
Uur Naam En Voor Naam Zetel Sport Naam Klasse Vader

10:00 GEERENS SILKE HAASRODE BLANDEN MY FREE LADY 4LRV GENIAAL 

10:10 AERTS ANNE SOPHIE ASSENT LADY FROZEN W&W 5LRV
10:20 GUTIERREZ MAITE NIEUWENRODE LET'S DANCE 5LRV VIVALDI

10:30 CRIJNS PETRA TIENEN DARIYANO Z1
10:40 CEULEERS BIRGIT VISSENAKEN-GLABBEEK QUEENSLEY "B" VH RIGELHOF Z1 DANTE WELTINO 331023807
10:50 DEHOU HANNE TIENEN NIMIN VAN BOST Z1 ESTEBAN XX
11:00 VAN DAELE GUY NEDEROKKERZEEL HUBUFA SJ Z1 BREEZER

11:10 VAN DE GOOR EMILY LANGDORP LUXOLA VAN DE VOSSEBERGEN Z2 DAYANO 421000035303
11:20 VAN DEN BOGAERT NELE LANGDORP COCO CHANEL Z2 VIVALDI

11:40 CYPERS MICHELLE BEKKEVOORT DAFNE VAN 'T MAAILAND L2 DARCO
11:50 LEMMENS ESMEE HOEGAARDEN ADMIRAAL L2 GANGES
12:00 CORTEN BRITT BEKKEVOORT GENTLEY VAN SEVENEECKEN L2 BENTLEY VD HEFFINCK
12:10 VANMEER CATHERINE LANDEN KINDA WOBBLY L2 FIRESTONE
12:20 ADAMS LAURA ZOUTLEEUW HALEGRA COOL HORSES L2 KRAK.C

12:30 VAN BEVER KARINE HERENT CLEVERBOY L2 SAROS VAN 'T GESTELHOF

12:40 VAN DAELE GUY NEDEROKKERZEEL LILYANTHA A L1
12:50 AERTS ANNE SOPHIE ASSENT LADY FROZEN W&W L1
13:00 VANDERVELDE FRAN MOORSEL TERVUREN ELIFE VAN DE VOGELZANG L1 LAMBADA VAN BERKENBROECK
13:10 VANDERVELDE ULRIKE VISSENAKEN-GLABBEEK GABON VAN DE CLAEVERVALLEI L1 ARGENTINUS 313302680
13:20 VAN DEN BERGHE GUIDO NEDEROKKERZEEL EPO-BLACK L1 PAINTED BLACK
13:30 VANDERVELDE STIEN MOORSEL TERVUREN WELCOME JEWEL VAN DE KEIHOEVE L1 WELCOME BOY
13:40 CORTEN BRITT BEKKEVOORT ENCHANTED VAN DE TOEKOMST L1 ONBEKEND
13:50 VAN BEVER KARINE HERENT INDY VAN DE WETERBEEK L1 WASHINGTON DC HELDENLAAN
14:00 VAN DEN BERGHE LARS NEDEROKKERZEEL WOOTZ L1 SHERATON
14:10 MOECHARS MEREL LANGDORP JMH FABIENNE L1

14:30 MATHUES LOUISE HOELEDEN WINNETOE M1
14:40 HEEREN TAMARA ASSENT IPPOLITO VAN HET PANNEHOF M1 BORDEAUX
14:50 VAN AERSCHOT DEBBY RILLAAR ARMATO Z M1 ARMANI V OVERIS Z

15:00 GEYSMANS LUNA BEKKEVOORT FERRERO VAN HET METTENHOF M2 SANDREO (EX TRUE HIT) 00.10508

15:10 VAN LAER ILONA HERENT INDY VAN DE WETERBEEK B1 WASHINGTON DC HELDENLAAN
15:20 BELLEMANS YANA GOOIK BAYANI BVZ B1 BERLIN
15:30 LIERMAN JOHAN ROTSELAAR JUNOT TER DIESCHOOT B1 BRAVOUR (ROYAL BRAVOUR)83.3586

15:40 KAMERS CHARLOTTE BIERBEEK CASTELLA B2
15:50 WUYTS KAREN LANGDORP WISH B2 QUASIMODO Z
16:00 CANS ULRIKE ZOUTLEEUW KACHINA B2 STEDINGER 331260400

RING 3 20x40

STARTLIJST OEFENDRESSUUR RUITERSCHOOL zondag 9 mei 2021
Alle proeven worden verreden op de zandpiste, inrijden op het gras

RING 1 20x60

RING 2 20x40



1 

 
  
 

LRV BRABANT - PROTOCOL VOOR DE DEELNEMERS 
OEFENPARCOURS/OEFENDRESSUUR/OEFENMOMENTEN v.29/04/2021 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

 

- Ben je ziek?...Blijf thuis!!! 

o Voel je je niet goed? Heb je een hoestje, koorts, loopneus,…? Blijf dan thuis! 

o Doe dit om iedereen te beschermen 

o Belangrijk: ben je besmet geweest, hou jezelf minstens 10 dagen in isolatie. Zo 

worden de anderen beschermd! Ben je nog niet symptoomvrij na 10 dagen, Blijf dan 

nog langer thuis, tot je enkele dagen geen symptomen meer hebt. 

- Social distancing: dit blijft het basismoto 

o Zorg dat je altijd die onderlinge afstand houd van 1,5 meter. 

- Hygiëne en bescherming 

o Was je handen meer dan ooit (en grondig)! Niet mogelijk? Gebruik dan 

ontsmettingsgel. 

o Gebruik van mondmaskers of gezichtsbescherming is verplicht voor +12-jarigen op 

de hele activiteitensite! 

o Ontsmetting van je handen en eventueel dragen van beschermende handschoenen 

biedt eveneens extra bescherming. 

o Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan 

o Persoonlijke hygiëne  is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende 

handgel, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes. 

o Gebruik wegwerphanddoeken. 

o Was (stoffen) rijhandschoenen na elk gebruik. 

WIE MAG ER AANWEZIG ZIJN 

 

- Enkel die personen die noodzakelijk zijn voor de organisatie en goede verloop van de 

activiteiten 

o Wordt strikt op toegezien via accreditaties, aanwezigheidslijsten,… 

o Partners, genodigden, publiek, … zijn GEEN essentiële personen! 

o Concreet voor de paardensport: sporter + max 2 begeleiders 

- Registratieplicht 

o Contactgegevens zullen ter plaatse opgevraagd worden 

- Publiek 

o Geen publiek toegelaten! 

o Geen samenscholingen rond de piste (bv. van andere deelnemers) 
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TOEGELATEN AANTALLEN IN DE PISTE 

 
- INDIVIDUELE OEFENMOMENTEN/ INDIVIDUELE TRAININGSMOMENTEN 

(bv. inrijden voor bv. een oefenparcours, sporttraining, individueel oefenen) 
o 1 paard/200m² 

 Het aantal paarden toegelaten in de piste moet visueel zichtbaar zijn aan de 
piste! 

o Max. 2 begeleiders/paard aanwezig op de activiteit(= bv. groom + ouder; géén  
publiek!) 

 In de paddock maximaal 1 begeleider toegelaten (draagt altijd mondmasker 
én handschoenen!) 

- AANDACHTSPUNT 
o Samenscholing is ten allen tijde verboden 

HORECA 

 

- Locaties waar je gaat paardrijden moeten de horeca gesloten houden, samen met de 

kleedkamers en douches (mochten die er zijn). Hiervoor worden de protocollen van Horeca 

Vlaanderen gevolgd. 

 

OEFENPARCOURS/OEFENDRESSUUR/OEFENMOMENTEN JONGE PAARDEN 

 

- INSCHRIJVINGEN 

o Alle inschrijvingen zullen op voorhand gebeuren voor het opmaken van de 

tijdsschema’s 

o Inschrijvingen ter plaatse zijn NIET toegestaan 

o Voor de oefenparcours en oefendressuur zal er ingeschreven worden via Equester 

o Voor de oefenmomenten jonge paarden zal er via een afzonderlijke format/email 

kunnen ingeschreven worden (link via Equester of Facebook pagina LRV Brabant) 

o Bij een overbezetting is het mogelijk dat de inschrijvingen vroeger afgesloten worden 

of bij de oefenparcours de 2de omloop/herstart geannuleerd wordt 

 

- INSCHRIJVINGSGELD 

o Voor de oefenparcours en oefendressuur zal er €7 per parcours/dressuurproef 

aangerekend worden. Dit bedrag wordt via de financiële fiche aangerekend door 

LRV. Als compensatie van de inkomsten uit o.a. catering vanwege de COVID-

maatregelen zal de organisator €5/combinatie ontvangen. Ter plaatse moet dus niks 

afgerekend worden.  

o Voor de oefenmomenten zal ter plaatse €10/combinatie aangerekend worden door 

de organisatie 
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- DEELNAME NIET-LRV LEDEN 

o Op uitnodiging van de organisator is deelname van niet-LRV leden beperkt 

toegelaten. Het is de bedoeling dat de uitnodiging beperkt wordt tot de ruiters uit de 

onmiddellijke omgeving, welke bij de inrichtende vereniging betrokken zijn. 

Uitgenodigde ruiters moeten zelf nagaan of zij hierbij voldoende verzekerd zijn via 

een persoonlijke verzekering. 

o Het inschrijvingsgeld van deze combinaties moet rechtstreeks geregeld worden met 

de organisator 

o Het aantal deelnemers niet-leden, dat kan toegelaten worden, is beperkt tot 

maximaal 1/10 van het totaal ingeschreven LRV-deelnemers. 

o Deze deelnemers zullen gecommuniceerd worden door de organisator voor de 

opmaak van de startlijsten/timeslots  

 

- PERSOONLIJKE BESCHERMING & HYGIËNE 

o Het dragen van een mondmasker is voor iedereen die niet te paard zit ten allen tijde 

verplicht (uitzondering -12-jarigen, voor wie dit wel sterk aangeraden is) 

 

- DUUR AANWEZIGHEID 

o Het concept is “rijden en terug naar huis” 

o De deelnemers spenderen enkel de strikt noodzakelijke tijd op de locatie, dwz niet te 

vroeg aanwezig zijn en na het rijden onmiddellijk vertrekken 

 

- PUBLIEK 

o Publiek is niet toegelaten! 

o Deelnemers die reeds gereden hebben/nog moeten rijden mogen niet samenscholen 

rond de piste (= publiek). Indien u dient te wachten, doe dit dan ter hoogte van de 

vrachtwagen/trailer. 

 

- PARKING 

o Voldoende afstand tussen de vrachtwagens/trailers voorzien om de regels van social 

distance te kunnen waarborgen, ook bij het op- en afzadelen 

o Paarden alleen aan vrachtwagen/trailer binden voor op/af te zadelen 
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OEFENPARCOURS 

 

- FORMAT 

o Er kan een parcours gereden worden onder het ‘Clear Round’ format 

o Dezelfde combinatie kan 2 maal inschrijven op dezelfde hoogte, in dit geval zal deze 

na zijn eerste omloop in de piste blijven om na een korte pauze (1 à 2 combinaties) 

een herstart te kunnen doen. 

o Schrijf hiervoor in op de 2 verschillende oefenmomenten (1) & (2) in Equester 

o Er zal voldoende tijd voorzien worden per combinatie zodat het aantal deelnemers in 

de paddock beperkt blijft en kan voldaan worden aan het maximum van 

1 combinatie per 200m² 

 

- PADDOCK 

o Het maximum aantal combinaties  in de paddock (1 combinatie per 200m²) zal 

aangegeven zijn, probeer indien mogelijk, los te rijden buiten de paddock of in een 

hiervoor voorziene zone. 

o Maximum 1 begeleider/combinatie toegelaten die steeds een mondmasker en 

handschoenen draagt. 

 

OEFENDRESSUUR 

 

- PROEVEN 

o Er is de mogelijkheid tot het rijden van de actuele dressuurproeven LRV, die terug te 

vinden zijn op de website (B1 tem ZZ en de proeven Jonge Paarden) 

o Daar dit een oefening betreft kan de combinatie vrij inschrijven in welke reeks deze 

van start wil gaan 

 

- JURYBEOORDELING 

o De proeven zullen door een jury beoordeeld worden via de protocollen 

o Het protocol zal onmiddellijk na de proef door de jury aan de ruiter/lezer 

overhandigd worden 
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OEFENMOMENT JONGE PAARDEN 

Op de oefenmomenten jonge paarden zal er een parcours ter beschikking gesteld worden gedurende 

een tijdslot van 1u voor max 4 combinaties. 

 

Bij de inschrijving dient men het niveau te vermelden (hoogte) en de leeftijd van het paard. 

- De inschrijving dient te gebeuren, 

o hetzij individueel, waarbij de groep per tijdslot wordt samengesteld door de 

beheerder van de inschrijvingen 

o hetzij gezamenlijk met max. 3 andere combinaties, die dan ook samen in hetzelfde 

tijdslot zullen geplaatst worden, vermeld dit duidelijk bij de opmerkingen 

 

 

 

Het parcours kan gedurende het toegekende uur vrij gebruikt worden, zowel voor het losrijden als 

voor het rijden van parcourslijnen. 

 

De hoogte van de hindernissen mag aangepast worden, maar de hindernissen zelf mogen niet 

verplaatst worden. 

 

Per tijdslot zal max. 1 begeleider tegelijkertijd toegelaten worden tot de piste voor het verlenen van 

hulp aan de combinaties. 

 


