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OMZENDBRIEF PROVINCIAAL RUITERTORNOOI LRV LIMBURG 

LRV Mopertingen (Woutershof) – Zondag 19 september 2021 
 

Het provinciaal Ruitertornooi wordt ingericht op de terreinen van het Woutershof te Kuringen / 
Hasselt. 
 
Hierbij vindt u de selectiestand terug met de geselecteerde combinaties voor de verschillende 
disciplines en klassen. De selectiecriteria, zoals voorzien in het wedstrijdreglement zijn integraal van 
toepassing. De selectie gebeurt dus op basis van de 4 beste uitslagen voor springen, en 5 beste 
uitslagen voor dressuur.  
 
!!! OPGELET : U kan tot en met vrijdagavond 17 september 16u 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. 
 
 
Bijgevoegd vindt u alvast enkele praktische richtlijnen terug: 

!!! Gelieve af te melden, voor zondag 12 september 2021– 24u  
via ooms.nico@telenet.be en h.engelen@lrv.be !!!  

 
 
 
Algemeen 

 
• Aandachtspunten i.v.m. Covid-19: 

- Mondmasker boven de 12 jaar, 1,5 meter afstand en regelmatig handen ontsmetten / 
wassen moet gerespecteerd worden. 

- De organisatoren hebben wellicht een tent voorzien , maar eten en drinken is te verkrijgen 
in de kantine van het Woutershof, en ook daar moeten de veiligheidsregels gerespecteerd 
worden. 

 

Rijtijdkaarten 

Vanaf dinsdag 14 september 2021, kunnen de rijtijdkaartverantwoordelijken van ALLE 
verenigingen de ruiters op tijd kunnen plaatsen om 20u00. 

 
Eventuele uurwijzigingen dienen via Equester via de link “contacteer ons” aangevraagd te worden 
door de Equesterverantwoordelijken. Enkel de uurwijzigingen die door het LRV-secretariaat niet 
gewijzigd konden worden, zullen aan de hoofdjury meegedeeld worden en zullen ter plaatse 
behandeld worden. Enkel deze aanvragen zullen behandeld worden! 
 
• Bij de individuele dressuur worden alle ruiters van de klasse ZZ, Z2 en Z1 op tijd geplaatst. Voor de 

overige dressuurklassen worden er 5 ruiters per ring op tijd geplaatst. (Uiteraard dienen deze niet 
meer ingeschreven te worden en mag hier niet aan gewijzigd worden !  

!!! Indien deze ruiters alsnog van uur gewijzigd worden, worden deze voor deelname uitgesloten! 
• Springen klasse Beginnelingen en Licht dienen zich in te schrijven via Equester. 
• Springen klasse Midden en Zwaar moeten niet op de rijtijdkaarten ingevuld worden.  
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Dressuurwedstrijden 

 
De ringverdeling ziet eruit als volgt: 
 

Ting op 
Terrein 

Ring 
equester 

Dressuurwedstrijd startuur. Prijsuitreiking 

 

1 

2 klasse Z2 09u00 +-14u00 

3 klasse Z1 11u30 +-14u00 

1 klasse ZZ 13u40 +- 16u30 

 

2 
5 klasse M1 09u00 +-14u00 

10 Klasse B2 11u48 +- 16u30 

12 Klasse B1 14u04 +- 16u30 

3 
4 klasse M2 09u00 +-14u00 

7 Klasse L2 10u44 +-14u00 

9 Klasse L1 13u08 +- 16u30 

4 6 Klasse L2 09u00 +-14u00 

8 Klasse L1 11u16 +- 16u30 

11 Klasse B1 14u04 +- 16u30 

5 G G-werking 10u30 +-14u00 

 

Er zal ook G-dressuur gereden worden. 
• Deze Wedstrijden vinden plaats op de daarvoor voorziene ring omstreeks 10u30. 
• Prijsuitreiking van deze G-werking omstreeks 14u00. (zonder paard). 
 
Opgelet ! Er zullen géén overkampingen meer gereden worden. 
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Springwedstrijden 

 

Terrein 1  (alle tijden zijn Richttijden !! proeven zullen aansluitend gereden worden.) 

09u00 
Springwedstrijd klasse Beginnelingen (Barema 2 fasen) 

(om +-10u00 is een korte verkenning voorzien), 
 aansluitend prijsuitreiking. 

+-11u30 
Springwedstrijd klasse Licht 

(om +-12u30 is een korte verkenning voorzien), 
aansluitend aparte barrage en prijsuitreiking.  

+-14u00 
Prijsuitreiking van de voormiddag- dressuurwedstrijden  

(dressuurklasse Z2, Z1, M2, M1, L2, en de G-werking) 

+-14u30 
Springwedstrijd klasse Midden 

aansluitend aparte barrage en prijsuitreiking. 

+-16u30 
Prijsuitreiking van de namiddag- dressuurwedstrijden  

(dressuurklasse ZZ, L1, B2, B1) 

+-16u45 
Springwedstrijd klasse Zwaar 

aansluitend aparte barrage en prijsuitreiking. 

 
 
Het bovenstaande 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 niet op hun tijd binnenrijden, 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. 

 
Prijsuitreikingen:  

heel de dag zijn er verschillende prijsuitreikingen gepland, zie bovenstaande programma. 
 

• Richtlijnen bij deze prijsuitreikingen zijn als volgt afgesproken: 
o Voor de springwedstrijden zijn prijsuitreikingen voorzien te paard. 
o Voor de dressuurwedstrijden zullen de prijsuitreikingen zonder paard, maar in 

volledig uniform plaatsvinden, en dit voor de eerste 3 plaatsen. 
o Prijswinnaars dienen zich op te stellen, op 1,5 meter afstand. 
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Nationale Selectie 

• De selecties voor het Provinciaal Ruitertornooi van LRV Limburg 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 ptn). 

 
 
 

Plaatselijk secretariaat 

• 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. 

• Er worden geen reservecombinaties opgeroepen. 
 
 

Paard & uniform 

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

verwacht. 

• De paarden dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn. 

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

• Ook tijdens de parcoursverkenningen/prijsuitreikingen verwachten wij de ruiters in volledig 

LRV-uniform. 

• Bij de prijsuitreikingen 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. 
 
Namens het provinciaal bestuur LRV Limburg, 
 
Henri Eerdekens    Nico Ooms 
Voorzitter      Secretaris 


