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Betreft : Aansluiting bij de Kempische Regionale
Hierbij een beetje uitleg over aansluiting bij de Kempische Regionale.
Vanaf de leeftijd van 8 jaar met pony’s en vanaf 10 jaar met paarden, kan men deelnemen aan wedstrijden.
Om deel te nemen aan het officiële zomerseizoen is de aansluiting bij de Regionale verplicht.
Om zijn vergunning in orde te maken dient elke ruiter, via een bij de K.R. aangesloten club een stempel te
halen op zijn aanvraagformulier.(dat eveneens voorhanden is bij de clubs) (lijst van onze clubs is te vinden in
onze site onder rubriek – clubs)
Daarna dient deze aanvraag aan het secretariaat VLP overgemaakt te worden samen met het
overeenstemmende brevet. VLP stuurt dan de factuur ter betaling.
Een subregionale licentie J2 of D2 is nodig voor enkel deelname aan dressuurwedstrijden tot Niveau 0 en
springwedstrijden Clear round Paarden en Pony’s (brevet overeenkomstig de leeftijd altijdvereist) –
Kostprijsvan deze licentie = 50 €.
De immatriculatie (inschrijving) van het paard is hier niet nodig, wel de aanvraag van een nummer om
on-line te kunnen inschrijven. (immatriculatieaanvraag mailen naar kempreg@telenet.be)
Een provinciale licentie J3 of D3 (deelname aan alle wedstrijden van de K.R dressuur en springen) kost 75€.
De aansluiting (immatriculatie) voor paarden en pony’s bedraagt 100 € per paard of pony (75€ on-line) en
dient slechts éénmalig betaald te worden. Hiervoor wordt een aanvraagformulier voor immatriculatie ingevuld
en indien in bezit een kopie van de afstammingspapieren bijvoegen.
Van zodra dit gedaan is kan de ruiter starten bij de K.R.
Deze vergunning en immatriculatie telt voor zowel springen als voor dressuur.
Voor meer uitleg over de K.R. verwijs ik naar onze website. (www.kempischeregionale.com)

DRESSUUR :
Voor nog meer specifieke uitleg hierover neemt ge het best contact met de verantwoordelijke voor de
dressuurwedstrijden via hun website
Zoals eerder gezegd is onze website allesomvattend : www.kempischeregionale.com
of neem contact met ondergetekende voor meer informatie via kempreg@telenet.be
De formulieren zijn ook terug te vinden op onze website : rubriek Formulieren

In dit overzicht wensen we enkele belangrijke aspecten aangaande de licenties en de brevetten
toe te lichten. Neem dit document goed door zodat U weet wat U te doen staat om in orde te
zijn wanneer U wenst deel te nemen aan onze wedstrijden.

BELANGRIJKE BERICHTEN AANGAANDE LICENTIES
1. Ik heb nog nooit een officiële licentie gehad ....
Indien je wil deelnemen aan wedstrijden dien je een licentie aan te vragen bij de V.L.P.
Om deze licentie te verkrijgen moet je in het bezit zijn van ofwel een bekwaamheidsattest (< 11 jaar), een
A-brevet (vanaf 12 jaar lopende jaar) of een B-brevet (vanaf 13 jaar lopende jaar). Indien je enkel dressuur
wenst te rijden moet je – in het laatste geval - voor het B-brevet de springproef niet afleggen.
In de licentie is een basisverzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen inbegrepen.
Dit lidgeld dient jaarlijks vernieuwd te worden.
Een aanvraagformulier voor een licentie kan je verkrijgen op het secretariaat K.R., bij je club of op de
website (rubriek formulieren) Op dit formulier moet ook een stempel komen van een competitieve club die
lid is van VLP.
Om deel te nemen aan onze wedstrijden hoger dan Clear Round moeten paarden tevens geïmmatriculeerd
worden. Het aanmelden van uw paard kost € 100,00. (on-line via equibel = 75€) Dit is een éénmalig
bedrag en de immatriculatie van het paard geldt dus voor het ganse leven. Ook deze formulieren kan je
opvragen op het secretariaat K.R., bij je club of op de website (rubriek formulieren)
Je paard moet wel altijd een nummer hebben om On-line te kunnen inschrijven.
Met je jumpinglicentie kan je ook deelnemen aan dressuurwedstrijden.
2. Ik heb wel al een officiële licentie gehad ....
In het geval dat je wel een licentie hebt gehad in het voorbije jaar kan je deze on-line herniewen.
3. Ik wil éénmalig deelnemen aan een K.R. -wedstrijd ....
Om de K.R.-sfeer op te snuiven op één of andere wedstrijd bij jouw in de buurt, bestaat de mogelijkheid een
daglicentie te nemen. Die geeft je het recht om tijdens het ganse wedstrijdweekend mee te rijden in de
verschillende reeksen. Je kan op jumpings per jaar maximaal 3 keer starten met een daglicentie.
Een daglicentie kost je 5€ (tot en met A) of 13 € (hogere reeksen verzekering NIET inbegrepen.
Voor dressuur kost een daglicentie 5€
Bij deze daglicenties is GEEN verzekering inbegrepen – WEL VERPLICHT

BELANGRIJKE BERICHTEN AANGAANDE BREVETTEN
1. Eerste graad of “Wat kan ik al”
Dit brevet kan behaald worden in je club. Hier worden geen examens voor afgenomen door externe
juryleden. De club heeft volledige bevoegdheid over het uitreiken van het brevet eerste graad.
2. Bekwaamheidsattest
Het bekwaamheidsattest is het praktische gedeelte van het A-brevet.
Provinciale wedstrijdruiters (en hoger) jonger dan 11 jaar moeten hiervan in het bezit zijn om deel te nemen
aan wedstrijden. Subprovinciale wedstrijdruiters (J02/D02) jonger dan 11 jaar moeten hiervan in het bezit
zijn om deel te nemen aan wedstrijden indien ze voor het werkingsjaar 2003 geen ‘02’ licentie of hoger
hadden.
3. Het A-Brevet
Dit kan iemand afleggen vanaf 11 jaar (lopende jaar).
De theorie handelt over de kennis over het paardrijden en het verkeer. Het praktische gedeelte omvat
dressuur in kleine groep en springen op een minimale hoogte van 60cm en een maximale hoogte van 70cm.
Provinciale wedstrijdruiters (en hoger) vanaf 12 jaar (lopende jaar) dienen in het bezit te zijn van het ABrevet om een wedstrijdlicentie aan te vragen bij de VLP. Subprovinciale wedstrijdruiters (J02/D02) vanaf
12 jaar moeten hiervan in het bezit zijn om deel te nemen aan wedstrijden indien ze voor het werkingsjaar
2003 geen ‘02’ licentie of hoger hadden.
4. Het B-Brevet

Dit kan iemand afleggen vanaf 12 jaar (lopende jaar). Hij of zij dient dan wel in het bezit te zijn van een ABrevet. Het theoretisch gedeelte omvat de kennis van het paardrijden. Het praktische gedeelte bestaat uit
een individuele opgelegde dressuurproef en een gedeelte jumping waarbij hindernissen genomen worden
van minimaal 80cm en maximaal 90cm. Subprovinciale en provinciale wedstrijdruiters (en hoger) vanaf 13
jaar (lopende jaar) dienen in het bezit te zijn van het B-Brevet om een wedstrijdlicentie aan te vragen bij de
VLP. Indien je enkel dressuur wenst te rijden dien je de springproef niet af te leggen.
5. Eénmalige instapdrempel
Sportbeoefenaars die een nieuwe licentie aanvragen dienen in het bezit te zijn van een brevet, die afhankelijk is van de
gevraagde licentie en leeftijd. Alle sportbeoefenaars die in het verleden een brevet hebben behaald, gekoppeld aan hun
leeftijd en licentie, dienen vanaf 2009 bij een hernieuwing geen volgend brevet (indien van toepassing) meer voor te
leggen.
Voorbeeld 1 : In 2008 was ik 12 jaar en heb ik voor een aanvraag van een J03 een A-brevet moeten
voorleggen. In 2009 word ik 13 jaar en moet ik geen B-brevet meer voorleggen.
Voorbeeld 2 : n 2008 was ik 35 jaar en heb ik voor de aanvraag van een D02 een A-brevet moeten
voorleggen. In 2009 dien ik geen B-brevet meer voor te leggen voor het aanvragen van een D03.
 De data van de brevettenwerking, ingericht door de verschillende clubs van de Vlaamse Liga
Paardensport, zijn terug te vinden op de website van de VLP (www.vlp.be).

