
“WOUTERSHOF” - KURINGEN 
 

INTERCLUBKAMPIOENSCHAP 
 

Zaterdag 10 en Zondag 11  OKTOBER  
 

OPGELET :  GEEN TER PLAATSE INSCHRIJVINGEN TOEGELATEN 
 

 
Jury Peter Millet – Johan Ulenaers – Louis Mengels 
Tijdopname Jean Wouters 
Parcoursbouwer Guy Verberckmoes 
Terrein Aan manège Woutershof, Stevoortsekiezel 100, Kuringen 
 
WEDSTRIJD NR 5035 
 
Zaterdag 10 oktober 
1 INTERCLUB - 1° Manche Barema A op tijd 
 
 
Zondag 11 oktober – Max. 100 inschrijvingen 
2 Clear Round Pony s en Paarden 60  Barema A Ideale tijd (max 20) 
3 Clear Round Ponys en Paarden 80  Barema A Ideale tijd (max 30) 
4 Serie A - 95 Barema A 2 fasen op chrono (max 52) 
 
± 12.00 uur 
5 INTERCLUB - 2° Manche  Barema A op chrono – HOC 
 
SLUITINGSDATUM : 05 OKTOBER 
 
 
VOORWAARDEN INTERCLUBKAMPIOENSCHAP 

 TER PLAATSE WORDEN ER GEEN BIJKOMENDE PLOEGEN AANGENOMEN 
 WIJZIGINGEN KUNNEN ENKEL MET TOESTEMMING VAN DE JURY 
 Als club telt waar de vergunning werd aangevraagd 
 Pony’s en paarden die deelnemen aan het Interclub Kleine Toer mogen NIET deelnemen 

(wel de ruiters) 
 Van zodra één ruiter van een ploeg gestart is mag er geen onderlinge wijziging tussen 

ploegen meer aangebracht worden aan deze ploeg. (dus niet meer van de ene ploeg naar 
een andere ploeg) 
- wel onderlinge startorde in de ploeg 
- wel wijziging van ruiter, of paard of zelfs nieuwe combinatie 
- wel toevoeging van een ontbrekende lid in een ploeg (niet uit een andere ploeg) 

 Hoogte : De twee eerste combinaties op 1.05 m en de twee laatste combinaties op 115 cm 
 De inschrijvingen worden per ploeg door de club binnen geleverd op de voorgeschreven en 

door de KR geleverde inschrijvingsformulieren 
 Staat open voor alle ruiters met vergunning K.R  - en alle paarden/pony’s 
 Eén ruiter kan in max. drie ploegen deelnemen, doch liefst op verschillende startplaatsen in 

die ploegen 
 De startorde van de 2° manche is de omgekeerde van de stand na de 1° manche.  

De ruiters behouden in de tweede manche binnen hun ploeg dezelfde startplaats als in de 
eerste manche 

 Een uitgesloten combinatie krijgt automatisch 50 strafpunten toegekend 
 De tijden van de drie beste combinaties in elke omloop worden samengeteld voor het 

klassement van de ploegen die niet in aanmerking komen voor de barrage 
 De club die de nieuwe wisselbeker driemaal wint mag deze definitief behouden 

 
   Wisselbeker 2019 : RSC Liefsoens - Legitahof 


