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OMZENDBRIEF PROVINCIAAL RUITERTORNOOI LRV BRABANT 

NEDEROKKERZEEL – 19 september 2021 
 

Na een nat maar geslaagd zomerseizoen, staan we voor het Provinciaal Ruitertornooi van LRV Brabant, 
welk georganiseerd wordt door LRV Nederokkerzeel op zondag 19 september 2021 te Curegemstraat, 
3071 Kortenberg (Ers-Kwerps).  
 

Inschrijvingen 

Voor het Provinciaal Ruitertornooi (groeps)dressuur en springen B, A90 & A70 zullen er geen selecties 
gemaakt worden. Alle combinaties die deze zomer hebben aangetreden komen in aanmerking voor 
deelname op het Provinciaal Ruitertornooi.  
 
Voor de klasse L, M en Z is er een selectie gemaakt. De selectiestand springen, alsook de geselecteerde 
combinaties voor klassen L, M & Z zullen ten laatste rondgestuurd worden op maandag 13 september 
2021. De selectiecriteria, zoals voorzien in het wedstrijdreglement zijn integraal van toepassing.  
 
De groen gearceerde combinaties mogen deelnemen aan het kampioenschap.  
 
Alle combinaties wordt gevraagd om in te schrijven via Equester. A70, A90, B en (groeps)dressuur vrij 
in te schrijven, L, M & Z enkel de geselecteerden.  
 
De inschrijvingen voor deze wedstrijd worden afgesloten op dinsdag 14 september 2021. 
 
De selectiestand van uw combinaties wordt gemaakt op basis van 7 deelnames, waarbij alle uitslagen 
in aanmerking genomen zijn. De selectie gebeurt dus op basis van de 4 beste uitslagen.  
 
!!! OPGELET : U kan tot de vrijdagavond voor het provinciaal kampioenschap rechtzettingen aanvragen 
met betrekking tot uw uitslagen van de zomerwerking 2021. Er worden nadien geen wijzigingen meer 
gedaan aan de selectiestand. 

 

 
 

Rijtijdkaarten 

Dressuur ZZ, Z2 en Z1 moet geen starttijden kiezen via de rijtijdkaarten! Deze ringen worden 
gemaakt op basis van loting. 
Springen L, M en Z start in de volgorde van het programmaboekje gebaseerd op de omgekeerde 
volgorde van de selectiestand.  
 
Betreffende het indelen van de inschrijvingsgroepen, deze worden alfabetisch ingedeeld, volgens de 
zetel van de rijvereniging. De verdeling voor 2021: 
• Groep 1: A tot L: Woensdag 15/09/2021 om 20u00 
• Groep 2: M tot Z :Woensdag 15/09/2021 om 21u00  
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Eventuele uurwijzigingen dienen via Equester via de link “contacteer ons” aangevraagd worden door 
de Equesterverantwoordelijken. Enkel de uurwijzigingen die door het nationaal secretariaat LRV niet 
gewijzigd konden worden, zullen aan de hoofdjury meegedeeld worden en zullen ter plaatse 
behandeld worden.  
 
Enkel deze aanvragen zullen behandeld worden! 

 
 
Springwedstrijden 

De springwedstrijden Midden en Zwaar verlopen over twee omlopen. 
De tweede omloop heeft aansluitend een barrage en prijsuitreiking. Er wordt gestart in omgekeerde 
volgorde van het aantal strafpunten en tijd van de eerste omloop. De ruiters die uitgesloten zijn in de 
eerste omloop zullen niet meer aantreden in de tweede omloop.  
De barrage is in de volgorde van de tweede omloop. Voor de verdere klassering telt de tijd van de 1ste 
omloop. 
 
 
 

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  B-terrein 

9.00 Springwedstrijd Licht BAR A 10.00 
 
12.55 
14.00 
 

Springwedstrijd B (2 fasen) + prijs 
 
Springwedstrijd A-90 (clear round) 
Springwedstrijd A-70 (clear round) 

11.00 Barrage springwedstrijd Licht + prijs 

12.15 Springwedstrijd Midden 1ste omloop 

13.30 Springwedstrijd Zwaar – 1ste omloop 

14.30 Prijsuitreiking dressuur voormiddag + 
Kurkentrekker 

15.30 Klasse Midden  - 2de omloop + barrage 

17.15 Klasse Zwaar -  2de  omloop + barrage 17.30 Prijsuitreiking dressuur namiddag 
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Nationale Selectie 

• De selecties voor het Provinciaal Ruitertornooi van LRV Brabant worden aangevuld met de 
behaalde uitslagen op het kampioenschap. Op het Provinciaal Ruitertornooi worden dubbele 
selectiepunten  toegekend (20-15-11-8-6-5-4-3-2-1 pntn). 

 
 

Plaatselijk secretariaat 

• Er dienen zich geen reserve-combinaties beschikbaar te houden de dag zelf. 
• Ter plaatse zal de identiteit van de paarden 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. 

• Wij vragen dat U alle combinaties die niet aanwezig zijn ‘s morgens komt afmelden. 
 

 
Paard & uniform 

• Alle deelnemers worden in volledig en verzorgd uniform verwacht, conform het LRV-

wedstrijdreglement. 

• De paarden dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn. 

• De commandanten zorgen dat hun rijvereniging stijlvol en verzorgd in de prijsuitreiking verschijnt, 

dit zowel tijdens de opstelling als tijdens het rijden van de kurkentrekker of ereronde. 

• Ook tijdens de parcoursverkenningen verwachten wij de ruiters in volledig LRV-clubuniform. 

• Bij de prijsuitreikingen en de parade wordt gevraagd geen zweep mee te nemen. 
 
Samen met de inrichters, willen wij U allen een fijne en sportieve dag en een geslaagd 
kampioenschap toewensen. 
 
Provinciaal bestuur L.R.V.- Brabant 
 


