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 Wijzigingen Ponyruiters LRV vzw   -   
Maart  2021 

 

 

Voor het volledige wedstrijdreglement, gelieve onze website www.lrv.be te raadplegen. 
 

1. Zwarte Rijvest  
 

1.1. Uitrusting van ruiter en paard 

1.1.1. Uitrusting van ruiter 

1.1.1.1. Algemeen 

 

Het ruiteruniform bestaat uit  

- een ruiterpet met een correct gesloten driepuntssluiting (verplicht voor alle disciplines 

vanaf het moment dat iemand een paard/pony bestijgt, ook geldig voor grooms, 

eigenaars,… en dit op het hele terrein) voorzien van het St.-Jorisschild, centraal op de 

voorzijde. 

- een witte rijbroek (evt. met grijs zitvlak) 

- zwarte rijlaarzen met of zonder bruine bovenrand, (bestaand uit één deel of twee bij 

elkaar horende delen, al dan niet met veters) 

- een zwarte ruitervest 

- een wit hemd met witte das of sjabot, wit hemd met opstaand kraagje of een witte polo, 

eventueel afgebiesd en klein logo op de borst met witte das. 

- Detailversiering op het uniform (rijbroek, rijlaarzen, ruitervest, hemd) is toegelaten 

- Al dan niet handschoenen (voor de dressuur zijn het bij voorkeur witte handschoenen). 

 

Het uniform voor ponyruiters bestaat uit:  

- Een ruiterpet met een correct gesloten driepuntssluiting (verplicht voor alle disciplines 

vanaf het moment dat iemand een paard/pony bestijgt, ook geldig voor grooms, 

eigenaars,… en dit op het hele terrein ), voorzien van het St.-Jorisschild, centraal op de 

voorzijde. 

- een witte rijbroek (evt. met grijs zitvlak)  

- zwarte rijlaarzen met of zonder bruine bovenrand (bestaand uit één deel of twee bij elkaar 

horende delen, al dan niet met veters). 

- Voor de verdere ruiterkledij is de uniformiteit per ponyclub vereist. Deze uniformen 

gelden voor alle activiteiten, prijsuitreiking inbegrepen. Zwarte ruitervesten zijn 

toegestaan mits vermelding van naam en/of logo van de ponyclub. Een trui 

met cap (hoodie) wordt afgeraden o.w.v. de veiligheid. 

- Bij de ponywerking is tijdens het springen van hindernissen het dragen van een 

lichaamsbeschermer, met veiligheidsnorm Beta 2000 level 3 en/of de norm EN 13158 

Level 3, verplicht. Het wordt aanbevolen om de lichaamsbeschermer boven alle kledij te 

dragen (met uitzondering van de jas bij slechte weersomstandigheden). 

http://www.lrv.be/
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2. Klasse-overgang voor springen als dressuur  
 

• Normaal gezien is er een verplichtte overgang voor het springen na de winter. De beslissing 
is genomen om deze overgang niet te doen. Elke combinatie die voor het springen punten 
genoeg heeft, kan overgaan maar we gaan niemand verplichten.  
De combinaties die onder 0 waren, zijn wel allemaal terug op 0 geplaatst in Equester.  
 

• COVID-maatregel  
 
Op aanvraag naar info@lrv.be mogen ponyruiters één klasse verhogen tov hun huidige 
klasse zowel in springen als dressuur. Indien er voor een stijging gekozen wordt, kan er niet 
meer gezakt worden. Dit kan dan nog enkel BW of via tijdelijke klasseverlaging. Deze 
maatregel geldt enkel voor bestaande leden en voor combinaties die vorig werkjaar hun 
BHP hebben behaald.  
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