
 

 

                                                  
Voorprogramma Nationale Endurancewedstrijd 

Maasland CEN 414 Habemo IV   Sluitingswedstrijd seizoen 2019 
 

 
Datum :     Zondag 13 oktober 2019 
Organisator :    Vlaamse Lange Afstand Ruiters (VLAR vzw)    vlar@telenet.be 
Plaats :     Pexhof (Meeuwen-Gruitrode) Start/aankomst: Pexhof 
     (GPS: Pexhofweg 5 en volg daarna pijltjes “Endurance”) 
Lokale contactpersoon :   Simone Michels: GSM : +32(0)499/775523 E-mail : info@michelstranslations.com 
Wedstrijdsecretariaat :   Mieke Mares    Centaur: Frederik deprez 
Hoofd van de terreinjury :  Philippe Maquet 
Overige juryleden :   Thierry Fonteyne, Pauline Deprez   
Dierenartsen :    Dktrs. Valérie De Boitselier, Evelien Dhondt 
Proeven :     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 9u.  

Parcours :  Boswegen, korte stukken verharde weg, kanaal. (Stafkaarten) 
Parcoursaanduiding :   Bordjes 
Routebeschrijving :  E314 – Afslag 32 [Zutendaal, Dilsen-Stokkem, Genk] – Rechts richting Zutendaal/Dilsen-Stokkem 

(Europalaan, Lanklaarsesteenweg), Stoplichten rechtdoor tot aan rotonde – Rechtdoor op rotonde, 
volgende rotonde 3de afslag, 1ste afslag rechtsaf (Pannehuisstraat), T-splitsing linksaf (Europalaan), in 
bocht naar links richting Opoeteren, rotonde 2de afslag, in bocht naar links (Gruitroderlaan, Weg naar 
Opoeteren) - na ongeveer 2 km rechtsaf bij bordje Pexhof/Endurance. 

Overnachting :    Pexhof heeft 8 slaapzalen (4 voor 1-4 pers/2 voor 9-12 pers/2 voor 13-12 pers).  
     Op voorhand te boeken bij Simone Michels. 
     Paddocks zijn toegestaan.   MEST EN AFVAL OPRUIMEN!!! 

Suggestie : http://toerisme.houthalen-helchteren.be en http://www.toerismelimburg.be   
Opmerkingen :  Voorinschrijven via www.equibel.be of via eigen liga. Buitenlandse deelnemers dienen hun inschrijving 

voor de maandag voorafgaand aan de wedstrijd te betalen, zo niet vallen ze onder het dubbel tarief ter 
plaatse.  Meer info op : http://vlarsport.weebly.com/cen-maasland-2018-habemo-iv.html 

 

Mooie herinnering voor elke geslaagde! (enkel bij afhalen op prijsuitreiking door ruiter zelf) 
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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. 


