Ponytornooi Ardooie op 1/08/2010

Beste toeschouwer, medewerker, deelnemer
Als u vandaag dit ruitertornooi of ponytornooi bezoekt dan zult u versteld staan van het groot aantal
deelnemers. Allemaal zetten ze hun beste beentje voor om vandaag een medaille en selectiepunten te
sprokkelen naar de kampioenschappen toe. LRV staat bekend om zijn grote aantallen. Kwantiteit dus ,
maar evenzeer kwaliteit! U zal gedurende de dag immers merken dat de kwaliteit van paarden/pony’s en
ruiters elk jaar crescendo gaat. Bekende namen als Ludo Philippaerts, Karin Donckers, Marc van Dijck,
Dirk Demeersman, … - die straks misschien hun beste beentje voorzetten op de wereldruiterspelen in
Kentucky - zijn daar het levende bewijs van. Die steeds hogere kwaliteit verhindert echter niet dat de
sfeer van vriendschap en samen-zijn verloren gaat. Groepsgeest en samen werken naar betere prestaties
zijn ook nu nog steeds het cement en het handelsmerk van LRV.
Dat laatste brengt ons meteen bij kanunnik De Mey, stichter en bezieler van LRV. Toen hij meer dan 75
jaar geleden de allereerste landelijke rijvereniging en het allereerste ruitertornooi in het Westvlaamse
Boezinghe uit de grond stampte, had hij ongetwijfeld ongeveer dat voor ogen. En dat is ook wat wij hier
vandaag samen met u, de organisatoren en de deelnemers meemaken : ‘Een hoogstaand ruiterfeest voor
paarden of pony’s en ruiters in een sfeer van verbroedering.’ Van harte dank aan de deelnemende
rijverenigingen en ponyclubs die week in week uit werken aan het levenswerk van de kanunnik die in
2010 precies dertig jaar geleden overleed.
Maar ook van harte dank aan de organiserende besturen en medewerkers. Als u vandaag dit tornooi
bezoekt, dan wordt u ontvangen door een leger aan vrijwillige medewerkers. Zij zorgen voor de tent, staan
in voor de jurering of zorgen dat elke balk die uit de lepels rolt, er even snel weer in ligt. Maar ook de
voorbije dagen, weken en maanden zijn deze mensen ‘belangeloos’ in de weer geweest. Wat zij hier
vandaag presteren met de organisatie van dit tornooi is uniek en het resultaat van maandenlange en
belangeloze inzet.
Daarom ook is ‘belangeloos’ wellicht niet de meest toepasselijke term om al dit engagement te
omschrijven. Deze mensen zetten zich niet zonder belang in; ze doen het in het belang van de deelnemersruiters, in het belang van hun vereniging en in het belang van de werking van LRV. Een beetje in de geest
van De Mey die omwille van die verdienste trouwens ook een heel jaar lang de kaftjes van de
programmaboekjes en de schotels voor de winnende combinaties en verenigingen zal sieren.
Sonja De Becker
Voorzitter LRV
André De Mey (1907-1980) en zijn betekenis voor LRV en BWP
Voor de oudste generatie LRV-ruiters is de figuur van André De Mey als grondlegger
en bezieler van LRV en BWP nog steeds een vanzelfsprekendheid. Maar voor de
groeiende groep jongeren is dat een stuk minder evident. Het is dan ook al 30 jaar
geleden dat André De Mey overleed. Het is dus passend om de persoon en zijn
enorme betekenis voor de Landelijke Rijverenigingen en het Belgisch
Warmbloedpaard in de kijker te zetten.
Zijn bezieling, ambities en denkwijze leverde hem binnen de wereld van LRV en
BWP een groot moreel gezag op Voor al wie gewoon lid was van een rijvereniging,
deelnam aan tornooien of andere manifestaties en wedstrijden, was de al dan niet
fysieke aanwezigheid van ‘de kanunnik’ telkens weer een verrijkend gegeven. De
medailles en borden met de beeldtennis van de kanunnik kunnen zijn afwezigheid
niet compenseren, ze zijn wel een aanduiding dat zijn geest en zijn visie nog steeds
doorleven binnen LRV en BWP. Als u meer wil weten over de grondlegger van LRV
verwijzen wij u graag naar het Mei-nummer van EquiTime of www.lrv.be waar u
het artikel kan downloaden.

Gebed voor het ruiter/pony tornooi

God, Gij hebt uw verbond geschreven
in de harten van de mensen
opdat ze verbonden zouden leven,
in de handen van de mensen
om uw schepping te voltooien,
in de ogen van de mensen
om dit alles te bewonderen.
Gij zegent ons met de seizoenen
met de dauw van de nacht
en het licht van de dag
met de vaardigheid van de ruiter
en de kracht van het paard
met de gave van de vriendschap
en het thuis zijn in groep
met de trouw aan ons woord
en onze inzet metterdaad.
Zegen dan ook dit ruiterfeest
en laat dit tornooi teken zijn
van ons respect voor onze paarden
van onze liefde voor de natuur en
van onze verbondenheid met elkaar.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Organiserend bestuur
Provinciale ponycommissie
Voorzitter: Borry Marc
Monitor: Willem Mark
Secretaris: Mersseman Marianne
Afgevaardigde Rijverenigingen: Coucke Stefaan
Spelleider: Geldhof Leen

Provinciale ponycommissie:
Voorzitter: Marc Borry
Monitor: Mark Willem
Secretaris: Marianne Mersseman
Spelleider: Leen Ghoetals
Amika-verantwoordelijken: Sofie Plaetevoet, Saskia Scheerlinck
LRV Ardooie
Voorzitter: Dominiek Noppe
erevoorzitter: Marnic Devisschere
Commandant: Joris Vandenheuvel
Secretaris: Annie Lievens,
Bestuursleden: Nancy Declerck, Hein Remmerie, Marianne Mersseman
Diensten:
EHBO: Rode Kruis - Ardooie

Terreineigenaars:
Stragier Walter

Programma - Dressuur
Voormiddagwedstrijden
Groepsdressuur
Individuele dressuur - voormiddag
stokmaat a Beginnelingen 1
stokmaat A Beginnelingen 2
stokmaat A Beginnelingen 1
stokmaat B Licht 1
stokmaat B Beginnelingen 2
stokmaat B Beginnelingen 1

Namiddagweds trijden
stokmaat C Licht 2
stokmaat C Licht 1
stokmaat C Beginnelingen 2
stokmaat C Beginnelingen 1
stokmaat D Licht 2
stokmaat D Licht 1
stokmaat D Beginnelingen 2
stokmaat D Beginnelingen 1

Kür op Muziek – 12.30 u.
C-terrein
Waasmunster I
Waasmunster II

Programma – Springen
Overzicht springtijden
A- terrein

CL
CB
DL
BL

B-terrein

DB
BB
AB
S
A3B
A3A
A3S
A5D
A5C
A5B
A5A
A7D
A7C

aantal
30
42
60

begintijd
8:30
9:45
11:12
14:30

eindtijd
9:35
11:02
13:22

98
50
15
5
8
3
1
10
22
17
1
36
10

8:30
11:39
13:21
13:58
14:18
14:32
14:38
14:50
15:08
15:48
16:19
16:31
17:37

11:29
13:11
13:48
14:08
14:32
14:38
14:40
15:08
15:48
16:19
16:21
17:37
17:56

Prijsuitreikingen springwedstrijden
De uitreiking van de medailles voor de foutloze combinaties in de klasse Beginnelingen gebeurt bij het
verlaten van het parcours. De prijsuitreiking voor de klasse Licht gebeurt net voor de slotparade. De
prijsuitreiking voor de klasse Midden gebeurt aansluitend aan de wedstrijden.

Ponyspelen en Stoelrijden: Pony-Express en AMIKA
De ponyspelen vinden plaats op het C-terrein en vangen aan om 15.00 uur. We starten met het
stoelrijden. In regel zal er gespeeld worden op 6 spellijnen met spelgroepen van 6 ruiters. Er worden twee
spelen gespeeld, waarbij ook ieder spel twee maal zal gespeeld worden. Voor ieder spel is er een finalespel
met de eerste 3 van iedere reeks. Van ieder finalespel komen de eerste 3 in aanmerking voor de
slotparade.(1 vertegenwoordiger per club). Om te kunnen deelnemen zorgt iedere club voor twee
spelcontroleurs in het spelmoment dat de club meespeelt.

Appels (M)

Izegem (M)

9.30 u

9.45 u

Kester (L)

Anzegem (L)

Lochristi (L)

Ardooie (L)

Moerbeke Waas (L)

Vollezele (L)

Oedelem Beernem (L)

10.30 u

10.45 u

11.00 u.

11.15 u

11.30 u

11.45 u

12.00 u

12.45 u

12.30 u

12.15 u

Eksaarde Doorslaar
(L)

10.15 u

10.00 u

A/ Midden - Licht

Uur

Waasmunster

Middelkerke

Oedelem Beernem

Lo Reninge

Zonnebeke

Sint-Gillis-Waas

Lochristi

Haaltert

Ardooie

Gavere

B/
Beginnelingen

Bassevelde

Lo Reninge

Sint-Gillis-Waas

Izegem

Maarkedal

Moerzeke

Ardooie

Torhout

Anzegem

Bassevelde

Eksaarde Doorslaar

C/ Beginnelingen

Groepsdressuur

Asse

Zonnebeke

Evergem

Gavere

Wachtebeke
Lochristi

Sinaai

Appels

Moerbeke Waas

Izegem

Vollezele

Waasmunster

Kerksken

Torhout

E / Viertal
Beginnelingen

Passendale

Haaltert

Oedelem Beernem

Lo Reninge

Belsele

Moerzeke

Erpe Mere

D/ Viertal
Beginnelingen

Feestprogramma vanaf 14 u.
1 – Aantreden en officiële opening
Officiële opening van het tornooi door de inrichtende ponyclub gevolgd door de
standaarden van de deelnemende ponyclubs. De commandanten van de deelnemende
acht- en viertallen treden eveneens aan.
ANZEGEM
APPELS
ARDOOIE
ASSE
BASSEVELDE
BELSELE
EKSAARDE DOORSLAAR
ERPE MERE
EVERGEM
GAVERE
HAALTERT
IZEGEM
KERKSKEN
KESTER
LO RENINGE
LOCHRISTI
MAARKEDAL
MERELBEKE
MIDDELKERKE
MOERBEKE WAAS
MOERZEKE
OEDELEM BEERNEM
OOSTKAMP
PASSENDALE
SINAAI
SINT-GILLIS-WAAS
TORHOUT
VOLLEZELE
WAASMUNSTER
WACHTEBEKE
ZONNEBEKE
ZOTTEGEM

SINT ARNOLDUS
ZANDRUITERS
SINT MARTINUS
SINT MARTINUS
SINT AGATHA
JONG WAASLAND
KRUISRIDDERS
LEVADE
SINT KRISTOFFEL
D'HULLERUITERS
SINT JORIS
SINT TILLO
SINT MAARTENSRUITERS
HEIDERUITERS
POLORUITERS
CHRISTI RUITERS
MAARKEDAL
SINT ELOOIPONYS
JONG SPERMALIERUITERS
SINT ISIDOOR
SINT MARTINUS
DE TEMPELIERS
DE WATERKANT
SINT AUDOMARUSRUITERS
LIJSDONCKRUITERS
SINT EGIDIUS
SINT REMBERT
DE CAPRIOLE
DURMERUITERS
SINT HUBERTUS
ZONNEDRAVERS
ZOTTEGEM

2 – Prijsuitreiking Groepsdressuur
Aansluitend aan deze prijsuitreiking verlaat de openingsparade in een slangenvolte het
terrein.
3 – Prijsuitreiking Individuele dressuur voormiddagwedstrijden
De geklasseerde combinaties van de voormiddagwedstrijden komen opeenvolgend op het
terreinen en ontvangen medailles.

4 – Prijsuitreiking Stijlspringen voormiddagwedstrijden
De eerste drie in iedere springwedstrijd klasse Beginnelingen van de voormiddag ontvangen
hun medaille.
5 – Springwedstrijd categorie B klasse Licht – Barema A met aparte barrage
met aansluitend prijsuitreiking
6 – Stoelrijden
De ponyruiters jonger dan 11 jaar met een a, A of B-pony spelen het stoelrijden. Twee keer vijf
duo’s komen in aanmerking voor de prijsuitreiking.
7 – Springwedstrijd categorie C klasse Midden
met aansluitend prijsuitreiking
1
2
3
4
5
6
7
8

POLFLIET PHAEDRA
BOSMANS DRYSKE
BUYCK JOACHIM
HILLAERT ENZO
HOFLACK STIVE
ROETE NATHALIE
VELDEMAN DAGMAR
POLFLIET PHAEDRA

MOERBEKE WAAS
KESTER
BASSEVELDE
MOERBEKE WAAS
IZEGEM
EKSAARDE DOORSLAAR
APPELS
MOERBEKE WAAS

FABELOUS vd KRUISHOEVE
QUIRINUS
PIPO
WILSKE
ATINKA vd MOLENCOUTER
DORIEN VD EINDHOEVE
GINGER
SPICE

NABOR
LEANDRO

NABOR
TOP-NANTINO

8 – Vrije nummers
9 – Springwedstrijd categorie D klasse Midden
met aansluitend prijsuitreiking
1 VANHAECKE LISA
2 WALCARIUS LISA
DE BRABANDERE
3 BERT
4 DE TROYER KEVIN
5 MAES JENS
6 POLFLIET PHAEDRA
7 VEREECKE AXELLE
8 VANHAECKE LISA
9 WALCARIUS LISA

OEDELEM BEERNEM
ANZEGEM
LO RENINGE
VOLLEZELE
BELSELE
MOERBEKE WAAS
BASSEVELDE
OEDELEM BEERNEM
ANZEGEM

HAKIRA VAN DE SPIJKER
HELIOS
EVITA-DRUM VAN HET
JUXSCHOT
HEIDI VAN DE VONDELHOEVE
KONZALES VAN ORCHID'S
ROCKY BOY
VOLTAIRE
ANKA
TESSA

VARIO VD MISPELAERE
VARIO VD MISPELAERE 4
BENNETON "V" 24212
CALIPSO vd VONDELHOEVE
KANSHEBBER
LARGE RIVERS CLEOPAS
MAX FORTUNE 8892

10 – Demonstratie Achttallendressuur
Demonstratie van de groepsdressuur door de winnaar in de klasse Midden.
11 – Slotparade
12 – Prijsuitreiking springwedstrijden
13 – Prijsuitreiking dressuurwedstrijden

Ter info
Toelichting bij de klassen - Indeling ruiters & Pony’s
Groepsdressuur (achttallen en viertallen)
Een nieuw achttal begint in Klasse “Beginnelingen”. Op basis van zijn prestaties kan het over de Klasse
“Licht” naar Klasse “Middden” overgaan.
Individuele Dressuur
De klassen zijn: Beginnelingen 1 - Beginnelingen 2 - Licht 1 – Licht 2

Hindernisspringen
Hier slaat de indeling op de pony. Het paard begint bij de beginnelingen. Het kan door het behalen van
een aantal punten opklimmen naar de Klasse Licht en Midden.
Indeling en overgangen in het hindernisspringen
Klasse Beginnelingen: 0 tot 40 punten
Klassse Licht: vanaf 20 tot 60 punten
Klasse Midden: vanaf 40 punten

Puntentoekenning
De puntentoekenning gebeurt op basis van de schifting. Indien er voor een klasse geen schifting
plaatsvindt, gebeurt de toekenning op basis van de wedstrijd (zonder eventuele barrage).
Foutloos

4 winstpunten

Van ¼ tot en met 10 strafpunten

2 winstpunten

Meer dan 10 strafpunten en tot en met 20 strafpunten

geen punten

Meer dan 20 strafpunten

2 verliespunten

Uitsluiting

4 verliespunten

De ponyruiters zijn ingedeeld in vijf categorieën volgens de stokmaat van de pony's:
stokmaat a: beneden een stokmaat van 1,09 m
stokmaat A: van 1,09 m tot minder dan 1,17 m
stokmaat B: van 1,17 m tot minder dan 1,27 m
stokmaat C: van 1,27 m tot minder dan 1,37 m
stokmaat D: van 1,37 m tot 1,48 m
Individuele dressuur:
Per stokmaatcategorie en op basis van de prestaties zijn de ruiters ingedeeld voor de individuele dressuur in
dressuurklassen, namelijk Beginnelingen 1, Beginnelingen 2, Licht 1 en Licht 2. De pony start in Beginnelingen 1.
Bij het overschrijden van de puntengrens mag men tijdens het seizoen verhogen naar Beginnelingen 2 en
vervolgens naar Licht 1 en Licht 2. (meer info www.lrv.be)

Springwedstrijden:
Afhankelijk van het behaalde resultaten krijgt de combinatie springpunten.
Puntentoekenning per wedstrijd:
foutloos parcours: 4 springpunten / tot en met 10 strafpunten: 2 springpunten / tot en met 20 strafpunten: 0
springpunten / meer dan 20 strafpunten: 2 verliespunten / uitsluiting: 4 verliespunten
De overgang van de klasse Beginnelingen naar de klasse Licht gebeurt bij het behalen van 20 punten. De
overgang van Licht naar Midden tijdens het seizoen mag vanaf 40 punten. Bij het overschrijden van de
puntengrens moet men in ieder geval van de puntengrens (van Beginnelingen naar Licht op 40 punten, van Licht
naar Midden op 60 punten) moet men in ieder geval verhogen op het einde van het winterseizoen.

