Ben jij een Belgische ruiter/amazone?
Val je nog binnen de leeftijdscategorieën van de jeugdruiters (Pony, Children, Junior of Young Rider)?
Denk je dat jij en je pony/paard beschikken over het nodige talent?
Kom dan naar onze scoutingsdag op zaterdag 29/09/2018 in Brussel, Royal Etrier Belge, Groenejagersveld
19, 1000 Brussel, want jij bent misschien de witte raaf die we zoeken!
Het hoofddoel is het selecteren van ruiters en amazones met hun paard of pony die potentieel hebben om
door te stromen naar een jeugdkader en in de toekomst uit te groeien tot topsporters.
Ons observatieteam bestaat uit Mariette Withages, Wim Verwimp en Alain Rauw. Zij zullen jou een korte
feedback geven over je prestatie.
De ruiters die geselecteerd worden, krijgen hiervan later bericht en mogen meedoen aan enkele
beloftetrainingen.
1. Voorwaarden
Ruiters met Belgische (sport)nationaliteit
Pony
geboren na 31/12/2002

Children
geboren na 21/12/2004

Junior
geboren na 31/12/2000

Young Rider
geboren na 31/12/1997

Inschrijven kan voor elke combinatie die nog niet heeft deelgenomen aan FEI- proeven.
Ook ruiters die GEEN lid zijn van VLP en/of LEWB kunnen ook deelnemen.
2. Te tonen elementen
Pony
Verzamelen en verruimen
in de drie gangen
Stappirouette
Contragalop
Eenvoudige wissel

Children
Verzamelen en
verruimen in de drie
gangen
Kurzkhert
Contragalop
Eenvoudige wissel

Junior
Verzamelen en
verruimen in de drie
gangen
Stappirouette
Galopwissel
Eenvoudige wissel

Appuyementen in draf

Kuitwijken in draf

Appuyeren in draf en
galop

Young Rider
Verzamelen en verruimen
in de drie gangen
Stappirouette
Appuyeren draf en galop
3 wissels op een rechte
lijn
Arbeidspirouette

3. Werkwijze
Elke ruiter krijgt ongeveer 15 min om de gevraagde elementen te tonen. Ook de opwarming wordt
geobserveerd.
4. Kledij-materiaal
Wedstrijdkledij niet verplicht
Veiligheidshelm natuurlijk wel
Beenbeschermers toegelaten
Tijdens de observatie mag de ruiter gebruik maken van oortjes (en in contact blijven met de privétrainer)
5. Kosten deelname
• Leden VLP/LEWB: gratis
• Niet-leden: 20 euro. Hierin is een verzekering voor deze dag inbegrepen alsook een lidmaatschap bij
VLP of LEWB indien je dat wenst (vrijblijvend)
6.
•
•
•

Inschrijven
Vóór 19/9/2018
Per mail naar clara@equibel.be
Via bijgevoegd inschrijvingsdocument

7. Divers
De talentensdag is niet toegankelijk voor publiek. Betrokken ouders en trainers zijn natuurlijk welkom

Terug te mailen of sturen naar KBRSF voor 19.09.2018
clara@equibel.be - KBRSF, Belgicastraat 9 bus 2, 1930 Zaventem
Gegevens combinatie
Naam ruiter
Geboortedatum ruiter
Ik wil me tonen voor het niveau

O Pony
O Children
O Junior
O Young Rider

Naam paard/pony
Geboortejaar paard/pony
Telefoonnummer
E-mailadres
(waarop de timing doorgestuurd zal
worden)
Belgische (sport)nationaliteit
Combinatie Ruiter-Paard heeft reeds
deelgenomen aan officiële FEIproeven

JA
NEE

Voor leden VLP/LEWB
Licentienummer
Immatriculatienummer
Voor niet-leden VLP/LEWB
Adres
Geslacht
Taal
Wenst lid te worden van:
(inbegrepen in deze inschrijving)

Inschrijvingsbedrag
Storten voor
Op rekeningnummer
Van
Met mededeling

O Man

O Vrouw

O VLP (Vlaamse Liga Paardensport)
of
O LEWB (Ligue Equestre Wallonie Bruxelles)
of
O Geen enkele liga
€ 20
20 september 2018
BE 98 4276 1581 8193 (KREDBEBB)
KBRSF, Belgigastraat 9 bus 2, 1930 Zaventem
naam ruiter +talentendag dressuur

