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OMZENDBRIEF PROVINCIAAL PONYTORNOOI LRV LIMBURG 

LRV Molenbeersel – Zaterdag 10 september 2022 

 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
Graag hierbij de richtlijnen en selecties omtrent het programma en deelname aan het provinciaal 
ponytornooi op zaterdag 10 september 2022,  ingericht door LRV Molenbeersel. Dit kampioenschap 
vindt plaats op de terreinen van “Donkskamp” in Ophoven. 
 
 
Algemeen 

 
• De organisatoren willen graag een hoogstaand Provinciaal kampioenschap. 
 
• Zoals vorig jaar zullen ook dit jaar alle combinaties mogen deelnemen aan het Provinciaal 

Ponytornooi. Dit geldt voor Groepsdressuur, Individuele dressuur, en alle reeksen springen, ook 
de aspiranten. Dit zal het zelfde verlopen als bij een gewoon tornooi via equester: 
voorinschrijven, inschrijven op rijtijdkaarten.  
 

Groepsdressuur: 
 
• Inschrijven via equester. 
 
Individuele dressuur:  
 
• Voormiddag alle S, A en B proeven. 
• Namiddag  alle C en D proeven. 
• Voorinschrijven via equester, en daarna op rijtijdkaart inschrijven. 
 
Springwedstrijden: 
  
Aspiranten:  Bar-A,  geen stijl beoordeling. 

   Foutloze omloop = medaille bij verlaten van het terrein. 

 

Beginnelingen:   Bar-A 2 fase, en stijl beoordeling, foutloze medaille aan de uitgang en extra  
prijzen voor Bar-A en Stijl. 
Prijsuitreiking meteen na de wedstrijd, Bar-A en Stijl. (tijdens verbouwen) 
Voor selectie Nationaal wordt rekening gehouden met een foutloze omloop, 
daarom zal deze ook maar alleen in  gebracht worden in equester. 2 fase telt 
alleen voor de dag uitslag. 

 
Licht en Midden:  Bar-A 2 fase, en stijl beoordeling. 

Prijsuitreiking meteen na de wedstrijd, Bar-A en Stijl. (tijdens verbouwen) 
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Programma. 

 

PROGRAMMA       A-TERREIN       Aanvang 8h30 

1 Aspiranten 80 Bar-A zonder dubbelsprong Verhogen / Verkennen 

2 Aspiranten 70 Bar-A zonder dubbelsprong Verhogen / Verkennen 

3 Aspiranten 60 Bar-A zonder dubbelsprong Verhogen / Verkennen 

4 Aspiranten 50 Bar-A zonder dubbelsprong Verhogen / Verkennen 

5 Aspiranten 30 Bar-A zonder dubbelsprong Verhogen / Verkennen 

6 D-Beginnelingen Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

7 C-Beginnelingen Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

8 B-Beginnelingen Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

9 A-beginnelingen Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

10 S-Beginnelingen Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

11 Prijsuitreiking Groepsdressuur Individuele dressuur Voormiddag 

12 Stoelrijden Kleine reeks Grote reeks 

13 C-Licht Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

14 D-Licht Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

15 B-Licht Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

16 C-Midden Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

17 D-Midden Bar-A 2 fase / Stijl Prijsuitreiking/Verhogen/Verkennen 

18 Demonstratie Individuele dressuur  BL1, CL2 , DL2. 

19 Prijsuitreiking  Individuele dressuur Namiddag 

Afsluiting. 

 
 
 

PROGRAMMA   B-TERREIN  

Aanvang:  Wedstrijd  

  

15h00 Balkjes lopen 
 

16h00 Ponyspelen  
Beginnelingen 
Gevorderden  
 

 Prijsuitreiking ponyspelen 
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Stoelrijden: 
 
• Dit zal doorgaan na de opening en prijsuitreiking voormiddag dressuur (14h00).op het A terrein. . 
• Alle combinaties die willen deelnemen moeten zich daar dan verzamelen. 
• kleine reeks (7, 8 en 9 jaar) daarna de grote reeks (10, 11 en 12 jaar). 
 
Balkjes Lopen: 
 
• Dit zal doorgaan op het B terrein vanaf 15h00. 
• Deelnemers op voorhand inschrijven bij de inrichter met betaling van 5€. 
 
Ponyspelen: 
 
• Deze zullen ook doorgaan op het B terrein vanaf 16h00. 
• Spelgroepen moeten zich op voorhand inschrijven op het secretariaat. 
 
Chipcontrole: 
 
• Ter plaatse zal de identiteit van de pony’s steekproefsgewijs gecontroleerd worden a.d.h.v. 

chipcontrole. Gelieve dus na te gaan dat de correcte chipnummer geregistreerd staat en uw 
identiteitspapieren mee te brengen. 

 
Inschrijvingen  

 
De inschrijvingen verlopen het zelfde als bij een normaal tornooi via equester: 
 
Openstelling inschrijvingen: 26-08-2022 
Afsluiten inschrijvingen: 29-08-2022 
Openstelling rijtijdkaarten: 05-09-2022 
Afsluiten rijtijdkaarten:  07-09-2022 
 
De inschrijving op de rijtijdkaarten gaat via www.Equester.be, waarbij de equester  
verantwoordelijke de combinaties op de rijtijdkaarten kunnen inschrijven op maandag, dinsdag en 
woensdag 5, 6 en 7 september 2022. 
 
Verdeling clubs per groep via letter systeem. 
• Maandagavond  19u :   ponyclubs beginnende met de letter A-H 
• Dinsdagavond    19u :     ponyclubs beginnende met de letter I-N 
• Woensdagavond  19u :              ponyclubs beginnende met de letter  O-Z 
 
De springwedstrijden B-Licht, C-Midden en D-Midden moeten niet op de rijtijdkaarten ingevuld 
worden, deze vindt u terug in het programmaboekje. 
 

Eventuele uur wijzigingen dienen via Equester via de link “contacteer ons” aangevraagd worden door 
de Equester verantwoordelijken. Zoals reeds meegegeven op de voorjaarsvergadering zullen enkel 
nog deze aanvragen behandeld worden ! Enkel de uur wijzigingen, die door Leuven niet gewijzigd 
konden worden, zullen aan de hoofdjury meegedeeld worden en zullen ter plaatse behandeld 
worden. 
 

http://www.equester.be/
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Ponyspelen 

 
De ponyspelen gaan door vanaf 16h00 op het B-terrein. 
 
• Reeks Beginners/reeks draf  

Geen recht op nationale selectie. Bij beginners mag er hulp geboden worden, slechts 1 persoon 

per club. De begeleider moet ook heel de lijn meegaan, niet meelopen, begeleider moet stappen. 

Begeleiding moet duidelijk begeleiding zijn en niet half!  

Op het moment dat een pony in galop gaat, moet de ruiter teruggaan, vanop het moment waar 

de pony in galop is gegaan. Er mag ook hulp geboden worden bij het op en af stijgen door 

diezelfde begeleider. Alle pony’s mogen deelnemen aan de spelen.  

• Reeks Gevorderden/reeks galop  

Wel recht op nationale selectie. Hier mag niemand van de ploeg hulp bieden om op en af te 

stijgen. Geen extra begeleider is toegestaan. Alle pony's mogen deelnemen aan de spelen.  

• Elke ruiter MAG maar 1 spel spelen, dus ofwel beginners, ofwel gevorderden. NOOIT beide! 

• 6 combinaties per spelgroep. 
 
 
Nationale Selectie 

 
• De selecties voor het Provinciaal Ponytornooi van LRV Limburg zijn gemaakt aan de hand van de 

4 beste uitslagen van de 7 deelnames (60%). Deze worden aangevuld met de behaalde uitslagen 
op het  Provinciaal kampioenschap. Op het Provinciaal Ponytornooi worden enkele 
selectiepunten toegekend. 
 

• Omdat iedereen mag deelnemen is deze Provinciale selectielijst niet gebruikt voor dit Provinciaal 
Kampioenschap. Voor Nationaal zal deze lijst wel gebruikt worden met aanvulling van de 
resultaten van het Provinciaal Ponytornooi. Bij eventuele gelijke stand geld de selectie stand van 
voor het Provinciaal Ponytornooi. 
 

• Voor de springwedstrijden Licht en Midden zal het aantal geselecteerde bestaan uit de helft 
geselecteerd uit Barema-A en de andere helft uit geselecteerde uit Stijl, bij dubbele selecties 
komt er een van barema A en dan een van stijl bij. Wij benadrukken bij deze ook nog even dat bij 
het selectiesysteem stijlspringen voor dit nationaal ponytornooi een combinatie 8 selectiepunten 
dient behaald te hebben, via barema A, om geselecteerd te kunnen worden voor het 
stijlspringen. 
 

• Voor Springen Beginnelingen wordt er na de 4 beste uitslagen door geselecteerd naar het meest 
aantal foutloze omlopen van alle tornooien, en bij een aequo gaat hij of zij met het meest aantal 
gereden tornooien voor. 
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Pony & uniform 

• Alle deelnemers worden in volledig en verzorgd uniform, m.a.w. Sint-Jorisschild op de ruiterpet, 

clubuniform en bodyprotector level 3 verwacht, conform het LRV-wedstrijdreglement. 

 

• De pony’s dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn. Invlechten van manen en/of staart is 

toegestaan (in geen geval een verplichting) ! 

 

• De commandanten zorgen dat hun combinaties stijlvol en verzorgd in de prijsuitreiking 

verschijnen.  Ook tijdens de parcoursverkenningen verwachten wij de ponyruiters in volledig 

LRV-clubuniform. 

 

• Bij de prijsuitreikingen wordt gevraagd geen zweep mee te nemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de provinciale ponycommissie LRV Limburg 
 
 
Johan Poismans Bert Joosten 
Voorzitter                                       Secretaris 

 


