
 

  

 NATIONAAL RUITERTORNOOI 
 St Huibrechts Lille -  Zondag 3 oktober 2021 
 

Graag bezorgen wij u deze omzendbrief met alle praktische informatie betreffende het Nationaal 

Ruitertornooi, dat plaatsvindt aanstaande zondag 3 oktober 2021, georganiseerd door de vereniging 

LRV Sint Huibrechts Lille. Om dit kampioenschap in goede banen te leiden, vragen wij u de 

onderstaande richtlijnen aandachtig na te lezen en te communiceren aan alle geselecteerden. 

 

1. RIJTIJDEN 
• De uren van aantreden voor springen en dressuur vindt u op www.equester.be vanaf 

woensdagavond 29/09/2021.  

• De rijtijden voor zowel de groepsdressuur, de individuele dressuur als het springen worden 

door loting bepaald. Waar nodig worden evenwel verschuivingen doorgevoerd, rekening 

houdend met het gelijktijdig verloop van meerdere wedstrijden. 

• Het gedetailleerde tijdschema dient stipt te worden gevolgd. Ruiters of groepen, welke zich 

niet op de gestelde tijd aanmelden, kunnen geen aanspraak maken op verdere deelname. 

• Afmeldingen kunnen tot zondag 26/09 – 24u00 doorgegeven worden. De reserven worden 

dan dadelijk opgeroepen, zodat zich zondag geen reserves meer moeten klaar houden. 

• Ter plaatse zal de identiteit van de paarden 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 Peerderbaan – St Huibrechts Lille, afslag Hechtel!!! (Gelieve 

de route te volgen in bijlage en NIET op GPS) 

• !!! Inkombandjes : uw rijvereniging heeft recht op 1 inkombandje per geselecteerde ruiter, 

alsook op 10 bandjes per achttal en 6 bandjes per viertal. Deze worden per post naar de 

commandanten opgestuurd. De inkombandjes van de ruiters zonder groepsdressuur 

worden persoonlijk verstuurd.  
 

• Gelieve de inkombandjes aan de pols te dragen voor u de terreinen betreedt. 
• Kinderen onder 16 jaar hebben gratis toegang. 
• Opgelet het NRT is een COVID Safe Ticket event. Ben je ouder dan 12 jaar? Voorzie       

vaccinatiebewijs of negatief testresultaat anders mag je de terreinen helaas niet op. Gelieve 
dus COVID Safe bandje op te halen alvorens het paard te betreden! Voorzie ook voldoende 
tijd! Dit kan enige wachttijd met zich meebrengen!!  

• Wie niet in het bezit is van een toegangsbewijs, moet de toegangsprijs (5€) betalen. 
 
 

http://www.equester.be/


 

 

3. PLAATSELIJK SECRETARIAAT 
• '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 te worden ! 
• Zondagochtend dienen zich geen reserven meer beschikbaar te houden 
• De jurystaten van de voormiddagwedstrijden kunnen per rijvereniging vanaf 14 uur 

afgehaald worden op het wedstrijdsecretariaat. 
 
 

4. UNIFORM VAN DE RUITER EN UITRUSTING VAN HET PAARD 
• Alle deelnemers voor de dressuur- en springwedstrijden dienen aan te treden in 

onberispelijk L.R.V.-uniform (met Sint-Jorisschild centraal vooraan op de rijhelm, geen 

pullovers onder de vest, witte rijbroek, rijvest). 

• De commandanten zorgen voor correcte verzorging en uniformiteit van vereniging. 

• De uitrusting, zoals vastgesteld in het wedstrijdreglement, zal door ringmeesters 

gecontroleerd worden. Deelnemers met een onregelmatige optoming kunnen geen 

aanspraak maken op deelname. 

• Verzorgd toilet is vereist voor de paarden. 
 
 

5. VERLOOP VAN DE DRESSUURWEDSTRIJDEN 
• Voor de nationale dressuurkampioenschappen ZZ:  

 wordt er gekeurd door een meerledige jury : De plaatsen van alle 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. 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 van de overkamping doorslaggevend. 

 De overkamping wordt gereden tussen de eerste drie ruiters in de stand na de 

voormiddagwedstrijd. 



 

 

• De volgorde van de overkamping, is voor ZZ : 3-2-1. 

 De einduitslag van de eerste drie combinaties wordt opgemaakt door samentelling 

van de eindplaatsen behaald in de voormiddag met deze van het overkampen. Bij ex 

aequo telt de som van de punten, de som van de punten op de aangekruiste 

onderdelen (eerst de eerste aangekruiste, daarna de tweede aangekruiste rubriek) 

van de te rijden dressuurproef. 

 Deze overkamping gaat door op volgende tijdstip: 

▪ Om 13.30u : individuele dressuur ZZ in ring 1 

 

• Voor de overige dressuurwedstrijden wordt er gejureerd met een tweeledige jury (bij 

groepsdressuur: 1 bij C en 1 bij B; bij individuele dressuur: 1 bij C en 1 op de korte zijde op 

2,5 m uit de hoek). 

 De groet dient alleen gebracht voor de voorzitter van de jury (bij C). 

 

• De prijsuitreiking van de dressuurwedstrijden vindt plaats om ca. 15.40u op het A-terrein Dit 

zal tijdig door de speaker afgeroepen worden. Bij meerdere ringen per klasse, zal er per ring 

een kampioen gehuldigd worden.  

 

 

6. VERLOOP VAN DE SPRINGWEDSTRIJDEN 
• De opgegeven volgorde is strikt bindend. Bij eventuele problemen in de startvolgorde 

hebben de wedstrijden op het A-terrein voorrang op de B-terrein. 

• De verkenning voor elke wedstrijd zal ca. 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd 

gehouden worden in correct LRV-uniform. 

 

• De springwedstrijd voor Licht reeks 1 wordt in de voormiddag afgewerkt op het B-terrein met 

de barrage aansluitend omstreeks 10.30u in dezelfde volgorde. De springwedstrijd voor Licht 

reeks 2 wordt in de voormiddag afgewerkt op het A-terrein, met de barrage aansluitend 

omstreeks 13.00u in dezelfde volgorde. De prijsuitreikingen zijn aansluitend aan deze 

barrages. 



 

 

• De springwedstrijd voor Midden verloopt over twee omlopen, in geval van ex aequo voor de 

eerste plaats, gevolgd door een barrage op tijd.  

 De eerste omloop wordt in de voormiddag afgewerkt op het A-Terrein.  

 De tweede omloop volgt in het namiddagprogramma op het B-Terrein omstreeks 

15u25. Tot de tweede omloop worden een beperkt aantal ruiters toegelaten op basis 

van de uitslagen van de eerste omloop. Er wordt gestart in omgekeerde volgorde van 

het aantal strafpunten en tijd van de eerste omloop.  

 De barrage is in de volgorde van de tweede omloop.  

 Het verdere klassement verloopt op het totaal van de strafpunten, en daarna de tijd 

van de eerste omloop.  

 De prijsuitreiking is aansluitend aan de wedstrijd. 

 

• Het kampioenschap in de springklasse Zwaar wordt betwist over twee omlopen, in geval van 

ex aequo voor de eerste plaats gevolgd door een barrage op tijd. 

 De eerste omloop begint om 12u00 op B-terrein.  

 Tot de tweede omloop A-terrein die omstreeks 16.20 uur gereden wordt, worden 

een beperkt aantal ruiters toegelaten op basis van de uitslagen van de eerste 

omloop. Er wordt gestart in omgekeerde volgorde van het aantal strafpunten en tijd 

van de eerste omloop.  

 De barrage is in de volgorde van de tweede omloop. 

 Het verdere klassement verloopt op het totaal van de strafpunten, en daarna de tijd 

van de eerste omloop. 

 De prijsuitreiking is aansluitend aan de wedstrijd. 

 

 

7. G-DRESSUUR 
• Ook op dit nationaal tornooi zal een wedstrijd G-dressuur worden gereden. Deze gaat door 

op de daarvoor voorziene dressuurringen.  

• De startlijst vindt u terug in het programmaboekje. 

• De prijsuitreiking hiervoor gebeurt omstreeks 13.40u op het B-terrein, voor de aanvang van 

de openingsparade. 

 

8. 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. 

• Op dit nationale tornooi zal er gewerkt worden met 2 evenwaardige terreinen die 

aaneengesloten worden tijdens de parade. Na de parade zal er gelijktijdig een programma 

worden afgewerkt op de beide terreinen. 

• De parade opent het feestprogramma om 14.30 uur.  

 Uitsluitend de geselecteerde vier- en achttallen nemen aan de parade deel.  

 Om een vlot aantreden mogelijk te maken wordt er aangetreden in twee reeksen. 



 

 

 Het verzamelen en opstellen van de parade gebeurt op de inrijringen van de 

individuele dressuur. Gelieve hier tijdig aanwezig te zijn ! 

 De commandanten staan er voor in dat hun groep stijlvol en verzorgd verschijnt, 

zowel tijdens de opstelling, het welkomwoord als het rijden van de parade. 

 Het A-terrein: De Antwerpse en de Limburgse achttallen/viertallen. 

 Het B-terrein: De Brabantse, Oost-Vlaamse en de West-Vlaamse 

achttallen/viertallen. 

 De standaarddragers komen niet te paard, maar stellen zich te voet op het A-terrein 

Voor de groet nemen zij de ruiterpet niet af, maar neigen de standaard licht naar 

voor. De commandant brengt de groet met de ruiterpet. 

 

9. BIJZONDERE RICHTLIJNEN 
• Uiteraard moet u, zoals wettelijk verplicht, ook steeds de identiteitspapieren van uw paard 

bij u in de vrachtwagen/auto hebben. 

 

Zie programma met richttijden onder.  

 

Wij wensen u een succesvolle deelname en rekenen op uw medewerking voor een sportief verloop. 

 

Maude De Smedt       

Algemeen Directeur LRV vzw      

 

 



 

 
 

TIJDSCHEMA MET RICHTTIJDEN 
 

PROGRAMMA NATIONAAL LRV RUITERTORNOOI – 03.10.2021 

A-TERREIN  B-TERREIN  

8:30 Midden 1e omloop 8:30 Licht reeks 1 

11:00 Licht reeks 2 10:30 Barrage en Prijsuitreiking Licht reeks 1 

13:00 Barrage en Prijsuitreiking Licht reeks 2 12:00 Zwaar 1e omloop 

14:00 Groepsdressuur Z – Herenthout  13:40 Prijsuitreiking G-werking 

14:30 Parade (LRV Antwerpen, LRV Limburg) 14:30 
Parade  (LRV Brabant, LRV Oost-Vlaanderen en 

LRV West-Vlaanderen) 

15:15 Kurkentrekker 15:15 Verkenning Midden 

15:40 Prijsuitreiking Individuele Dressuur L2 – Z2 15:25 Midden 2e omloop 

16:00 Prijsuitreiking Mennen 16:50 Barrage Midden  

16:20 Verkenning Zwaar  17:30 Prijsuitreiking Midden 

16:30 Zwaar 2e omloop 18:15 Kampioenenhulde ZZ 

17:50 Barrage Zwaar   

18:15 Kampioenenhulde Zwaar   

 

 



 

 
 

  
AANRIJROUTE  
 
iedereen volgt N74 Noord Zuidverbinding, Afslag Hechtel!!!  
Daarna rechts de N73 richting Peer, Bree nemen. 
 
 
Rotonde met het vliegtuig allemaal links richting Pelt. 
 

 
 
 Frank De Winne rotonde splitsen AUTO en VRACHTWAGENS – AUTO MET TRAILER  zich op.  

 
 
 



 

 
 
 

 Vrachtwagens/auto met trailer nemen de 2de afslag (rechtdoor) richting Pelt. Deze weg 
rechtdoor volgen tot aan het wachtterrein.  Er zullen duidelijke pijlen staan. 
 

 Personenauto’s zowel bezoekers, jury als VIP volgen op de Frank de Winne rotonde de pijlen 
met auto. Zij nemen de eerste afslag richting Kaulille.  
In Kaulille nemen ze de Lillerbaan richting Pelt.  
De Lillerbaan gaat daarna over in de Kaulillerweg.  
Einde Kaulillerweg nemen ze de Peerderbaan links om daarna rechts de parking op te rijden.  

  
  
GELIEVE DEZE ROUTE AAN TE HOUDEN VOOR EEN VLOTTE AANKOMST OP DE TERREINEN!!   
  

 


