
 

 

 
VRIJSTELLINGSTABEL BREVETTEN 2019 

 
Het is mogelijk om vrijstellingen te bekomen op de praktijkgedeelten van een brevet of 
rijvaardigheidsproef. Dit op basis van officiële* wedstrijdresultaten.  
(* officiële wedstrijden: wedstrijden georganiseerd onder een erkende federatie (KBRSF, VLP, LRV, 
LEWB of buitenlandse officiële resultaten bv. KNHS) 
 
Het gaat om bevestigende resultaten; dit wil zeggen dat deelnemen op een bepaald niveau niet 
voldoende is maar de resultaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

Dressuur: minimum 4 keer een percentage van 60% behaald hebben. 
Springen: minimum 4 keer een parcours met een maximum van 4 strafpunten  hebben 
gereden. 

 
Vrijstellingstabel dressuur 

  DRESSUUR 

 
 Minimum 4 keer een resultaat van 60% behaald hebben. 

 

NIVEAU LRV VLP INTERNATIONAAL/ANDERE 

A-brevet B1 Niveau 0 // 

B-brevet B1 Niveau 0 // 

Instructeur B Z1 M3 // 

Trainer B Z2 M9/10 // 

Trainer A Niet in LRV Saint-George Saint-George 

 
Vrijstellingstabel springen 

SPRINGEN 

 
 Minimum 4 keer een parcours met maximum 4 strafpunten gereden hebben. 

 

NIVEAU LRV VLP INTERNATIONAAL/ANDERE 

A-brevet Aspiranten 85 cm - 90 cm // 

B-brevet Beginnelingen 95 cm - 100 cm // 

Instructeur B Midden (1.20) Provinciaal/Silver 
1.20m 

CSI 1.20m 

Trainer B Zwaar (1.30) Silver/Gold 1.30m CSI 1.30m 

Trainer A Niet in LRV Gold 1.40m CSI 1.40m 

 
 
  



 

 

Vrijstellingstabel reining 

REINING 

 
 Minimum 4 runs gereden hebben (officiële wedstrijden die georganiseerd werden door FEI 

erkende federaties of door de NRHA of AQHA) met volgende resultaten: 
 

NIVEAU VLP / FEI /  NRHA / AQHA 

Initiator 64 punten of hoger 

Instructeur B 66 punten of hoger 

Trainer B 68 punten of hoger 

Trainer A 70 punten of hoger 

 
 
 
 

EVENTING: PALMARES !  
(=toelatingsvoorwaarde tot opleiding) 

 
 Minimum 4 wedstrijden gereden hebben met volgende resultaten: 

 
 Dressuur: niet meer dan 75 strafpunten behaald hebben. 
 Cross: niet meer dan 120 seconden buiten de optimale tijd + niet meer dan 20 strafpunten 

behaald hebben. 
 Jumping niet meer dan 16 strafpunten behaald hebben. 

 

NIVEAU LRV VLP ANDERE 

Trainer B Midden CNC M CIC/CCI* 

Trainer A Zwaar CNC Z CIC/CCI** 

 
 
 

Opmerking 
In het kader van een Internationaal Trainerspaspoort via IGEQ dient er voor de gelijkstelling met level 
1 voor de gediplomeerde Initiators vanaf het jaar 2016 supplementair de (vroegere) rijvaardigheid 
initiator worden bewezen. Dit kan in een rijvaardigheidsproef of via wedstrijdresultaten. 
 

Dressuur NIVEAU LRV VLP 

Initiator L2 A6/7 

 

Springen NIVEAU LRV VLP 

Initiator Licht (1.10m) 1.10m 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Voorwaarden en nuttige informatie 

 

• Vrijstellingen op basis van de LRV-bekwaamheidsproef  voor A- en B-brevet zijn mogelijk 
vanaf de leeftijd van 11 jaar en dit als volgt:  

o Vrijstelling voor springen van het A- en het B-brevet 
o Vrijstelling voor dressuur van enkel het A-brevet. 
o Ruiters in het bezit van de LRV bekwaamheidsproef dienen dus enkel nog theorie van 

A- en B-brevet + dressuur van het B brevet af te leggen. 

• Vrijstellingen voor het A- en B-brevet western rijden zijn niet mogelijk. Deelnemers die 
wensen te starten met de opleiding initiator western rijden (reining), moeten in het bezit zijn 
van het volledige A- en B-brevet western rijden (reining). 

• Vrijstellingen voor de rijvaardigheidsproeven kunnen aangevraagd worden van zodra een 
deelnemer in het bezit is van een B-brevet. 

• De resultaten moeten door de aanvrager zelf van de officiële website worden afgehaald en 
voorgelegd. Het is niet de bedoeling om de resultaten op te vragen bij de federatie. 

• Opgelet! Er is geen vrijstelling mogelijk voor theorie A- en/of B-brevet! Indien men wil 
starten met kaderopleiding is een vrijstelling voor praktijk niet voldoende maar moet het 
volledige B-brevet zijn behaald! 

• Wie na het behalen van een vrijstelling het volledige brevet wenst te behalen kan dit via één 
van de vele brevetafnames op de data die via de websites van de federaties worden bekend 
gemaakt. Dergelijk examen kost 11 euro in plaats van 16 euro. 

• Deze vrijstellingen voor de praktijkonderdelen van het A- en/of B-brevet zijn eveneens geldig 
met het oog op het aanvragen van een licentie bij VLP. 

• Vrijstelling voor een bepaald onderdeel van het A en/of B-brevet die schriftelijke gericht te 
worden naar de VLP of LRV. Dit kan via volgende contactgegevens: 

o VLP: Klossestraat 64, 9052 Zwijnaarde; info@vlp.be 
o LRV: Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee; info@lrv.be 

• Vrijstelling voor een bepaald onderdeel van de rijvaardigheidsproeven dient schriftelijk 
gericht te worden aan: 

o VLP: Klossestraat 64, 9052 Zwijnaarde; info@vlp.be 
o LRV: Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee; info@lrv.be 
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