
 

  
Ter attentie van de commandanten, voorzitters en secretarissen 

Ter attentie van de provinciale besturen 

 

 

Betreft:  Selectie Nationaal Ruitertornooi 2021 

 

Beste Mevrouw, Mijnheer, 

 

De geselecteerde combinaties, alsook groepscombinaties voor het Nationaal Ruitertornooi 2021 op 

zondag 3 oktober 2021  te Sint-Huibrechts Lille worden door het Nationaal Secretariaat ingeschreven 

in Equester. 

 

Aansluitend vragen wij u echter wel de volgende informatie : 

1. Afmeldingen : indien een geselecteerde combinatie niet zal aantreden, gelieve dit dan zo 
spoedig mogelijk te melden, opdat er onmiddellijk reserves kunnen opgeroepen worden ! 
Zondagochtend dienen zich geen reserves meer beschikbaar te houden. 

 

2. Samenstelling groepsdressuur : Gelieve op onderstaand document de namen van uw ruiters, 
die in het viertal of achttal zullen rijden, te noteren.  

 

De startvolgorde en uurregeling verschijnt op equester op woensdagavond 29/09/2021.   

 
!!! Inkombandjes : uw rijvereniging heeft recht op 1 inkombandje per geselecteerde ruiter, alsook 

op 10 bandjes per achttal en 6 bandjes per viertal. Deze worden per post naar de commandanten 

opgestuurd. De inkombandjes van de ruiters zonder groepsdressuur worden persoonlijk verstuurd. 
 
Mogen wij vragen om het onderstaand document voor zondagavond 26 september 2021 – 24u door 
te mailen naar k.derweduwen@lrv.be , zodat de definitieve timing en het programmaboekje correct 
kunnen afgewerkt worden en donderdag online kunnen geplaatst worden.  
 
Hierbij ook onze felicitaties aan de geselecteerden, en onze wensen voor een goede voorbereiding en 

een succesvolle deelname,  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Maude De Smedt          

Algemeen Directeur LRV vzw      

mailto:k.derweduwen@lrv.be


 

 

NATIONAAL RUITERTORNOOI 2021 

Rijvereniging : ........................................................................................................................................ 

Provincie:................................................................................................................................................ 

 

GROEPSDRESSUUR 

schrijft volgende ruiters in voor het vier- of achttal 

 ACHTTAL ZWAAR A 
 ACHTTAL ZWAAR B 
 ACHTTAL MIDDEN 
 ACHTTAL LICHT 

 VIERTAL MIDDEN 
 VIERTAL LICHT 

 

Gelieve voor deze groepen de samenstelling op te geven (ruiter + paard) : 

Commandant :.................................................................................................................. 

 NAAM RUITER NAAM PAARD 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

reserve   

 
 

AFMELDINGEN 
 

NAAM RUITER NAAM PAARD KLASSE 

   

   

   

   

 


