Partnerbrochure

1. Over de Jeugd Cup
Wat is de Jeugd Cup?
Ruim 40 jaar geleden nam wijlen Eric Wauters het initiatief
om een werking op te starten waar de goede basis en de
stijl van de jeugdruiters voorop stond. Hij vond hiervoor een
bondgenoot in Julien Depaepe.
Gezien de nadruk op jeugdwerking lag, zochten ze
een samenwerking met de toenmalige instantie voor
schoolsport, de verantwoordelijken uit paardenhumaniora
Willy Vanhooren en Chretien Hansen en een aantal experts
als Bart Vandecasteele, Rik Deraedt…
Zo ontstond er een solide werkgroep die zich inzette voor de
kwaliteit van de ruiters aan de basis. Dit door wedstrijden te
organiseren die stijl, kwaliteit en paardvriendelijkheid op de
eerste plaats zetten.
Later kwam er de steun van de erkende federaties LRV en VLP
bij, werd de werkgroep aangevuld met meerdere experts en
verbond ook Marc Van Dijck zich als ‘Peter’ van deze werking.
Momenteel is de Jeugd Cup uitgegroeid tot een concept dat
wedstrijden ‘stijlspringen’ aanbiedt met als orgelpunt een
selectie voor deelname aan de finale op Jumping Mechelen.
De Jeugd Cup is toegankelijk voor ruiters van het basis- en
secundair onderwijs, inclusief leerlingen van scholen met
paardenopleidingen of specialisatiejaren.
Ook ruiters die geen lid zijn van LRV of VLP kunnen deelnemen
mits een kleine bijdrage voor de verzekering.

Wat is stijlspringen?
Stijlspringen: niet rijden om te winnen, maar rijden
om te leren winnen!
Stijlspringen is een discipline die onder jumping valt
maar met een iets andere klemtoon dan het regulier
wedstrijdcircuit. Het gaat niet om de hoogte of de
snelheid, maar om de ‘manier waarop’ een parcours
wordt afgelegd.
Het doel is om met zo discreet mogelijk gegeven
hulpen het paard het zo makkelijk mogelijk te maken
om de optimale sprong te laten zien.

De belangrijkste elementen die hiertoe bijdragen zijn:
√ Een optimale houding tussen de hindernissen,
zacht en het paard volgend m.a.w. de light-forwardseat.
√ Een optimale houding op de sprongen zodat de
ruiter het paard nooit stoort.
√ De ideale lijnen en wendingen rijden.
√ Het voor het paard ideaal aantal gelijkmatige
galopsprongen rijden tussen de hindernissen.
√ Een voldoende voorwaarts gereden galoptempo
en dit in functie van de opdrachten.
√ Het paard met zo zacht mogelijke hulpen helpen
zijn evenwicht na elke sprong snel te herstellen zodat
het weer bergop naar de volgende hindernis kan.
√ Een zo ideaal mogelijke afstand rijden zodat het
paard een goede sprong kan maken.

Het is dus geen productevaluatie (strafpunten/korte tijd), maar een procesevaluatie waarbij een combinatie punten
krijgt voor technische vaardigheden en tactisch inzicht. Hierbij hoort ook nog beoordeling van de toilettage van het
paard, de optoming en het uniform van de ruiter. Het draait echter niet om merken en glitters. Er wordt gekeken naar
toilettage i.f.v. gezondheid en welzijn van het paard, onderhoud en veiligheid van het materiaal en het respect voor
reglementen.

PONY

PAARD

Kleine maat (A,B pony’s) 65cm
Grote maat (C,D pony’s) 85cm

Paarden 85cm
Paarden 1m05

In totaal zijn er 4 klassementen. Zowel voor de selectiewedstrijden als voor de halve finale worden dezelfde
inschrijvingstarieven gebruikt. Er zijn 7 selectiewedstrijden. 100 paarden en pony’s kunnen zich plaatsen voor de
halve finale. Vanuit de halve finale selecteren we de 35 beste pony’s en paarden voor de finales op Vlaanderens
Kerstjumping Mechelen. De 8 allerbeste pony’s en paarden rijden dan nog eens de super finale in de grote piste.
Naar goede gewoonte krijgen alle deelnemers aan de halve finale een naturaprijs en worden er mooie naturaprijzen
voorzien voor de super finale, waaronder ook stages bij enkele profruiters.

2. Proeven & klassementen

PROEF
1
2
3
4

HOOGTE
Pony’s kleine maat
Pony’s grote maat
Paarden 85cm
Paarden 1m05

*het jaar dat de leeftijd bereikt wordt

OPEN VOOR (leeftijd ruiters)
7 tot 12 jaar*
7 tot 16 jaar*
Tot 18 jaar*
Tot 21 jaar*

INLEG
10€
10€
10€
10€

3. Partnerformules
De Jeugd Cup kan rekenen op de steun van partners die elk jaar
zorgen voor onvergetelijke prijzen. In deze brochure bieden we
drie standaard partnervoorstellen aan.
We houden bovendien van een persoonlijke aanpak. Heeft u een
partnervoorstel en wil u dat rustig met ons bespreken? Neem dan
vrijblijvend contact op met Eline Poppe via eline@vlp.be en we
werken samen de perfecte formule uit.

GOLD PARTNER
(2500€)
Als ‘gold’ partner ondersteunt u de hoogste proef van het PONY en het PAARDEN klassement.
In return voor uw ondersteuning bieden we u het volgende:

1.

VIP-arrangement

Tijdens de super finale op Vlaanderens Kerstjumping
Mechelen krijgt u 4 VIP kaarten aangeboden.
2.

Logovermelding

Uw logo wordt vermeld op de start- en uitslagenlijsten bij het door u ondersteunde klassement.
Uw logo wordt geplaatst op de pagina van de Jeugd
Cup op de websites van VLP en LRV.
Uw logo wordt opgenomen op de affiche en flyers van
de Jeugd Cup. (Indien instap voor 1 mei)
3.

Banners

Indien u een banner kan aanleveren, wordt deze op
het secretariaat van elke selectiewedstrijd, de halve
finale en tijdens de finale op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen bij het secretariaat geplaatst.

4.

Productplacement

Elke vorm van productplacement en standenbouw
op de verschillende locaties gebeurt in overleg met de
respectievelijke organisatoren.
5.

Redactionele aandacht

Uw naam zal vermeld worden door de speaker op
Vlaanderens Kerstjumping Mechelen.
U mag de prijzen voor de super finale van het door u
ondersteunde klassement overhandigen.
Uw naam zal samen met een link naar de website
vermeld worden in elk artikel dat door VLP/LRV wordt
geschreven over de Jeugd Cup.
Opname in persberichten en nieuwsbrieven over
Jeugd Cup bij VLP en LRV.
6.

Intellectuele rechten

U heeft het recht om zich naar derden toe als officiële
partner van de Jeugd Cup te uiten.

SILVER PARTNER
(1000€)
Als ‘silver’ partner ondersteunt u de laagste proef van het PONY en het PAARDEN klassement.
In return voor uw ondersteuning bieden we u het volgende:

1.

VIP-arrangement

Tijdens de super finale op Vlaanderens Kerstjumping
Mechelen krijgt u 2 VIP kaarten aangeboden.
2.

Logovermelding

Uw logo wordt vermeld op de start- en uitslagenlijsten bij het door u ondersteunde klassement.
Uw logo wordt geplaatst op de pagina van de Jeugd
Cup op de websites van VLP en LRV.
3.

Banners

Indien u een banner kan aanleveren, wordt deze op
het secretariaat van elke selectiewedstrijd, de halve
finale en tijdens de finale op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen bij het secretariaat geplaatst.

4.

Productplacement

Elke vorm van productplacement en standenbouw
op de verschillende locaties gebeurt in overleg met
de respectievelijke organisatoren.
5.

Redactionele aandacht

Uw naam zal vermeld worden door de speaker op
Vlaanderens Kerstjumping Mechelen.
U mag de prijzen voor de super finale van het door u
ondersteunde klassement overhandigen.

BRONZE PARTNER
(500€)
Als ‘bronze’ partner toont u uw engagement naar de jeugdwerking en die van de Jeugd Cup in het bijzonder.
U bent bronze partner voor een volledig seizoen voor de algemene werking van de Jeugd Cup.

1.

Logovermelding

Uw logo wordt vermeld op de start- en uitslagenlijsten van de finaleproeven op Vlaanderens
Kerstjumping Mechelen.
2.

Productplacement

Elke vorm van productplacement en standenbouw op de verschillende locaties gebeurt in
overleg met de respectievelijke organisatoren.
3.

Redactionele aandacht

Uw naam zal vermeld worden door de speaker
op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen.

4. Contact
De Jeugd Cup is een samenwerking tussen VLP en LRV.
Vlaamse Liga Paardensport

Eline Poppe
(Verantwoordelijke Jeugd Cup VLP + partnership)

Jozef Hebbelynckstraat 2 - 9820 Merelbeke

Tel: 09.274.10.50

IBAN: BE06 4410 6333 8122 – BIC: KREDBEBB

E-mail: eline@vlp.be

BTW BE 0465.222.391
Landelijke Rijverenigingen
Waversebaan 99 – 3050 Oud-Heverlee
IBAN: BE62 7364 0368 4661 – BIC: KREDBEBB
BTW BE 0410.042.754
Algemene coördinatie en opvolging
Werkgroep Jeugd Cup
Boterdaele Els
Depaepe Julien
Deraedt Rik
Fockaert Jan
Grauwels Luc
Hansen Chrétien
Loos Antoon
Parez Claire
Poppe Eline
Van Dyck Christel
Vandael Inge (Directeur Competitiesport VLP)
Vanhooren Willy
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Christel Van Dyck
(Verantwoordelijke Jeugd Cup LRV)
Tel: 016.47.99.60
E-mail: c.vandyck@lrv.be
Adviserend comité
Marc Van Dijck:
‘peter’ van de werking Jeugd Cup Stijlspringen
Bart Vandecasteele:
opleiding en vorming

EEN OR GANISATIE VAN

LEERRIJKE WEDSTRIJDEN

STIJLSPRINGEN

VOOR JEUGD T.E.M 21 JAAR

REEKSEN VOOR PONY ’S EN PAARDEN

FINALES TIJDENS JUMPING MECHELEN

info

&

inschrijvingen

www.lr v.be
www.v lp.be

