
 22 juni 2020 
 

OMZENDBRIEF ZOMERWEDSTRIJDEN 2020 LIMBURG PONY’S 
 

Door de coronacrisis zullen er beperkte wedstrijden worden georganiseerd per Provincie bij clubs die 

zonder veel kosten (eigen terrein en kantine) dit kunnen organiseren. Bij alle organisaties gelden de 

Nationale en de door LRV opgelegde regels in verband met het virus. 

 
In deze omzendbrief vindt u meer informatie over de zomerwedstrijden. 

 
De inschrijvingen en verwerking van de wedstrijden verloopt op dezelfde manier als de 

zomertornooien. 

 

Voor meer informatie over de wedstrijden Jonge Paarden verwijzen wij naar de omzendbrief Jonge 

Paarden. 

 

Afspraken/Beslissingen: 

 

Algemeen: 

* Er is een organisatie kalender beschikbaar waarop 6 spring en 6  dressuurwedsstrijden staan die 

zullen worden ingericht, op een aantal wedstrijden springen en dressuur samen, bij andere alleen 

springen of dressuur.  

* Uit deze 6 wedstrijden komt er een selectie voor Provinciaal tornooi en daaruit voor Nationaal 

Ponytornooi. 

* Er wordt vanuit gegaan dat de combinaties op hun inschrijftijd komen rijden en daarna weer zo 

snel mogelijk vertrekken om groepsvorming zo beperkt mogelijk houden.  

* Er zal op de gewone inrichtingen (tornooien) geen groepsdressuur gereden worden en ook geen 

stijl gejureerd worden. 

* Op het Provinciaal ponytornooi zal er wel groepsdressuur zijn en op stijl gejureerd worden, dit om 

een selectie te maken voor het Nationaal Ponytornooi. 

* Er worden wel prijzen voorzien maar geen prijsuitreikingen, op het einde van de dag kan de 

kommandant of club verantwoordelijke de prijzen van zijn club komen ophalen. Er worden geen 

aandenkens voorzien. 

* De wedstrijden zullen beginnen om 8h30 of 9h00 afhankelijk van de inschrijvingen. 

 

Programma: 

* Programma springen zal het zelfde zijn als op de indoors, beginnend bij Asp 30 en zo steeds hoger 

bouwen. Zie bijlage. 

* Aspiranten en Beginnelingen springen een omloop Bar-A met 8 hindernissen. 

* Licht en midden reeksen springen een Bar-A 2 fase. (ingebouwde Barrage) 

* Er worden geen spelen georganiseerd. 

* Dressuur reeksen worden door Leuven afhankelijk van de inschrijvingen in zo weinig mogelijke 

ringen verdeeld.  

 

Inschrijvingen: 

* Inschrijvingen gebeuren zoals altijd in equester waarna het secretariaat op basis van de aantallen 

reeksen en ringen in een tijdzone plaats waarin er dan kan ingeschreven worden op tijd. 



* Er zijn de dag zelf geen bij inschrijvingen en wijzigingen meer mogelijk, zijn er problemen moeten 

ze vooraf gemeld worden in support van equester en dan worden ze mogelijk nog opgelost. 

 

BHP proef: 

* Op het eerste tornooi te Heusden kunnen combinatie die voldoen aan de voorwaarden gejureerd 

worden voor de BHP. Zij moeten zich inschrijven in de reeksen aspiranten:  S=A30, A=A50, B= A60, C= 

A70 en D=A80. Naast het inschrijven in equester moeten deze combinaties ook worden aangemeld 

bij de Provinciale Secretaris albert.joosten@telenet.be dit om te kunnen organiseren dat ze 

gejureerd kunnen worden. 

 

Ponymetingen: 

* Ook op het eerste tornooi te Heusden zullen s ’morgens de pony’s gemeten worden die nog niet in 

orde zijn met hun meeting. LRV secretariaat zal nog een meetlijst doorsturen. Start metingen ½ uur 

voor aanvang het tornooi. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Voorzitter                                                                          Secretaris 

Johan Poismans                                                              Albert Joosten 

 

 

mailto:albert.joosten@telenet.be


Programma zomertornooien 2020 (Corona)

Aspiranten parkoer 1 t/m 

8 zonder dubbelsprong

BAR-A parkoer                               

1 t/m 8 met 

dubbelsprong

Bar-A parkoers 

met ingebouwde 

barrage

1 Aspiranten 30 30

2 Bar-A omloop SB Dubbelsprong opleggen 50

3 Aspiranten 50 50

4 Aspiranten 60 60

5 Bar-A omloop AB Dubbelsprong opleggen 60

6 Verkenning

7 Bar-A omloop BB 70

8 Aspiranten 70 70

9 Aspiranten 80 80

10 Verkenning

11 Bar-A omloop CB Dubbelsprong opleggen 80

12 Bar-A omloop DB 90

13 Verkenning.

14 Bar-A  2 fase omloop BL 80

15 Bar-A  2 fase omloop CL 90

16 Bar-A  2 fase omloop DL 100

17 Bar-A  2 fase omloop CM 100

18 Bar-A  2 fase omloop DM 110

Één omloop, één parcours voor de reeksen Aspiranten en Beginnelingen

Bar-A met ingebouwde barrage (2fase) reeksen Licht en Midden.

•    Aspiranten reeksen hindernissen 1 t/m 8 of 9 zonder dubbelsprong.  

Hoogte hindernissen

Tweede van de dubbelsprong afleggen

Tweede van de dubbelsprong afleggen

Tweede van de dubbelsprong afleggen



Geslaagde combinatie BHP Limburg 2019/2020

1 BILLEN SILKE STEVOORT SCHWEPPES

1 STEEGMANS CAS GENK IDEFIX

2 WERCKX EMIEL VLIJTINGEN PEPPA

3 MAES BRENT LEOPOLDSBURG SNOOPY

4 SEVERYNS LODE HECHTEL-EKSEL WISKE

5 SMEETS ANNE-SOFIE VLIJTINGEN FURY

6 MAAS KOBE HAMONT PUCK

7 VANAKEN LIEN MOLENBEERSEL 'T HASSELT VERA

8 VENNEKENS WIEBE STEVOORT BEAUTY

9 STEEGMANS LIZE GENK IDEFIX

Stokmaat B
1 STEFFENS ADAM GENK GERARD

2 LANSLOTS DIAZ LEOPOLDSBURG LIBERTY

3 SWENNEN TINE MOLENBEERSEL 'T HASSELT PIPI

4 VANDEWINKEL TESSE LEOPOLDSBURG TORNADO

Stokmaat D
1 DRESSELAERS KAIHLY LEOPOLDSBURG ZORRA

2 DRIESEN FIENE HOESELT GRÉACH CAISIL CAIT 

3 SLEGERS SAARTJE LEOPOLDSBURG CITY BANKING

4 UTEN EMILY BOCHOLT HEVEN

Stokmaat S

Stokmaat A
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