Vrijstellingstabel brevetten in functie van een aanvraag VLP-licentie
Het is mogelijk om vrijstelling te bekomen voor het gevraagde brevet in functie van een
licentieaanvraag bij VLP. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van officiële
wedstrijdresultaten*.

(* officiële wedstrijden: wedstrijden georganiseerd onder een erkende federatie (KBRSF, VLP, LRV, LEWB of buitenlandse
officiële resultaten bv. KNHS. Resultaten van winterwerking, clubwedstrijden en andere niet-geregistreerde wedstrijden gelden
niet als officiële resultaten.)

Vrijstellingen voor het A- en B-brevet kunnen aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 11
jaar (= het kalenderjaar waarin men 11 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 dressuur
DRESSUUR
 Minimum 4 keer een resultaat van 60% behaald hebben.
NIVEAU
A-brevet
B-brevet

LRV
B1
B1

VLP
Niveau 0
Niveau 0

INTERNATIONAAL/ANDERE
//
//

Vrijstellingstabel springen
SPRINGEN
 Minimum 4 keer een parcours met maximum 4 strafpunten gereden hebben.
NIVEAU
A-brevet
B-brevet

LRV
Aspiranten
Beginnelingen

VLP
85 cm - 90 cm
95 cm - 100 cm

INTERNATIONAAL/ANDERE
//
//

Vrijstellingstabel eventing
EVENTING
 Minimum 4 wedstrijden gereden hebben met volgende resultaten:
 Dressuur: niet meer dan 75 strafpunten behaald hebben.
 Cross: niet meer dan 120 seconden buiten de optimale tijd + niet meer dan 20
strafpunten behaald hebben.
 Jumping niet meer dan 16 strafpunten behaald hebben.
NIVEAU
A-brevet
B-brevet
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LRV
A
B

VLP
OCC 80 met klassement
B

ANDERE
//
//

Vrijstellingen reining
REINING
 Minstens aan 15 wedstrijden deelgenomen hebben bij een erkende vereniging
(NRHA, NRHABelgium (BRPG), AQHA, BQHA en PRAB)
 Minstens 3000 euro verdiend hebben aan Life Time Earnings
 In het bezit zijn van het diploma van initiator/trainer van de VTS of een gelijkgesteld
erkend diploma.
 Wie ten minste 1 x 62 behaald heeft bij BLP (Challenge klasse) of een door VLP
erkende reiningvereniging (NRHA, NRHABelgium (BRPG), AQHA, BQHA en PRAB).
Wanneer aan één van deze criteria voldaan is, kan de ruiter een vrijstelling krijgen
mits de nodige bewijsstukken kunnen voorgelegd worden.

Voorwaarden en nuttige informatie
•
•
•
•

•
•
•

•

Vrijstellingen voor het A- en B-brevet kunnen aangevraagd worden vanaf de leeftijd
van 11 jaar (= het kalenderjaar waarin men 11 wordt).
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.
Enkel officiële resultatenlijsten komen in aanmerking voor vrijstelling. Een opsomming
van resultaten in een e-mail zijn niet geldig zonder bewijsstukken van deze
behaalde resultaten.
Een vrijstelling voor één discipline geeft geen toelating om wedstrijden te rijden van
een andere discipline.
Bv.: Indien vrijstelling aangevraagd wordt voor springen, op basis van geldige
resultaten, zal deze ruiter, na goedkeuring van de resultaten, enkel een licentie
jumping kunnen aanvragen. Wenst deze ruiter ook wedstrijden van een andere
discipline te rijden, moet hij/zij eerst
OF resultaten voorleggen voor vrijstelling voor de andere discipline van het
gevraagde brevet
OF de theorie behalen en de dressuurproef rijden van het gevraagde brevet
(+ eventueel onderliggende brevet). In geen geval wordt er automatisch ook
vrijstelling verleend voor de andere onderdelen van het gevraagde (en eventueel
voorgaande) brevet.
Ruiters die vrijstelling wensen aan te vragen in functie van eventing, moeten van de
3 disciplines (dressuur, springen en cross) wedstrijdresultaten kunnen voorleggen
vooraleer in aanmerking te komen voor een vrijstelling.
De bekwaamheidsproef van LRV geeft vrijstelling voor het praktijkgedeelte
dressuur en springen van het A- en het praktijkgedeelte springen van het B-brevet.
Deze vrijstelling kan aangevraagd worden vóór de leeftijd van 18 jaar.
Opgelet! Er is geen vrijstelling mogelijk voor theorie A- en/of B-brevet!
Indien men wil starten met kaderopleidingen (bv. Initiator paardrijden) is een
vrijstelling voor beide praktijkonderdelen 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 11 euro in plaats van 16
euro.
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•
•
•

•

Er worden in geen geval vrijstellingen toegekend wegens medische redenen
voor onderdelen van de brevetten.
Ruiters die in het bezit zijn van een buitenlands brevet, kunnen een assimilatie
aanvragen via de assimilatietabel buitenlandse brevetten.
Vrijstelling voor een bepaald onderdeel van het A en/of B-brevet die schriftelijke
gericht te worden naar de VLP of LRV. Dit kan via volgende contactgegevens:
o VLP: Jozef Hebbelynckstraat 2, 9820 Merelbeke; brevetten@vlp.be
o LRV: Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee; info@lrv.be
Afhankelijk van de voorgelegde prestaties zal VLP beslissen of een vrijstelling kan
toegekend worden in functie van een licentieaanvraag bij VLP.

Versie 01/12/2018

