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OMZENDBRIEF PROVINCIAAL PONYTORNOOI LRV OOST-VLAANDEREN 

LRV Bassevelde – Zaterdag 18 september 2021 
 

Na een druk zomerseizoen staan we voor het Provinciaal Ponytornooi. Dit wordt georganiseerd door 

LRV Bassevelde op zaterdag 18 september 2021. Terreinen Kraaigemstraat.  

Bijgevoegd vindt u alvast enkele praktische richtlijnen terug : 
 
Inschrijvingen 

De inschrijvingen gebeuren zoals voor de gewestelijke wedstrijden: alle reeksen kunnen namelijk 
inschrijven tot maandag 6 september 24u. Indien de combinatie niet aantreedt, zal hiervoor een 
waarborg aangerekend worden via de financiële fiche van de vereniging. 
 

!!! Conform het LRV-wedstrijdreglement, dienen de pony’s voor de aanvang van het zomerseizoen en 
voor de kampioenschappen in orde te zijn met hun ponymeting. Er wordt nog een laatste meting 
georganiseerd ’s morgens op het provinciaal PT tussen 8u en 9u. 
 

!!! Op de wedstrijd zelf worden geen bij-inschrijvingen meer aanvaard. Op het kampioenschap worden 
geen klasseverhogingen toegestaan d.w.z. dat iedereen van de reeksen B-, L- en M-springen en de 
dressuur minstens 1x moet deelgenomen hebben in zijn/haar respectievelijke reeks. Voor de reeks 
aspiranten springen kan vrij ingeschreven worden. 
 
Ook voor de groepsdressuur kan ingeschreven worden, ponyspelen en balkjeslopen schrijven in ter 
plaatse, stoelrijden is vrij starten per duo. 
 

Op 13, 14 en 15 september 2021, zullen de rijtijdkaartverantwoordelijken van de ponyclubs de ruiters 
op tijd kunnen plaatsen : 

• maandag 13 september – 19u : ponyclubs beginnende met de letter I-P 

• dinsdag 14 september – 19u : ponyclubs beginnende met de letter R-Z 

• woensdag 15 september – 19u : ponyclubs beginnende met de letter A-H 
(bvb. Sint-Agatha Bassevelde = B = op woensdag ) 
 
De springwedstrijden B-Licht, C-Midden en D-Midden en de dressuur DL2 moeten niet op de 
rijtijdkaarten ingevuld worden, deze vindt u terug in het programmaboekje. 
 

!!! Eventuele uurwijzigingen dienen via Equester via de link “contacteer ons” aangevraagd worden 

door de Equesterverantwoordelijken. Zoals reeds meegegeven in de omzendbrief zomer zullen enkel 
nog deze aanvragen behandeld worden! Enkel de uurwijzigingen die door Leuven niet gewijzigd 
konden worden, zullen aan de hoofdjury meegedeeld worden en zullen ter plaatse behandeld worden. 
  



  2 september 2021 

 
 
Programma (met richttijden – afhankelijk van de inschrijvingen) 

Hieronder vindt u het gevolgde programma. Na afsluiting van de inschrijvingen zult u de uren kunnen 
terugvinden in Equester bij het wedstrijdprogramma. De volgorde per proef aangegeven in het 
programmaboekje dient verplicht gevolgd te worden. Ponyruiters, die zich niet tijdig aanmelden, 
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. 
 

A-TERREIN 
08:30 : Springwedstrijden SB-AB-BB-CB-DB-DL-CL-BL-CM-DM 
Prijsuitreikingen zijn telkens te pony na de proef 
 
Afzwaai laatstejaars LRV Oost-Vlaanderen met groepsfoto 
 

B-TERREIN 
10.00u: Springwedstrijden Aspiranten (startuur afhankelijk van aantal inschrijvingen): 
     A30-A40-A50-A60-A70-A80 
15.00 : balkjeslopen  
16.00u stoelrijden en spelen 
 

Dressuurwedstrijden 

Voormiddag aanvang 9u :alle D-pony’s 
Namiddag aanvang 13u: alle andere stokmaten 
Groepsdressuur: aanvang 11u 
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Springwedstrijden 

• Voor de springwedstrijden springklasse Beginnelingen is er een Barema A 2-fasen, waarbij de 
eindstreep voor de foutloze combinaties, de start van de 2e fase betekent. Voor deze reeksen is 
de prijsuitreiking stijl en barema te pony na de reeks. 

• Voor springklasse C Licht en D Licht is er een barema A 2 fasen, waarbij de eindstreep voor de 
foutloze combinaties, de start van de 2e fase betekent. Voor deze reeksen is de prijsuitreiking stijl 
en barema te pony direct na de proef. 

• Voor de klasse B-Licht, C-Midden en D-midden is er barema A met afzonderlijke barrage. Voor 
deze springwedstrijden is de prijsuitreiking van Barema A en stijl dadelijk na de wedstrijd. 

• In alle reeksen B, L en M wordt de basisomloop op stijl gejureerd 
• Aspiranten rijden een barema A Clear Round: medaille voor elke foutloze. 
• In de reeksen B, L en M, medailles afhankelijk van het aantal deelnemers: 1 per 4 deelnemers 

(barema A en stijl) met maximum van 8. 
 
 
Stoelrijden, spelen en balkjeslopen 

Het stoelrijden  gaat door  op het B-terrein omstreeks 16u00. 
 

• Stoelrijden: alle combinaties met een S-, A- of B-pony mogen deelnemen. Sporen en zwepen 
zijn niet toegestaan. Opgelet: dit is uitsluitend bedoeld voor kinderen onder de 12 jaar! 

• Balkjeslopen: inschrijven ter plaatse à 5€. Aandenken voor elke deelnemer. Tok verplicht, 
volwassen begeleider verplicht. Indien het ruitertje niet wordt vastgehouden is een 
bodyprotector verplicht. 

 
Dressuur 

Ook voor de dressuur dient men in te schrijven via Equester. In de voormiddag rijden de D-pony’s, in 
de namiddag alle andere stokmaten.  
 
Nationale Selectie 

• De selectiestand springen en dressuur van LRV Oost-Vlaanderen werd opgemaakt op basis van 8 
deelnames, waarbij alle uitslagen in aanmerking genomen zijn. De selectie gebeurt op basis van 
de 5 beste uitslagen  

• De selecties van Oost-Vlaanderen voor het Nationaal Ponytornooi worden aangevuld met de 
behaalde uitslagen op het provinciaal kampioenschap. Op het Provinciaal Ponytornooi worden 
enkele selectiepunten toegekend. 

• Voor de springwedstrijden Licht en Midden zal het aantal geselecteerde bestaan uit de helft 
geselecteerd uit Barema-A en de andere helft uit geselecteerde uit Stijl. Wij benadrukken bij deze 
ook nog even dat bij het selectiesysteem stijlspringen voor dit nationaal ponytornooi een 
combinatie 8 selectiepunten dient behaald te hebben, via barema A, om geselecteerd te kunnen 
worden voor het stijlspringen. 

• Op het nationale ponytornooi in Nieuwenrode op 25 september springen alle reeksen 
beginnelingen, licht en midden. In dressuur rijden alle reeksen. 
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Plaatselijk secretariaat 

• Ter plaatse zal de identiteit van de pony’s 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. 

• Wij vragen dat U alle combinaties die niet aanwezig zijn ‘s morgens komt afmelden. 
• Elke combinatie dient zijn kopnummer links op te hebben bij individuele proeven. 
 
 
Pony & uniform 

• Alle deelnemers worden in volledig en verzorgd uniform, m.a.w. Sint-Jorisschild op de tok, 

clubuniform en bodyprotector level 3 verwacht, conform het LRV-wedstrijdreglement. 

• De pony’s dienen keurig en verzorgd getoiletteerd te zijn. Invlechten van manen en/of staart is 

toegestaan (in geen geval een verplichting) ! 

• Alle pony’s dienen in orde te zijn met de ponymeting. 
• De commandanten zorgen dat hun groep stijlvol en verzorgd in de prijsuitreiking verschijnt. Ook 

tijdens de parcoursverkenningen verwachten wij de ponyruiters in volledig LRV-clubuniform. 
Prijsuitreikingen 

• De prijsuitreikingen springen gebeuren te pony na de proef 
• De prijsuitreiking dressuur voormiddag zal gebeuren na de proef DL te voet aan de tent 
• De prijsuitreiking dressuur namiddag en groepsdressuur zal gebeuren na Dm te voet aan de tent. 
• Opgelet: de prijsuitreiking gebeurt in volledig en correct ponyclubuniform. Niet in orde = geen 

medaille (ook niet achteraf) 
 
Wij verwachten dat iedereen zich houdt aan de Coronamaatregelen. 
 
Samen met de inrichters, willen wij U allen een fijne en sportieve dag en een geslaagd kampioenschap 
toewensen. 
 
Namens het provinciale ponycommissie L.R.V.- Oost-Vlaanderen, 
 
Els Boterdaele      Gert De Wolf 
Voorzitster      Monitor 


