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Voorprogramma/Avant-Programme 
Belgisch Kampioenschap Dressuur | Nationale Dressuur 
Championnat de Belgique de Dressage | Dressage national 
4-8 Mei | Mai 2022 
 
In dit document vindt u alle gegevens omtrent de Belgische Kampioenschappen. 
Lees alles goed na AUB. 
 
Gelieve rekening te houden met de sluitingsdata voor de inschrijvingen en maak tevens 
gebruik van het formulier voor de reservatie van de stallen via de website. 
 
Gelieve op regelmatige basis onze website www.belgiumdressageevents.be te 
consulteren voor de laatste stand van zaken. 
 
 
(*) De organisatoren behouden zich het recht voor om de volgorde van het 
programma en/of proeven te wijzigen en/of aan te passen. 
 
OPGEPAST: Stalling is verplicht voor alle paarden en ponies 
 
Dans ce document, vous trouverez toutes les informations sur les Championnats de 
Belgique. 
Veuillez tout lire attentivement. 
 
Veuillez tenir compte des dates de clôture des inscriptions et utiliser également le 
formulaire de réservation des boxes via le site web. 
 
Veuillez consulter régulièrement notre site web www.belgiumdressageevents.be pour 
connaître les dernières mises à jour. 
 
(*) Les organisateurs se réservent le droit de changer et/ou de modifier l'ordre 
du programme et/ou des épreuves. 
 
ATTENTION : Les boxes est obligatoire pour tous les chevaux. 
 
 
ALGEMEEN/GENERALITES 
Belgium Dressage Events is een vijfdaags evenement met een combinatie van 
wedstrijden als centraal gegeven. 
 
Belgisch Kampioenschap Dressuur CDN 

- Children   | Preliminary test B – Team test – Individual test 
- Pony    | Team test – Individual test – Freestyle pony’s 
- Juniors   | Team test – Individual test – Freestyle juniors 
- Young Riders   | Team test – Individual test – Freestyle YR 
- U25    | Intermediare II – GP 16-25 – Freestyle Grand Prix 
- Seniors Kleine tour  | Prix St George – Intermediaire I – Freestyle I1 of   

  voor de overige geplaatste deelnemers zal er een   
  consolation proef verreden worden t.w.     
  Intermediaire I. 

- Seniors Grote tour  | Grand Prix – Grand Prix Special – Freestyle Grand 
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        Prix 
 
Nationale proeven dressuur 

- Diamant Tour N4  | 4.2 | 4.3 | Kür Niveau 4 
- Briljant Tour N5   | 4.3 | Prix St Georges | Kür Niveau 5 
- Platina Tour MT  | Inter A | Inter II | Kür Inter A/B 

 
In dit document willen wij een totaaloverzicht geven van de sportieve afspraken en het 
eraan gekoppelde programma voor Belgium Dressage Events wat betreft de wedstrijden 
om het Belgische Kampioenschap en de Nationale rubrieken. 
 
Belgium Dressage Events est un événement de cinq jours dont le thème central est une 
combinaison de compétitions. 
 
Championnat belge de dressage CDN 

- Children   | Preliminary test B – Team test – Individual test 
- Pony    | Team test – Individual test – Freestyle pony’s 
- Juniors   | Team test – Individual test – Freestyle juniors 
- Jeunes cavaliers  | Team test – Individual test – Freestyle YR 
- U25    | Intermediare II – GP 16-25 – Freestyle Grand Prix 
- Small tour seniors  | Prix St George – Intermediaire I – Freestyle I1 of   

  voor de overige geplaatste deelnemers zal er een   
  consolation proef verreden worden t.w.     
  Intermediaire I. 

- Big tour seniors  | Grand Prix – Grand Prix Special – Freestyle Grand 
        Prix 

 
Nationale proeven dressuur 

- Diamant Tour N4  | 4.2 | 4.3 | Kür Niveau 4 
- Briljant Tour N5   | 4.3 | Prix St Georges | Kür Niveau 5 
- Platina Tour Moyen  | Inter A | Inter II | Kür Inter A/B 

 
Dans ce document, nous voulons donner un aperçu complet des accords sportifs et du 
programme correspondant pour les concours de dressage en Belgique en ce qui concerne 
les compétitions du Championnat de Belgique et des rubriques nationales. 
 
 
LOCATIE EN ORGANISATIE/ LOCATION ET ORGANISATION 
De organisatie is in handen van Belgium Dressage Events 
Het Belgisch Kampioenschap 2022 gaat door in  
Azelhof Horse Events – Aarschotsesteenweg 201 – 2500 KONINGSHOOIKT in LIER (BEL) 
 
L'organisation est entre les mains de Belgium Dressage Events 
Le Championnat de Belgique 2022 aura lieu à  
Azelhof Horse Events - Aarschotsesteenweg 201 - 2500 KONINGSHOOIKT in LIER (BEL) 
 
 
INSCHRIJVINGEN/ INSCRIPTIONS 
Voor al deze wedstrijden kan u inschrijven via Equibel bij de desbetreffende 
wedstrijdnummer. 
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Sluitingsdatum van de inschrijvingen uiterlijk op woensdag 27 april 2022 (voor 24.00 
uur) 
 
Pour tous ces concours, vous pouvez vous inscrire via Equibel au numéro de concours 
correspondant. 
 
Date limite pour les inscriptions : Mercredi 27 Avrili 2022 (avant minuit) au plus tard. 
 
OFFICIËLEN/ OFFIELS 
Jury: 
Vanbiervliet, Hans (voorzitter / president) 
Cauwberghs Jo   kleine tour 
Clayé Caroline   kleine tour 
Croonen Gaston   GP 
Decock Roger   kleine tour 
Deschauwer Didier   kleine tour 
Imschoot,  Piet   GP/para 
Danielle, Joosten   kleine tour 
Dianne, Lauwers    kleine tour 
Vandenheuvel, Carry   Kleine tour 
NYSTEN, Paula   FIN 10093970 4* 
PAWLOWSKA, Malgorzata   POL 10147116 4* 
PRIP, Christine  DEN 10238276 3* 
Rimanque, Dominique   GP 
Smeets, Olivier BEL 10103117 4* 
Urban, Marc   GP/para 
Van Daele, Jacques BEL 10050457 4* 
  
Vint-Warmington, Eva Maria EST 10081746 4* 

 
Stewards: 
Rummens, Alain (chief steward) 
D'Hondt, Albert 
Smets, Rudy 
De Smet, Frederik 
Van Cleempol, Jeanine 
 
BEROEPSJURY – JURY D’APPEL 
Rauw, Alain Laurence VanDoorselaar 
 
STALLINGEN & ELEKTRICITEIT/ BOXES ET ELECTRICITE 
Alle paarden die deelnemen aan zowel het Belgische Kampioenschap Dressuur alsook aan 
de Nationale Rubrieken dienen verplicht ter plaatse te blijven (gestald) 
De huur van de stal is NIET inbegrepen in het forfaitaire inschrijfgeld (Equibel), maar 
dient afzonderlijk geregeld te worden met de vzw Belgium Dressage Events. 
 
U dient uiterlijk op maandagavond 2 Mei 2022 (voor 24.00 uur) het stalgeld over te 
maken op onze rekening. U ontvangt hierover verdere informatie. 
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Reservatie enkel en allee via de module op onze website 
(www.belgiumdressageevents.be) Gelieve door te geven hoeveel stallen en 
elektriciteitsaansluitingen U wenst te reserveren en wanneer U verwacht toe te komen op 
het evenement. 
Wanneer u een factuur wil ontvangen voor de gemaakte kosten, gelieve bij reservatie 
ook uw factuurgegevens inclusief btw nummer op te geven a.u.b. 
 
Tous les chevaux participant aux championnats belges de dressage ainsi qu'aux épreuves 
nationales doivent rester (à l'écurie) sur place. 
La location du boxe n'est PAS inclus dans les frais d'inscription fixes (Equibel), mais doit 
être convenu séparément avec l'organisation à but non lucratif Belgium Dressage Events. 
 
Au plus tard le lundi soir 17 Mai 2021 (avant 24 heures), vous devez transférer les frais 
pour les boxes sur notre compte. Vous recevrez de plus amples informations à ce sujet. 
Réservation uniquement via le module sur notre site web 
(www.belgiumdressageevents.be). Veuillez indiquer combien de boxes et de connexions 
électriques vous souhaitez réserver et quand vous pensez arriver à l'événement. 
Lors de la réservation, veuillez également indiquer l'adresse de facturation pour la 
location du/des boxe(s). 
 
 
HUUR STAL/ LOCATION BOXE 

- Gedurende het gehele evenement € 350 (exclusief BTW-21%) 
- U beschikt over een nieuw gebouwde vast box van 3,5x3,5m inclusief water 

aansluiting en video bewaking. 
- Gehuurde stallen zijn beschikbaar vanaf dinsdag 3 Mei om 12.00 uur 
- De eerste bedding is inbegrepen (uitsluitend houtkrullen) 
- Er zullen alleen houtkrullen en hooi ter verkoop worden aangeboden. €15,00 per 

baal. (direct af te rekenen bij de stalmeester) 
 

- Pendant toute la durée de la manifestation, 350 € (hors TVA-21%) 
- Les écuries sont disponibles à partir du mardi 18 Mai à midi 
- La première litière est incluse (uniquement les copeaux) 
- Seuls les copeaux de bois et le foin seront mis en vente. 

 
TACK BOX/ TACK BOX 

- € 150 (exclusief BTW) (hors TVA-21%) 
 
TRAININGS PAARD / TRAINING HORSE 

- € 300 (exclusief BTW) (hors TVA-21%) 
 
ELEKTRICITEIT/ ELECTRICITE 

- Voor gebruik van elektriciteit wordt er een totaal van € 60 per aansluiting 
aangerekend (excl. BTW-21%) 

- Desgevallend kan dit mee gefactureerd worden met de huur van de stal. 
 

- Pour l'utilisation de l'électricité, un montant total de 60 euros par connexion sera 
facturé (hors TVA-21%). 
- Si nécessaire, cela peut être facturé en même temps que la location du boxe. 
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BANKGEGEVENS VOOR HET STALGELD & ELEKTRICITEIT/ LES 
COORDONEES BANCAIRES POUR LE PAIEMENT DES BOXES ET DE 
L’ELECTRICITE 
Belgium Dressage Events 
Aarschotsesteenweg 201| Koningshooikt | Lier 2500 | België 
KBC Bank | IBAN: BE97 7340 4836 8249 | BIC: KREDBEBB 
VAT number: BE0742.870.144 

 
HOSPITALITY/ HOSPITALITY 
Het is mogelijk tot het afnemen van een tafel op het VIP terras. 
De tafels zijn beschikbaar voor max. 6 personen. 
Kosten voor deze tafels zijn inclusief fles water en Cava per dag, exclusief catering. 
Gehele week: woensdag t/m zondag € 1.200  
Per dag: woensdag t/m vrijdag € 300 per dag 
Zaterdag en Zondag: € 500 per dag 
 
TOEGANG / ENTREE 
Toegang tot Azelhof is gratis, alle deelnemers ontvangen per paard 4 bandjes voor de 
stallen, bij twee paarden ontvangt u steeds 2 bandjes extra. De bandjes zijn uitsluitend 
voor toegang tot de stallen. 
 
NATIONALE RUBRIEKEN/ CATEGORIES NATIONALES 
Belgium Dressage Events organiseert tevens Nationale proeven voor: 
Diamant Tour : 4.2 | 4.3 | Kür Niveau 4 
Briljant Tour : 4.3 | Prix St Georges | Kür Niveau 5 
Platina Tour :  Inter A | Inter II | Kür Inter A/B 
 
- De beste 18 combinaties per niveau plaatsen zich voor de Kür op muziek 
- Het prijzengeld is conform het nationaal regelement. 
- De combinaties welke niet zijn geselecteerd voor de Kür zullen een kleine finale     
(consolation) kunnen verrijden welke bestaat uit de hoogste proef binnen hun niveau. 
(Diamant tour – proef 4.3 | Briljant tour – Prix St. Georges) 
- Het organiserend comité tracht afhankelijk van aangegane partnerships desgevallend 
extra prijzen te voorzien (natura en/of geld). 
 
Belgium Dressage Events organise également des épreuves nationales pour : 
Diamant Tour : 4.2 | 4.3 | Kür Niveau 4 
Briljant Tour : 4.3 | Prix St Georges | Kür Niveau 5 
Platina Tour :  Inter A | Inter II | Kür Inter A/B 
 
- Les 15 meilleures combinaisons par niveau se qualifient pour le Freestyle en musique. 
- Le montant du prix est conforme à la réglementation nationale. 
 
- De combinaties welke niet zijn geselecteerd voor de Kür zullen een kleine finale     
(consolation) kunnen verrijden welke bestaat uit de hoogste proef binnen hun niveau. 
(Diamant tour – proef 4.3 | Briljant tour – Prix St. Georges) 
 
Le comité d'organisation s'efforcera de fournir des prix supplémentaires (en nature et/ou 
en argent) en fonction des partenariats conclus. 
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PROGRAMMA CDN – HOOFDPISTE – INDOOR/ PROGRAMME CDN – PISTE 
PRINCIPALE – INT2RIEUR  
 
De wedstrijden gaan door 
Piste 1 | Stephex Arena  

- Outdoor hoofdpiste | 100x65m (20x60m geopad 
- Losrijden - Outdoor 60x25m geopad 

Piste 2 | Flanders Arena – 
- Outdoor hoofdpiste 2 100x100m (20x60m) geopad 
- Losrijden – Outdoor 60x20m geopad  

 
- Paddock – Outdoor 60x20m geopad tbv training (schema volgt na ontvangst van 

alle inschrijvingen) 
 
Dinsdag 3 Mei 2022 

- Opening stallen dinsdag 3 Mei a.s. vanaf 12.00 uur   
- Aanmelden op wedstrijd secretariaat. 
- Timing voor piste verkenning wordt later meegedeeld. 

 
Woensdag 4 Mei 2022 
Trainingsschema zal per dag opgemaakt worden na ontvangst van alle inschrijvingen. 

 
Piste 1 | Stephex Arena: 
08.30 uur 1 Diamant Cup | 4.2 
14.30 uur 2 Briljant Cup  | 4.3 
18.30 uur 3  Platina Cup  | Inter A 
 
Piste 2 | Flanders Arena: 
- 

 
Donderdag 5 Mei 2022 
Trainingsschema zal per dag opgemaakt worden na ontvangst van alle inschrijvingen. 
 
Piste 1 | Stephex Arena: 
09.30 uur 4 BK Kleine Toer  | Prix St. George 
14.00 uur 6 BK U25  | Intermediaire II 
15.15 uur 7 BK Juniors  | Team Test J 
17.45 uur 9 BK Grote toer  | Grand Prix 

        
Piste 2 | Flanders Arena: 
09.30 uur 5 Diamant Cup  | 4.3 
15.15 uur 8 Briljant Cup  | PSG 
19.00 uur 10 BK Young Riders  | Team test YR 

 
Vrijdag 6 Mei 2022 
Trainingsschema zal per dag opgemaakt worden na ontvangst van alle inschrijvingen. 

 
Piste 1 | Stephex Arena: 
08.30 uur 11 BK Young Riders  | Ind test J 
10.15 uur 12 BK Ponies  | Team test P 
12.45 uur 14 BK U25  | U25 GP 
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14.00 uur 16 BK Kleine toer  | Inter I 
18.15 uur 18 BK Grote toer  | GPS 
        
Piste 2 | Flanders Arena: 
12.00 uur 13 Platina Cup  | Inter II 
14.30 uur 15 BK Juniors  | Ind test J 
17.00 uur 17 BK Children  | Prel. Test B 
 
Zaterdag 7 Mei 2022 
Trainingsschema zal per dag opgemaakt worden na ontvangst van alle inschrijvingen. 

 
Piste 1 | Stephex Arena: 
09.00 uur 19 Diamant Cup finale | Freestyle Niveau 4 
12.15 uur 21 Briljant Cup finale | Freestyle Niveau 5 
15.30 uur 24 BK Juniors finale  | Freestyle J 
17.40 uur 26 BK Young Riders finale | Freestyle YR  
19.30 uur 28 Platina Cup finale | Freestyle Inter A/B 
 
Piste 2 | Flanders Arena: 
10.00 uur 20 Diamant Cup – consolation | 4.3 
12.45 uur 22  Briljant Cup – consolation | Prix St. George 
14.00 uur 23 BK Ponies  | Ind test P 
16.15 uur 25 BK Children  | Team test Ch 
17.30 uur 27 BK Kleine toer – consolation | Inter I 
 
VOR Rubrieken voor dressuurruiters 
 
Zondag 8 Mei 2 
Trainingsschema zal per dag opgemaakt worden na ontvangst van alle inschrijvingen. 

 
Piste 1 | Stephex Arena: 
09.00 uur 29 BK Children finale  | Ind test Ch 
10.30 uur 30 BK Ponies finale  | Freestyle P 
13.00 uur 31 BK U25 finale  | Freestyle Grand Prix 
14.15 uur 32 BK Kleine toer finale | Freestyle Inter I 
17.20 uur 33 BK Grote toer finale | Freestyle GP 
 
Piste 2 | Flanders Arena: 
Zaterdag 7 en zondag 8 Mei 2022 
VOR Rubrieken voor dressuurruiters 
 
 
STARTVOLGORDE 

- De startvolgorde van de eerste proef voor elk BK zal bepaald worden door 
lottrekking op het secretariaat van Paardensport Vlaanderen bij opmaak van de 
eerste startlijsten. Deze lottrekking zal gebeuren op de zetel van Paardensport 
Vlaanderen. 

- De startvolgorde van alle volgende proeven wordt bepaald door lottrekking op het 
wedstrijd secretariaat in aanwezigheid van de beroepsjury. 
Deze lottrekking zal plaatsvinden een half uur na elke reeks. 

 
PRIJZENGELD EN INSCHRIJVINGSGELD 
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De inschrijvingsgelden en prijzengelden zijn conform het nationaal regelement. 
 
Het organiserend comité tracht afhankelijk van aangegane partnerships desgevallend 
extra prijzen te voorzien (natura en/of geld). 
 
De eventuele extra geldprijzen zullen worden overgemaakt op de bankrekening van de 
aangeduide begunstigde zoals bepaald door de ruiters in hun profiel in Equibel. Deze 
bijkomende prijzengelden zullen het onderwerp uitmaken van een fiscale fiche zoals 
bepaald door het wetboek op inkomstenbelastingen. 
 
Programma Franstalig 
 
Les concours auront lieu 
Piste 1 | Stephex Arena  

- hoofdpiste 1 100x100m (20x60m geopad 
- Losrijden - Outdoor 50x25m geopad 

Piste 2 | Flanders Arena – 
- Outdoor hoofdpiste 2 100x100m (20x60m) geopad 
- Losrijden – Outdoor 60x20m geopad  

 
- Paddock – Outdoor 60x20m geopad tbv training (schema volgt na ontvangst van 

alle inschrijvingen) 
 
 
ORDRE DE DEPART 
- L'ordre de départ de la première épreuve pour chaque CH-B sera déterminé par tirage 
au sort au secrétariat de paardensport Vlaanderen lors de l'établissement des premières 
listes de départ.  Au siège de Paardensport Vlaanderen. 
- L'ordre de départ de toutes les épreuves suivantes sera déterminé par tirage au sort au 
secrétariat du concours en présence du jury professionnel. 
Ce tirage au sort aura lieu une demi-heure après chaque série. 
 
PRIX EN ARGENT ET FRAIS D'INSCRIPTION 
Les frais d'inscription et les tarifs sont conformes à la réglementation nationale. 
 
En fonction des partenariats conclus, le comité organisateur s'efforcera de fournir des 
prix supplémentaires (en nature et/ou en argent) si nécessaire. 
 
Tout prix supplémentaire sera transféré sur le compte bancaire du bénéficiaire désigné, 
tel que déterminé par les cavaliers dans leur profil dans Equibel. Ces prix 
supplémentaires feront l'objet d'une fiche fiscale telle que définie par le Code des impôts 
sur le revenu. 
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Contactgegevens : 
Belgium Dressage Events  
Aarschotsesteenweg 201  
2500 KONINGSHOOIKT/LIER (BEL) 
www.belgiumdressageevents.be 
info@belgiumdressageevents.be 
+31 653 472 520 
 
Bankdetails: 
Belgium Dressage Events  
KBC Bank | IBAN: BE97 7340 4836 8249 | BIC: KREDBEBB 
VAT number: BE0742.870.144 
 


