Mennen: LRV & VLP werken verder samen tijdens het zomerseizoen!
Afgelopen winter werd er voor de indoorwedstrijden reeds een succesformule gelanceerd.
Zo mochten alle LRV-menners deelnemen bij VLP en visa-versa. Dit zorgde voor mooie
organisaties, veel inschrijvingen en gelukkige menners. Als kers op de taart mocht de top 3
van elke categorie van het wintercriterium deelnemen aan de Superfinale tijdens Flanders
Horse Expo. Mede door dit succes werd er beslist om een formule uit te werken voor het
zomerseizoen 2019!
De uitbreiding naar de zomer geldt niet voor de volledige menwerking, maar zal zich focussen op
instroom en op de basisvorming. Er wordt op deze manier getracht om meer mensen aan het mennen
te krijgen. VLP CAV-menners zijn welkom op LRV-wedstrijden, de LRV-menners kunnen op hun beurt
terecht op de CAV-wedstrijden. Een mooie wisselwerking waardoor er niet enkel meer opties zijn voor
alle menners, maar waarbij er ook hogere inschrijvingsaantallen worden beoogd. Een win-win situatie
voor zowel menners als organisatoren.
Zowel de Landelijke Rijverenigingen als de Vlaamse Liga Paardensport zijn ervan overtuigd dat deze
inspanning zal leiden tot de verdere uitbouw en gestage groei van deze mooie discipline.
Bijgevoegd kunnen jullie de volledige kalender alsook alle gedetailleerde informatie terugvinden.
We wensen alvast alle menners en organisatoren een prachtig seizoen toe!
Mocht u verder nog vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om ons te contacteren:
▪ LRV :
Arthur Tanghe
a.tanghe@lrv.be
016 47 99 60
▪ VLP :
Lies Dedier
liesd@vlp.be
09 274 10 55

Arthur Tanghe
Technisch Directeur LRV vzw

Inge Vandael
Directeur Competitiesport VLP

KALENDER 2019

SPECIFIEKE AFSPRAKEN - OMZENDBRIEF
1. LIDMAATSCHAP
o VLP-menners die in orde zijn met hun VLP-lidmaatschap (min. Een L01 of een recreatieve
licentie) kunnen deelnemen aan de LRV-wedstrijden.
o LRV-menners die in orde met hun LRV-lidmaatschap mennen ‘type 1’ (wedstrijdlicentie
geldig voor het hele seizoen, winter & zomer (indoors & outdoors)) kunnen deelnemen
aan de VLP-CAV wedstrijden.
o In orde zijn met het lidmaatschap betekent ook dat de menner in orde is met de
verzekering om aan de menwedstrijden deel te nemen.
o De lidmaatschappen worden gecontroleerd door de respectievelijke sportfederatie.
o Een menbrevet is niet verplicht.

2. INSCHRIJVINGEN:
o De deelnemers schrijven in bij hun eigen federatie ongeacht wie de wedstrijd organiseert.
o De specifieke deadlines staan steeds vermeld op het voorprogramma van de wedstrijd.
o Voor LRV-leden : inschrijven via de provinciale menverantwoordelijke van LRV. Voor info
en vragen kan je terecht bij Arthur Tanghe (a.tanghe@lrv.be )
o Voor VLP-leden :
▪ Online via www.equibel.be
▪ Offline via een mail naar liesd@vlp.be met alle informatie (menner,
licentienummer, paard(en), registratienummer paard(en), wedstrijd, reeks)

3. TARIEVEN:
o 15 euro voor LRV-leden aan LRV-wedstrijden. Op Tornooien wordt er geen 15€ maar
slechts 2€/combinatie gevraagd (deze verrekening verloopt via de financiële fiche).
o 17,5 euro online (22,50 euro offline) voor VLP aan VLP-wedstrijden
o 22,5 euro voor LRV-leden aan VLP-wedstrijden & VLP- en LEWB-leden aan LRV-wedstrijden

4. REGLEMENT
o Als dressuurproef wordt er gekozen voor: CAV 2019 = FEI J& YD (ex 4A) voor alle
categorieën. Zie bijlage.
o Op beide organisaties wordt een gelijkaardig reglement toegepast, zijnde dat van het FEI.
Zie bijlage. Dit geldt op alle toepassingen behoudens:
▪ Leeftijd juniormenners:
• Bij LRV mogelijk vanaf 7 jaar
• Bij VLP mogelijk vanaf 10 jaar
LET OP! Indien men met een LRV-licentie wenst deel te nemen op een VLPorganisatie dient men minimum 10 jaar te zijn! De regelgeving is dus van
toepassing op het type licentie én de organisatie!
o Aandachtspunten :
▪ Menner : er zal strikt toegekeken worden op de veiligheid van menner. Gelieve de
wedstrijd te rijden in correct uniform, inclusief uw bodyprotector.
▪ Paard : gelieve uw stamboekpaspoort inclusief bewijs van correcte vaccinatie en
registratie in de centrale databank mee te brengen. Deze documenten dienen
ingeleverd te worden op het secretariaat bij ontvangst van koetsnummer =
startnummer. De organisatie voorziet een koetsnummer voor alle combinaties.
Geen koetsnummer = niet starten.
Alle documenten dienen in regel te zijn, dit wil o.a. zeggen:
▪ Paarden dienen correct gevaccineerd te zijn conform het FEI-reglement,
zijnde binnen de 6 maanden voor de wedstrijd moet een griepvaccin
toegediend zijn.
▪ Alle paarden dienen geregistreerd te zijn, dit kan kosteloos via Equibel.be.
Zie bijlage.
▪ LET OP! Hier zal streng op worden toegezien. Wanneer de documenten na 2
verwittigingen nogmaals en dus een derde keer niet in orde zijn, kan er niet gestart
worden. Dergelijke zaken worden genoteerd in een gemeenschappelijk bestand,
welk gedurende een heel seizoen bijgehouden wordt.
Deze verwittigingen dienen niet over één en hetzelfde onderwerp te handelen. De
menner kan een eerste verwittiging krijgen wanneer de vaccinatie niet conform
het FEI-reglement is op wedstrijd A en vervolgens wanneer hij/zij de
stamboekpapieren niet bij heeft op wedstrijd C. Bij een derde verwittiging zal men
op deze derde wedstrijd niet meer kunnen starten.

BIJLAGEN
• Bijlage 1: Reglement LRV & VLP
• Bijlage 2: FEI Reglement
• Bijlage 3: Hoe kosteloos uw paard registreren op www.equibel.be ?
• Bijlage 4: Dressuurproef CAV 2019

