  
via info@lrv.be – afmeldingen per telefoon worden niet aanvaard !!! 
 
 
 
Praktische inlichtingen provinciaal kampioenschap 

 

De rijtijdkaartverantwoordelijken van de ponyclubs kunnen de ruiters op tijd plaatsen (volgens het 
beurtrolsysteem) op woensdag 7 september 2022 

 
• Groep 1: A-H : 19u 
• Groep 2: I-P   : 20u 
• Groep 3: R-Z  : 21u 
 

Voor de reeksen BL, CM en DM zal een startlijst op voorhand gemaakt worden. 
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• Voor de springklassen  S Beginnelingen is er een barema a (foutloze omloop binnen de tijd) 
 

• Voor de springklassen A, B, C en D Beginnelingen is er barema A twee fasen, waarbij de 
eindstreep voor de foutloze combinaties, de start van de 2e fase betekent.  
 

• Voor de springklassen C en D Licht is er barema A twee fasen, waarbij de eindstreep voor de 
foutloze combinaties, de start van de 2e fase betekent.  
 

• Voor de springklassen B-Licht en C- en D-Midden is er afzonderlijke barrage.  
   
 

Nationale Selectie 

De selecties voor het Provinciaal ponytornooi van LRV Antwerpen worden aangevuld met de 

behaalde uitslagen op het kampioenschap. Op het Provinciaal ponytornooi worden dubbele 

selectiepunten toegekend 

 

 

Wij wensen iedereen veel succes. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Jan Fockaert   

Voorzitter Provinciale Ponycommissie Antwerpen   

 

 


