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DE BREVETTENWERKING VAN A TOT A
1.Ontstaan van de brevettenwerking
•
•
•

Ontstaan in de jaren 70
1993: eenzelfde erkenning door alle sportfederaties (VLP-LRV)
1997: Ontstaan Vlaamse Hippische Sportbond (VHS)
 Een aanvullend en overkoepelend orgaan waarbinnen de uniformsering
van de basisopleiding en vorming wordt besproken en gerealiseerd.





•

Vastleggen eindtermen per brevet
Vastleggen examenvragen
Aanwerven examinatoren brevettenwerking
Beheer en ontwerp brevettenboeken

Sportfederaties: uitvoerende organen

DE BREVETTENWERKING VAN A TOT A

1.Overzicht brevettenwerking
I.

Klassieke brevetten
•
•
•
•
•
•

II.

Ruiterbrevet A
Ruiterbrevet B
Rijvaardigheidsattest
Rijvaardigheidsattest
Rijvaardigheidsattest
Rijvaardigheidsattest

Menbrevetten
•
•

Menbrevet A
Menbrevet B

initiator
instructeur B
trainer B
trainer A
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III. Brevetten western rijden (reining)
•
•
•
•
•
•

A-brevet western rijden
B-brevet western rijden
Rijvaardigheidsattest initiator western rijden (reining)
Rijvaardigheidsattest instructeur B western rijden (reining)
Rijvaardigheidsattest trainer B western rijden (reining)
Rijvaardigheidsattest trainer A western rijden (reining)
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Schematische voorstelling klassieke brevettenwerking
A-brevet
B-brevet
Rijvaardigheidsattest initiator paardrijden
Rijvaardigheidsattest instructeur B paardrijden

Rijvaardigheidsattest trainer B paardrijden
Rijvaardigheidsattest trainer A paardrijden
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Het A-brevet: instapvoorwaarden en leerinhoud
•
•

Minimum 11 jaar (kalenderjaar)
Het examen bestaat uit een theoretische en een praktische proef waarbij je op alle
onderdelen geslaagd moet zijn. Indien je niet geslaagd bent, kan je vrijstellingen krijgen voor alle
onderdelen waarop je geslaagd bent (50%).

De theoretische proef
Kennis paardrijden
De ruiter kent:
- de zinnen en zintuigen van het paard
- de belangrijkste uitwendige delen van het paard
- de belangrijkste kleuren en aftekeningen
- de belangrijkste rassen en types
- de voeding van het paard
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-

de juiste omgang met het paard
de verzorging van het paard
de uitrusting van paard en ruiter
de juiste manier van op- en afzadelen
de juiste manier van op- en afstijgen
de rijbaan en de verschillende hoefslagfiguren
de etiquette en afspraken
de dressuurzit en de verlichte zit
de soorten hulpen
de eenvoudige hulpgeving
de gangen van het paard
het cavalettirijden
de eerste sprong

De ruiter kent de verkeersreglementen en voorschriften in verband met ruiter en verkeer.
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De praktische proeven
1.
Dressuur
De ruiter kan
- een paard op de juiste manier benaderen
- zelfstandig een halster aandoen, het paard van stal halen, vastbinden en poetsen
- zelfstandig op- en afzadelen
- zelfstandig op- en afstijgen
- in kleine groep volgende opdrachten uitvoeren:
• enkele hoefslagfiguren rijden in stap, draf en galop
• lichtrijden op het buitenbeen
• doorzitten
• in de wending aangalopperen
• een overgang van galop naar halt maken over draf en stap
• verlichte zit uitvoeren
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Elementen uit de dressuuropdracht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afwenden met paard aan de hand op de middellijn
Op- en afstijgen
In stap: volte halve baan, door een S van hand veranderen, diagonaal van hand veranderen,
grote cirkel…
In groep achter elkaar kunnen draven
Lichtrijden op het buitenbeen
In draf (individueel en in groep): diagonaal van hand veranderen, middellijn, afwenden lange
zijde…
Draven (doorzitten) gans de rijbaan rond
Individueel aangalopperen
Grote volte in galop (beoordeling zit in galop)
Individueel een progressieve overgang maken van galop over draf en stal naar halt.
…
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2.Springen
De ruiter kan op een veilige manier 3 sprongen nemen over een hindernis, zonder het paard te
storen. Eén vanuit draf en twee vanuit galop.
Er wordt gelet op de houding op de sprong en tussen de sprongen enerzijds en op de manier
waarop de ruiter naar de hindernis rijdt en erna weer verder rijdt.
Het accent: controle over het paard voor en na de sprong!
Steeds een vast parcours
1 cirkel rijden na sprong 1 en sprong 2 is toegelaten (niet verplicht)
Hoogte maximaal 70 cm
Hoogte varieert naargelang de
schofthoogte van de pony
A-pony’s zijn niet toegelaten
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Het B-brevet: instapvoorwaarden en leerinhoud
•
•
•

Minimum 12 jaar (kalenderjaar)
In het bezit van het A-brevet
Het examen bestaat uit een theoretische en een
praktische proef waarbij je op alle onderdelen
geslaagd moet zijn. Indien je niet geslaagd bent, kan je
vrijstellingen krijgen voor alle onderdelen waarop je
geslaagd bent (50%).
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De theoretische proef
Kennis paardrijden
De ruiter kent:
- de periodieke en specifieke verzorging van het paard
- enkele symptomen van koliek
- specifieke uitrusting van het paard
- de juiste manier van bandageren
- de dressuurzit
- de gangwijzen en gangmaten
- de juiste manier van overgangen rijden
- enkele begrippen in verband met aanleuning
- enkele aandachtspunten bij stelling en buiging
- de belangrijkste punten uit het dressuurreglement
- de fasen van de sprong
- de verschillende soorten hindernissen en de belangrijkste punten uit het springreglement
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De praktische proeven
1.Dressuur
De ruiter kan op een behoorlijke manier de voorgeschreven dressuurproef rijden:
-Hij laat het paard voldoende voorwaarts bewegen in de drie gangwijzen.
-De ruiter is in staat om het paard dressuurmatig voor te stellen op een manier dat blijkt dat het
paard aan de hulpen is, m.a.w. gehoorzaam aan de tussenkomst van de handen en aan de inwerking
van de been-en gewichtshulpen (zit).
-De ruiter kan zijn paard rechtstellen op rechte lijnen. In wendingen en cirkels is het paard gesteld
en gebogen.
-De ruiter kan laten zien dat het door hem/haar bereden paard voldoende goed reageert op halve en
hele ophoudingen, afhankelijk van de gevraagde overgang.
Het accent: De ruiter moet rijden met contact en het paard mag niet voortdurend tegen, op of
achter de teugel rijden (=verzet). De ruiter reageert op een gepaste manier als het paard in verzet
komt.
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Elementen uit de dressuurproef
•
•
•
•
•
•

Binnenkomen in arbeidsdraf, halthouden en groeten, voorwaarts in arbeidsdraf
Cirkel 20 m diameter op linker- en rechterhand
Diagonaal van hand veranderen
Middenstap
Aanspringen in arbeidsgalop op linker- en rechterhand
Cirkel 20m diameter in galop

Deze proef wordt gereden in doorgezeten draf.
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2.Springen
De ruiter springt op een veilige manier een opgelegd parcours van 5 sprongen (4 hindernissen)
zonder het paard te storen.
Er wordt gekeken naar de houding op (uit de mond en uit de rug van het paard) en tussen de
sprongen.
Verder wordt er gekeken naar de manier waarop de deelnemer het parcours rijdt: juiste lijn,
wending goed uitrijden, juiste galop, tempo onder controle enzoverder.
Meerdere noodsprongen = niet slagen
Steeds een vast parcours
Hoogte maximaal 80 cm
Hoogte varieert naargelang de schofthoogte van de pony
A-pony’s zijn niet toegelaten
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•
•

Controleer zeker het document “Slagingscriteria A- en B-brevet 2013”
Let in de brevettenfilm op de verkeerslichten, rechts onderaan het scherm.
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Het rijvaardigheidsattest initiator: instapvoorwaarden en leerinhoud
•

In het bezit zijn van het B-brevet.

Twee praktische proeven (dressuur EN springen):
• De kandidaat legt een opgelegde dressuurproef af.
• De kandidaat springt, in een behoorlijke stijl, een springparcours met een tiental hindernissen
met een hoogte van 1m (de breedte bedraagt minimaal 90cm en maximaal 1.10m).
• Quotering op 100 punten.
•

De kandidaat behaalt minstens 50% bij de uitvoering van de opgelegde dressuur- en
springproef.
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Elementen uit het dressuurparcours
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenkomen in arbeidsdraf
Van hand veranderen door een S
Cirkel 10 m diameter in draf zowel op linkerhand als op rechterhand
Diagonaal van hand veranderen in middendraf
Aanspringen in linker en rechtergalop
Cirkel 20 m diameter in galop
Middenstap over de diagonaal
Het paard de hals laten strekken in middenstap
Halthouden en 4 sec. onbeweeglijk stil staan
…

Deze proef wordt in doorgezeten draf gereden.
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Aandachtspunten bij het springparcours
• Fouten bij de ruiter:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

onrustige romp
geen stille benen
steun op de teugels
voortdurend storende houding
hoofd niet voorwaarts
storen in de mond
onvoldoende halsvrijheid geven aan het paard
…

Fouten bij het paard:
–
–
–
–
–

Meerdere keren uit galop
Noodsprong
Kruisgalop of verkeerde galop
Uitbreken, weigeren
…
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Het rijvaardigheidsattest Instructeur B: Instapvoorwaarden en leerinhoud
•In het bezit zijn van het rijvaardigheidsattest initiator

Twee disciplines mogelijk: springen of dressuur
1.Instructeur B dressuur
•De kandidaat legt een opgelegde dressuurproef af.
•Quotering aan de hand van het dressuurprotocol.
•De kandidaat behaalt minstens 50% bij de uitvoering van de opgelegde dressuurproef.
2.Instructeur B springen
•De kandidaat legt een springparcours af met een hoogte van 1.10m. Het parcours bestaat uit een
tiental hindernissen waaronder een uitnodigende eerste sprong en twee dubbelsprongen (de breedte
bedraagt minimaal 1m en maximaal 1.20m).
•Quotering op 100 punten.
•De kandidaat behaalt minstens 50% bij de uitvoering van de opgelegde springproef.
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Elementen uit het dressuurparcours
• Binnenkomen in arbeidsdraf
• Schouderbinnenwaarts
• Van middendraf naar uitgestrekte draf
• Linksomkeert en rechtsomkeert
• Kurzkehrt rechts en links
• Middenstap, middendraf en middengalop
• Uitgestrekte draf
• 5 passen achterwaarts gaan
• Van arbeidsgalop naar middengalop
• Contragalop
• …
Deze proef wordt in doorgezeten draf gereden.
Aandachtspunten bij het springparcours : idem als bij initiator
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Het rijvaardigheidsattest Trainer B: instapvoorwaarden en leerinhoud
Drie disciplines mogelijk: springen, dressuur en eventing
1.
Trainer B dressuur
• In het bezit zijn van rijvaardigheidsattest instructeur B dressuur.

•
•
•

De kandidaat legt de opgelegde dressuurproef af.
Quotering: aan de hand van het dressuurprotocol.
De kandidaat behaalt minstens 50% bij de uitvoering van de opgelegde
dressuurproef.
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2.Trainer B springen
•In het bezit zijn van het rijvaardigheidsattest instructeur B springen.
•De kandidaat legt een springparcours af met een hoogte van 1.20m (de breedte minimum 1.10 m en
maximum 1.30 m). Het parcours bestaat uit een tiental hindernissen waaronder een uitnodigende
eerste sprong en minstens twee dubbelsprongen.
•Quotering op 100 punten.
•De kandidaat behaalt minstens 50% bij de uitvoering van de opgelegde springproef.
3.Trainer B eventing
•In het bezit zijn van het rijvaardigheidsattest instructeur B springen en dressuur
•De kandidaat legt een palmares voor inzake eventing op het niveau CIC* of CCI*, CNC M of Midden.
Een vrijstelling moet individueel aangevraagd worden bij de Vlaamse Trainersschool (denkcel
paardrijden).
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Elementen uit het dressuurparcours
• Binnenkomen in verzamelde draf
• Schouderbinnenwaarts
• Keertwending om de achterhand links en rechts
• Verzamelde draf, middendraf, uitgestrekte draf
• Verzamelde stap, middenstap en uitgestrekte stap
• Verzamelde galop, middengalop, uitgestrekt galop
• Travers en appuyeren
• 4 passen achterwaarts gaan en direct weer voorwaarts
• Enkelvoudige galopwissel
• Contragalop
• …
Deze proef wordt in doorgezeten draf gereden.
Aandachtspunten bij het springparcours : idem als bij instructeur B
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Het rijvaardigheidsattest Trainer A: instapvoorwaarden en leerinhoud
•In het bezit zijn van:
i.Trainer A dressuur: het rijvaardigheidsattest trainer B dressuur
ii.Trainer A springen: het rijvaardigheidsattest trainer B springen
iii.Trainer A eventing: het rijvaardigheidsattest instructeur B dressuur en springen + gepast palmares
op niveau trainer A

Drie disciplines mogelijk: springen, dressuur en eventing
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1.
Trainer A dressuur
• De kandidaat behaalt minstens 50% bij de beoordeling van het inrijden van een paard als
voorbereiding op een M-dressuurproef (Z2 LRV). De jury kan hierbij afzonderlijke opdrachten
geven.
• Hierbij wordt bijzonder gelet op:
– houding en zit van de ruiter
– het inwerken van de ruiter
– de progressieve en systematische opbouw bij het inrijden
– het resultaat van het inrijden (nageeflijkheid, engagement van de achterhand, zuiverheid
van uitvoering, enz.)
• Het inrijden wordt gebruikt als deliberatiecriterium in de 2 richtingen.
• Quotering op 100 punten.
• De kandidaat behaalt minstens 55% bij de uitvoering van de opgelegde
dressuurproef.
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2.Trainer A springen
•De kandidaat legt een springproef af die bestaat uit:
I.
Een paard inrijden voor het springen van een parcours van 1.30 m (de breedte minimum
1.20 m, maximum 1.40m). Hierbij zal de jury vooral letten op:
•
•
•
•
•

II.

de manier van opwarmen (ontspanning in voorwaarts-neerwaarts, soepelheid in wendingen en buiging)
nageeflijkheid en impuls
engageren van de achterhand in overgangen
zit en inwerking van de ruiter
inrijden alvorens te springen en de opbouw bij het springen.

Het inrijden wordt gebruikt als deliberatiecriterium in de 2 richtingen.
Het parcours bevat een twaalftal hindernissen waaronder een uitnodigende eerste sprong
en minstens één dubbel- en één driesprong. De jury let vooral op:
•
•
•
•

een voorwaarts gereden galop in een constant tempo
op de springstijl van de kandidaat
op het aanrijden van de hindernis en het opvangen en doorrijden na de sprong
op de bereikte verzameling bij het aanrijden.

•Quotering op 100 punten.
•De kandidaat behaalt minstens 50% bij de uitvoering van de opgelegde springproef.
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3.Trainer A eventing
•De kandidaat legt een palmares voor inzake eventing waarbij hij/zij gekwalificeerde resultaten
aantoont, minstens op het niveau CIC**, CCI**, CNC Z of Zwaar. Een vrijstelling moet individueel
aangevraagd worden bij de Vlaamse Trainersschool (denkcel paardrijden).
•www.fei.org  disciplines  eventing  rules
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Elementen uit het dressuurparcours
• Binnenkomen in verzamelde draf
• Schouderbinnenwaarts
• Volte 8 meter
• Keertwending links en rechts
• Verzamelde, midden- en uitgestrekte stap, draf en galop
• Travers
• Appuyeren
• 5 passen achterwaarts
• Slangenvolte 4 bogen met vliegende galopwissel op de middellijn
• …
Deze proef wordt in doorgezeten draf gereden.
Aandachtspunten bij het springparcours: idem als bij trainer B
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Bijzonderheden
1.
•
•
•
•
•

Het “Wat kan ik al?”- boekje (eerste graad)
Voor beginnende ruiters/amazones
Dit kan geïntegreerd worden tijdens sportkampen of lessenreeksen.
Ook is het bruikbaar gedurende het ganse jaar voor de lessen van deze doelgroep.
De lesgever beoordeelt de vaardigheden van de ruiters
Afstempelen/tekenen bij behalen van vaardigheid
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2.Het bekwaamheidsattest
•Voor ruiters vanaf 7 jaar en tot en met 10 jaar
•Het bekwaamheidsattest bestaat uit de praktijk van A-brevet
•De ruiters ontvangen van de examinator, op de dag van het examen, het formulier
BEKWAAMHEIDSATTEST, bevestiging van de resultaten (onbeperkt geldig).
•Indien de ruiter later nog een A-brevet wil behalen, dient hij/zij enkel de theorie nog af te leggen
van het A-brevet (gratis). Hiervoor dient hij/zij het attest voor te leggen op het examen.
Opmerking:
Het bekwaamheidsattest is verplicht voor wedstrijdruiters vanaf 7 tot en met 10 jaar om een
wedstrijdlicentie aan te vragen bij VLP
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3.Het attest B-dressuur
•Enkel voor ruiters die een competitieve dressuurlicentie wensen aan te vragen, vanaf het
kalenderjaar waarin de ruiter 12 jaar wordt.
•De ruiter legt enkel de theorie en de dressuurproef van het B-brevet af.
•De ruiters ontvangen van de examinator, op de dag van het examen, het formulier
ATTEST B-DRESSUUR, bevestiging van de resultaten (onbeperkt geldig).
•Indien de ruiter later nog een B-brevet wil behalen, dient hij enkel de praktijk springen nog af te
leggen van het B-brevet (gratis). Hiervoor dient hij/zij het attest voor te leggen op het examen.

INHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkomstwoord
De brevettenwerking van A tot A
Vragenronde
De brevettenfilm
Hoe bereid ik mijn ruiters voor op een brevetafname?
Hoe een brevetafname organiseren als VLP-club?
Een brevet behalen? Waarom en waar?
Vrijstellingstabel
Vragenronde

INHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkomstwoord
De brevettenwerking van A tot A
Vragenronde
De brevettenfilm
Hoe bereid ik mijn ruiters voor op een brevetafname?
Hoe een brevetafname organiseren als VLP-club?
Een brevet behalen? Waarom en waar?
Vrijstellingstabel
Vragenronde

DE BREVETTENFILM
Wat?
•
•

Een visuele verduidelijking van de eindtermen van het A- en B-brevet.
! Deze film is geen exacte wetenschap !

Waarom?
•

•
•

Om deelnemers een idee te geven wat er van hen verwacht wordt tijdens een bepaald
brevetafname
Richtlijn voor lesgevers, ouders en deelnemers
Informeren: wat zijn zware fouten (= niet slagen voor dat onderdeel)

Voor wie?
•

Voor iedereen die een ruiter of zichzelf wil voorbereiden op een deelname aan een brevetafname

Let in de brevettenfilm op de verkeerslichten, rechts onderaan het scherm.

DE BREVETTENFILM
•
•
•
•

A-brevet dressuur
A-brevet springen
B-brevet dressuur
B-brevet springen
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VOORBEREIDING OP EEN BREVETAFNAME
Voorbereiding
Persoonlijke voorbereiding van de lesgever
•
•
•

•

Kennis van de eindtermen
Inzicht in de slagingscriteria
Examendag grondig voorbereiden
• Structuur creëren door voorbereiden pistes, materiaal, paardenverdeling, timing…
• Deelnemers inlichten
• Ouders inlichten over de eindtermen en de structuur van de afname
• Informatie uitwisselen met examinator (timing, aantal deelnemers…)
Vooraf inschatten wie eindtermen kan behalen. Durf verantwoordelijkheid nemen (veiligheid)!

VOORBEREIDING OP EEN BREVETAFNAME
Voorbereiding met deelnemers
•
•
•
•

Brevettenboek paardrijden doornemen: theorie en praktijk
Gericht oefenen op opdrachten of parcours
Algemene repetitie organiseren in de club
Aandacht voor presentatie van deelnemer, paard en materiaal
= visitekaartje van jouw club

VOORBEREIDING OP EEN BREVETAFNAME
Valkuilen
•
•
•

•
•

Overgang van de verschillende brevetten is geen evidentie en is afhankelijk van verschillende
factoren (niveau, motivatie, begeleiding…).
Nog niet klaar voor een brevetafname  ontgoocheling
Stress
• een goede structuur en voorbereiding is cruciaal!
Pushen van deelnemer door ouders/partner/lesgever
• Hun deelnemer wordt soms overschat.
Geef geen ongeschikte paarden of pony’s aan jouw deelnemers
• Paarden moeten de eindtermen aankunnen
• De examinator kan maar oordelen wat hij ziet!
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EEN BREVETAFNAME ORGANISEREN
Waarom?
•Het is een meerwaarde aan de werking van jouw club.
•Het aantal gebrevetteerde leden weerspiegelt een kwaliteitsvolle werking van jouw club. Het is een
visitekaartje van jouw club.

1.Voorwaarden
•Een afgebakende piste: +/- 20m op 40m
•Een apart en rustig theorielokaal
•Voldoende springmateriaal:
 A-brevet: minstens 12 staanders en 10 balken (2 veiligheidslepels)
 B-brevet: minstens 18 staanders en 15 balken (4 veiligheidslepels)
•Veiligheidslepels verplicht op de oxers (achterste balken)!
•Aanwezigheid van een verantwoordelijke persoon voor administratie en coördinatie (de examinator is
niet verantwoordelijk voor de plaatselijke organisatie).

EEN BREVETAFNAME ORGANISEREN
2.Wat vooraf?
•Aanvraag indienen minstens 2 maand vooraf via www.vlpclubs.be (brevetten > examen aanvragen).
•Minstens 8 deelnemers inschrijven via www.vlpclubs.be.
•De examinator dient jou enkele dagen voor de brevetafname te contacteren. Indien je specifieke
vragen hebt voor de examinator, kan je vooraf contact opnemen met de examinator.
•Voor aanvang de nodige ingevulde documenten afdrukken:
 Verzamelstaten
 Protocollen
•Deze documenten worden automatisch aangemaakt na het vervolledigen van de deelnemerslijst.
•Timing opstellen (in overleg met de examinator)
•Controle brevetten en attesten voor aanvang van de examens en deze attesten voorleggen aan de
examinator.

EEN BREVETAFNAME ORGANISEREN
•

•
•
•

De organisator is verantwoordelijk om zich te vergewissen van de verzekering van de deelnemers
(VLP – LRV - eigen verzekering). De keuze om al of niet deze 3 categorieën toe te laten, ligt bij
de organisator.
Tafels en stoelen voorzien voor theorie-examen deelnemers in een rustig kader.
Goed ontvangst van de examinator
Financiën regelen met de deelnemers (eigen verantwoordelijkheid organisator).

3. Tijdens de brevetafname
•

Coördinatie: deelnemers tijdig verwittigen wanneer het hun beurt is, voldoende helpende handen
voorzien voor hindernissen op te bouwen…

EEN BREVETAFNAME ORGANISEREN
4.Wat nadien?
•Lokaaltje voorzien voor proclamatie
•Attesten voorzien voor deelnemers
•Evaluatie invullen via www.VLPclubs.be
•De deelnemers in de bloemetjes zetten.
•Tip: de geslaagden vermelden in het clubblaadje, op
de clubwebsite… en de niet-geslaagden moed inspreken
en extra begeleiden.

EEN BREVETAFNAME ORGANISEREN
5.Boeken bestellen
•www.vlp.be  brevettenwerking  boek ruiterbrevetten
•‘klik hier voor de prijslijst’
•Formulier voor bestelling invullen en doorsturen naar VLP secretariaat (info@vlp.be)
–
–
–

Vermeld zeker een juist adres
Aantal boeken vermelden
Contactpersoon vermelden

•Juiste bedrag storten op rekening van VLP
–
–

Prijslijst zit achter bestelformulier
Vermeld bij storting ‘bestelling brevettenboek’

•Van zodra VLP de betaling ontvangen heeft, wordt het boek per post verzonden.

Boeken kunnen per post verzonden worden (+ verzendingskosten) of gekocht worden op het VLPsecretariaat.

EEN BREVETAFNAME ORGANISEREN
6.Kostprijs?
Kostprijs voor VLP-club aan VLP:
•Per examen = €12
•Bekwaamheidsattest/ attest B-dressuur = €12
•Herexamen = €5

! De organisator vraagt een deelnemersbijdrage voor de
deelname aan het examen (pistegebruik, huur paard…)

INHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkomstwoord
De brevettenwerking van A tot A
Vragenronde
De brevettenfilm
Hoe bereid ik mijn ruiters voor op een brevetafname?
Hoe een brevetafname organiseren als VLP-club?
Een brevet behalen? Waarom en waar?
Vrijstellingstabel
Vragenronde

EEN BREVET BEHALEN
WAAROM EN WAAR
Waarom een brevet behalen?
•
•
•
•

Het geeft een bevestiging aan de ruiter over haar/zijn vorderingen en over de ontwikkeling van
haar/zijn vaardigheden als ruiter.
Het behalen van een brevet is een persoonlijke stimulans om beter te leren paardrijden.
Het is de eerste stap en ook een voorwaarde voor het erkende opleidingsstramien van
BLOSO/VTS.
Geeft toegang tot het wedstrijdcircuit.

Opgelet!
Laat je deskundig begeleiden!

INHOUD
Waar een brevet behalen?
•
•
•
•
•

Bij een VLP-club: iedere geregistreerde VLP-club kan een brevetafname organiseren
Via LRV
Soorten examens: gesloten, open of gemengde examen
 Brevettenwerking integreren in jouw werking
Kalender op de website www.vlp.be  brevettenwerking
Kalender kan dagelijks aangevuld worden

EEN BREVET BEHALEN
WAAROM EN WAAR

EEN BREVET BEHALEN
WAAROM EN WAAR

EEN BREVET BEHALEN
WAAROM EN WAAR
Hoe inschrijven?
•
•
•
•
•

Kies een locatie en datum naar keuze op de website www.vlp.be.
Neem contact op met de clubverantwoordelijke.
Geef uw correcte gegevens door aan de clubverantwoordelijke (naam, geboortedatum, adres…).
Spreek af met de clubverantwoordelijke wanneer de brevetafname zal aanvangen.
Betalingen worden ter plaatse geregeld met de clubverantwoordelijke.

INHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkomstwoord
De brevettenwerking van A tot A
Vragenronde
De brevettenfilm
Hoe bereid ik mijn ruiters voor op een brevetafname?
Hoe een brevetafname organiseren als VLP-club?
Een brevet behalen? Waarom en waar?
Vrijstellingstabel
Vragenronde

VRIJSTELLINGSTABEL
Voorwaarden
•
•

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 18 jaar (= het kalenderjaar dat
men 18 wordt).
Het gaat om bevestigende resultaten. Dit wil zeggen dat deelnemen op een bepaald niveau
niet voldoende is, maar de resultaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 Dressuur: minimum 4 keer een percentage van 60% behaald hebben.
 Springen: minimum 4 keer een parcours met een maximum van 4 strafpunten
hebben gereden.

VRIJSTELLINGSTABEL
Dit op volgend niveau:

Dressuur
Niveau

VLP

LRV

A-brevet

Niveau 0

B1

B-brevet

Niveau 0

B1

Niveau

VLP

LRV

A-brevet

85cm – 90cm

Aspiranten

B-brevet

95cm – 1m

Beginnelingen

Springen

VRIJSTELLINGSTABEL
Hoe aanvragen?
•

De resultaten moeten door de aanvrager zelf van de officiële website worden afgehaald en
voorgelegd. Het is niet de bedoeling om de resultaten op te vragen bij de federatie.

Weetjes
•
•

•

Deze vrijstellingen zijn eveneens geldig met het oog op het aanvragen van een licentie bij VLP.
Opgelet! Er is geen vrijstelling mogelijk voor theorie! Indien men wil starten met de
kaderopleidingen is een vrijstelling voor praktijk niet voldoende maar moet het volledige
B-brevet zijn behaald!
Wie na het behalen van een vrijstelling het volledige brevet wenst te behalen kan dit via één
van de vele brevetafnames op de data die via de websites van de federaties worden bekend
gemaakt. Dergelijk examen kost 5 euro in plaats van 12 euro.

VRAGEN ?

Bedankt voor uw aandacht!

