Voorprogramma Nationale Endurancewedstrijd
Stekene CEN 410 Habemo III
VLP-KAMPIOENSCHAP 2019
Datum:
Organisator:
Plaats:
Locale verantwoordelijke :
Wedstrijdsecretariaat:
Terreinjury:
Dierenartsen:
Proeven:

Parcours:
Routebeschrijving:

Parking :
Opmerkingen:

Zondag 11 augustus 2019
Vlaamse Lange Afstand Ruiters (VLAR vzw) vlar@telenet.be
Ruitershoeve, Bergstraat 4, 9190 Stekene.
GPS coördinaten : 51° 12’ 09” N 4° 00’ 27” O
Joyce Van Nuffel +32 (0) 476/06.79.18
Mieke Mares Centaur : Frederik Deprez
Jan Deprez (voorzitter), Sven Van Loo, Anika Penne
Drs. Valerie De Boitselier, Philippe Haemerlinck, Sabine Lambert
20 km in 1 ronde – vertrek individueel vanaf 9.05u tot 15u
30 km in 1 ronde – vertrek individueel vanaf 9.05u tot 14u
40 km in 2 ronden – vertrek individueel vanaf 9.05u tot 12u
60 km in 2 ronden – vertrek individueel vanaf 9.05u tot 11u
80 km in 3 ronden – vertrek in groep om 9u00
Hoofdzakelijk bos- en aardewegen, beperkt verharde weg. (Stafkaarten 14 4 tem 8, 15-1)
Komend van Knokke :
E34/N49 afrit 12 (Moerbeke) nemen en parallelweg (Molenstraat) volgen tot Vennestraat (4.3 km). (*)
Rechts af slaan tot einde weg (800m) dan 50m naar rechts en links bergstraat inrijden tot aan parking
(700m).
Komend van Antwerpen :
E34/N49 afrit 11 (Kemzeke) nemen en op 1ste rotonde 4de afslag (richting St-Niklaas). Op 2de rotonde
2de afslag nemen en parallelweg volgen tot Vennestraat (4.9 km). Rest zie vanaf (*)
Komend van St-Niklaas :
N403 naar Hulst volgen tot 1ste rotonde. Neem 4de afslag en parallelweg volgen. Rest zie vanaf (*).
Niet op GPS rijden om moeilijke doorgang dorpskern te vermijden
Weide met mogelijkheid tot kleine paddocks.
Voorinschrijven via www.equibel.be of via eigen liga. Buitenlandse deelnemers dienen hun inschrijving voor
de maandagavond voorafgaand aan de wedstrijd te betalen, zoniet is dit dubbel tarief ter plaatse.

Mooie prijzentafel voor elke geslaagde ! (enkel bij afhalen op prijsuitreiking door ruiter zelf), BC-award door Equistro
Voor meer info, zie : http://vlarsport.weebly.com/cen-stekene-2019-habemo-iii.html

Verplichte vaccinatie: Op deze wedstrijd is Artikel 6.1 van het Diergeneeskundig reglement KBRSF van
toepassing en is dus een geldige vaccinatie tegen paardengriep verplicht:
6.1.1. Vaccinatieschema
6.1.1.1. Alle paarden die deelnemen aan wedstrijden moeten verplicht tegen equine influenza ingeënt zijn.
6.1.1.2. Een primo-vaccinatie bestaande uit twee vaccinaties moet gegeven worden met een interval van
21 tot 92 dagen.
6.1.1.3. Een eerste booster moet gegeven worden binnen de 7 kalendermaanden na de datum van de
tweede vaccinatie van de primo-vaccinatie. Alle paarden die correct de primovaccinatie ondergingen voor
1 januari 2016, zijn niet verplicht een eerste booster te ondergaan binnen de 7 maanden, indien sindsdien
de inentingen correct verliepen.
6.1.1.4. De volgende booster moet binnen de 12 maanden gegeven worden.
6.1.1.5. Voor paarden die aan wedstrijden deelnemen, moet de laatste booster gegeven zijn binnen de 6
maanden en 21 dagen (en niet minder dan 7 dagen) voor het begin van de wedstrijd.
Verkeersreglement: we willen er nog eens op wijzen het verkeersreglement te eerbiedigen. Hierbij dient
men steeds rekening te houden met andere ruiters en/ of weggebruikers

