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FLANDERS INDOOR MENCUP 2020 - 2021 

Beste menner 
 
Bij deze bezorgen wij je graag de informatie betreffende de Flanders Indoor Mencup, welke 
open staat voor zowel recreatieve als competitieve leden van LRV en Paardensport Vlaanderen. 
 
ALGEMEEN 
▪ Paardensport Vlaanderen en LRV stemmen hun kalenders indoormennen op elkaar af. Er 

wordt naar gestreefd om geen LRV en Paardensport Vlaanderen-wedstrijd op dezelfde dag 
te organiseren. 

▪ Paardensport Vlaanderen menners die in orde zijn met hun lidmaatschap (min. 
recreavergunning L01) kunnen deelnemen aan de LRV-indoorwedstrijden.  

▪ LRV-menners in orde met hun LRV-lidmaatschap (min. mennen type 2) kunnen deelnemen 
aan de Paardensport Vlaanderen indoorwedstrijden. 

▪ LEWB-menners die in orde zijn met hun lidmaatschap (min. recreavergunning L01) kunnen 
deelnemen aan zowel de Paardensport Vlaanderen als de LRV-wedstrijden, maar komen 
niet in aanmerking voor het eindklassement. 

▪ In orde zijn met het lidmaatschap betekent automatisch dat de menner ook in orde is met 
de verzekering om aan de menwedstrijden deel te nemen.  

▪ De lidmaatschappen worden gecontroleerd door de federatie waar de menner is bij 
aangesloten.  

▪ Op de indoormenwedstrijden wordt het reglement van de Flanders Indoor Mencup 2020-
2021 toegepast (zie bijlage). 

▪ Zowel Paardensport Vlaanderen- als LRV-leden kunnen deelnemen aan de Finale.  
 
 
HOE INSCHRIJVEN? 
▪ De deelnemers schrijven in bij hun eigen federatie ongeacht wie de wedstrijd organiseert 

dit ten laatste op maandag om 23u59 2 weken voor de wedstrijd (Let op! Dit is een 
wijziging t.o.v. vorig jaar waar dit slechts de maandag voor de wedstrijd was). 
 

▪ Wat heb ik nodig? 
o LRV-leden: 

▪ Lidmaatschap mennen ‘type 1’: wedstrijdlicentie geldig voor het hele 
seizoen, winter & zomer (indoors & outdoors): € 76.50  
OF  
Lidmaatschap mennen ‘type 2’: wedstrijdlicentie geldig voor het 
winterseizoen (indoors): € 20.50 

▪ Correcte identificatie, registratie en vaccinatie van je paard. 
▪ Grooms dienen te beschikken over een ‘Groomlicentie’: € 20.50 

o Leden van Paardensport Vlaanderen:  
▪ Minimum een recreatief lidmaatschap bij Paardensport Vlaanderen (L01).  
▪ Een menbrevet is niet verplicht. 
▪ Een immatriculatienummer ter registratie van je paard (gratis – online 

registratie) alsook een correcte identificatie en vaccinatie van je paard. 
▪ Grooms: Minimum een recreatief lidmaatschap bij Paardensport Vlaanderen 

(L01).  
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▪ Categorieën 
 

o Dit indoorseizoen zal het mogelijk zijn om specifiek in te schrijven voor tandem 
pony’s & vierspan pony’s (voorheen meerspan pony’s) en wordt de klasse 
juniors opgesplitst in een groep Children ‘7 – 12 jaar’ en een groep Juniors ‘13 
– 18 jaar’. 

 

Enkelspan pony’s Enkelspan paarden Enkelspan trekpaard 

Dubbelspan pony’s Dubbelspan paarden Dubbelspan trekpaard 

Tandem pony’s Meerspan paarden Children: 7 - 12 jaar 

Vierspan pony’s  Junioren: 13 – 18 jaar 

 
▪ Tarieven? 

 

 LRV-leden 
Paardensport Vlaanderen of 

LEWB-leden 

  ONLINE OFFLINE 

LRV-wedstrijd € 15  € 22,50 € 22,50 

Paardensport 
Vlaanderen wedstrijd 

€ 22,50 € 17,50 € 22,50 

 
 
KALENDER 
 

1-11-2020 Vlezenbeek Paardensport Vlaanderen Mare's dream 

8-11-2020 Oud Turnhout Paardensport Vlaanderen Menk 

15-11-2020 RSV Axel LRV LRV Baudelooruiters Klein Sinaai 

29-11-2020 Adegem Paardensport Vlaanderen Stoeterij Hidalgo 

13-12-2020 Dessel Paardensport Vlaanderen Club Groenendijk 

20-12-2020 Oud-Heverlee Paardensport Vlaanderen Hagelandse Aanspanning 

24/01/2021 Peer Paardensport Vlaanderen Panhof vzw 

07/02/2021 Adegem Paardensport Vlaanderen Stoeterij Hidalgo 

14/02/2021 Dessel Paardensport Vlaanderen Club Groenendijk 
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FINALE & SUPER FINALE 
▪ Gezien Flanders Horse Expo waarschijnlijk niet doorgaat in februari 2021, zal er een 

alternatieve finale voorzien worden. Datum en locatie worden later nog bekend gemaakt. 
▪ Wanneer er alsnog een inrichting volgt van FHE (vermoedelijk najaar 2021) wordt de optie 

bekeken om daar een Super Finale in te richten. Selecties zullen uiteraard gelinkt zijn aan 
het gehele indoorseizoen. Meer toelichting volgt van zodra dit mogelijk is.  

▪ Het klassement verloopt als een criterium per categorie, waarbij de beste 
aanspanningen geselecteerd worden voor de Finale. 

▪ De tussenstand van het eindklassement zal ten allen tijde op te volgen zijn via de website 
van de beide federaties, zijnde www.lrv.be en www.paardensport.vlaanderen  

▪ Belangrijke afspraken voor de finale/superfinale:  
(zie reglement Flanders Indoor Mencup 2020-2021) 

o De punten worden toegekend aan de menner en de categorie (type span). Het 
paard/ de paarden mogen doorheen het seizoen wijzigen. 

o Een menner en/of een paard kan maar aan één categorie deelnemen. Indien een 
menner geselecteerd werd in twee reeksen, krijgt hij/zij de keuze.  

o Indien u in aanmerking wil komen voor een selectie van de superfinale is een 
minimum deelname aan vier wedstrijden voorafgaande aan de superfinale vereist. 

o Het eindklassement wordt gemaakt op basis van de zeven best behaalde resultaten 
in jouw categorie. Tijdens de finale zullen er dubbele punten toegekend worden.  

o Om een categorie toe te laten tot de superfinale wordt er een minimum 
deelnemersveld van 4 aanspanningen gevraagd.  

o Aangezien dit de superfinale op selectie is, zal er voor deze wedstrijd geen 
inschrijvingsgeld gevraagd worden. 

o Indien er door bv. coronamaatregelen wedstrijden niet kunnen doorgaan, zullen de 
selectievoorwaarden worden aangepast en ten gepaste tijde worden 
gecommuniceerd. 

 
AANDACHTPUNTEN 
!!! Opgelet er zal strikt toegekeken worden op de veiligheid van menner en paard: 
▪ Menner: de wedstrijd rijden in correct uniform, inclusief bodyprotector 
▪ Paard/pony: he stamboekpaspoort inclusief bewijs van correcte vaccinatie en registratie in 

de centrale databank meebrengen.  
Algemeen: Deze wedstrijden worden eveneens aanzien als promotie voor de mensport, gelieve 
dan ook voldoende aandacht te besteden aan de netheid van zowel menner, groom als paard. 
Paarden/pony’s worden bij voorkeur ingevlochten.  
 
CORONAMAATREGELEN 

Indien er wegens Covid-19-maatregelen een kwalificatiemanche niet 
kan georganiseerd worden, zullen Paardensport Vlaanderen en LRV in 
samenspraak proberen een andere locatie te vinden, of de wedstrijd te 
verschuiven. Indien dat niet mogelijk is kan het aantal 
kwalificatiemanches verminderd worden en kunnen de 
selectievoorwaarden aangepast worden. 
Per kwalificatiewedstrijd kunnen er aangepaste maatregelen wegens 
Covid-19 genomen worden. Dit kan van locatie tot locatie verschillend 
zijn (bv. aantal toeschouwers, dragen van mondmaskers, …) 

We verwachten van alle aanwezigen dat ze zich aan de basisregels houden i.v.m. Corona:  
• Ben je ziek → BLIJF THUIS 

• Hou voldoende afstand 
• Was regelmatig je handen 
• Draag een mondmasker als je geen afstand kan bewaren.  

Menners en grooms zijn niet verplicht een mondmasker te dragen tijdens het rijden. 
 

http://www.lrv.be/
http://www.paardensport.vlaanderen/
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VRAGEN ? 
Mocht u verder nog vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om ons te 
contacteren :  
▪ LRV :   

Arthur Tanghe  a.tanghe@lrv.be    016 47 99 60 
▪ Paardensport Vlaanderen :  

Lies Dedier mennen@paardensport.vlaanderen   09 274 10 55 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Arthur Tanghe       Lies Dedier 
Technisch Directeur      Verantwoordelijke mennen  
LRV vzw        Paardensport Vlaanderen 
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