HOE KAN IK MIJ ONLINE INSCHRIJVEN VOOR JUMPINGS BIJ
TRENS TURNHOUT?
(Je moet dan eerst lid worden van PaardenSport.Vlaanderen)
En daarvoor ga je als volgt te werk:
1.VEREISTE:
•

Ben je nog geen lid van PaardenSport.Vlaanderen (PS.V), dan dien je dat
eerst te worden. Je krijgt dan een L01-licentie en deze is incl.
basisverzekering en kost 18 €/kalenderjaar.

2.L01 LICENTIE:
Dit kan bij elke PS.V-club Real Time aangevraagd worden en dient de volgende info
te bevatten:
• Naam van de ruiter of het oude licentienummer.
• Adres
• Geboortedatum
• Contactgegevens verantwoordelijke (tel.nr en e-mailadres).

3.HOGERE LICENTIE:
Met een L01-licentie kun je aan ALLE proeven deelnemen, echter voor
competitieve proeven alleen Buiten Wedstrijd (BW).
• Wil je deelnemen IN-wedstrijd bij pony’s 75 cm en voor proeven voor pony’s
en paarden 85, 95 en 105 cm, kun je een wedstrijdpas nemen van 10 €
/wedstrijddag.
• Bij recreatieve proeven, Clear Rounds, neem je altijd deel IN-wedstrijd.
• Van 75 cm pony’s heb je een J02 licentie nodig en deze kost 50 €/jaar incl.
verzekering.
• Met een J02 kan je onbeperkt deelnemen aan sub-provinciale jumpings.
Let op:
• bij provinciale jumpings is een J03 vereist à 95 €/jaar.
•

4.WEDSTRIJDPAS:
•
•

Een wedstrijdpas is een licentie voor één dag.
Een wedstrijdpas kost 10 € voor deelname IN-wedstrijd aan competitieveproeven tot en met 1m05.

5.ONLINE INSCHRIJVEN:
Je begint met:
• Inloggen en bij de betreffende wedstrijd de gewenste proef invullen
• LINK: https://app.equibel.be/prg/my/profile.php?lng=NL
Immatriculeren pony/paard:
• Zie: https://www.equibel.be/nl/horses-ponies/immatriculations/
Pony/paard koppelen:
• Zie: https://app.equibel.be/prg/my/horses.php?d=MY&lng=NL

6.SAMENVATTEND:
•
•
•
•

Ben je nog geen lid van PS.V, dan dien je dit te worden via een PS.V-club.
Voor 18 €/kalenderjaar krijg je dan een L01-licentie.
Dit lidmaatschap is inclusief een C-verzekering en voor meer informatie ga je
naar:
https://paardensport.vlaanderen/nl/lidmaatschap/verzekeringenongevalsaangifte
Om zonder J02 toch IN-wedstrijd te kunnen deelnemen bij proeven pony’s 75
cm en voor pony’s en paarden 85, 95 en 105 cm, kun je een enkele keer een
wedstrijdpas voor 10 €/wedstrijd nemen.
Turnhout, 29/06/2021

