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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 te gaan om zich 
in het systeem VLP te laten inschrijven en een ‘licentienummer’ te krijgen van de club. (lijst van onze clubs is 
te vinden in onze site onder rubriek – clubs) 
Daarna kan men on-line de aanvraag verder in orde maken. Na max 5 werkdagen krijg je dan een fectuur 
om te betalen en zodra deze (ook on-line)  gedaan is kan je aan wedstrijden deelnemen.  
 
Een licentie  J2 of D2 is nodig voor enkel deelname aan 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.  – on-line via www.equibel.be 
 
Een provinciale licentie J3 of D3 (deelname aan alle wedstrijden van de K.R dressuur en springen) kost 80€.  
 
De éénmalige aansluiting (immatriculatie) voor paarden en pony’s bedraagt 125 €  per paard of pony als je 
dat on-line doet, en 155 € off-line  en dient dus slechts éénmalig betaald te worden 
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 

 
 


