
Programma KR 
Euregio Woutershof 2016 
Algemene Informatie 

 
Datum : 28-31 juli 2016 
 
Adres : www.manegewoutershof.be 

Manege Woutershof  
Stevoortse Kiezel 100 
3500 Kuringen Hasselt 
België 

 
Contactpersoon : Christophe Wouters +32 (0)477 34 48 52 
 
Afmetingen pistes :  

Hoofdpiste (Geopat) 85m x 85m 
Paddock1 (Geopat) 55 x 72m 
Paddock2 (Geopat en overdekt) 27m x 60m 
Paddock3 (Zand) 32m x 65m 

 
Pistebouwer : Gunther Van Lent 
Hoefsmid : Niels Ottenburgs 
Veearts :  Bruyninx Equicare 

Programma 

 
Donderdag 28 juli 
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Vrijdag 29 juli 
 

 
 
Zaterdag 30 juli 
 

 
  
Zondag 31 juli 
 

 

Inschrijvingen 

 
Kostprijs inschrijvingen on-line via equibel : 
 
80cm  = 150€ / pony 
90cm  = 150€ / paard-pony 
100cm  = 150€ / paard-pony 
110cm  = 180€ / paard-pony 
120cm  = 200€ / paard 
125cm = 230€ / paard 
 
Niet on-line inschrijvingen = 20€ extra per combinatie 
 
Bovenstaande bedragen zijn inclusief 3 proeven, stal & first bedding (stro). Hooi, stro en/of 
houtkrullen kunnen ter plaatse aangekocht worden aan 10€/pak. Kost electriciteit 40€ 



Algemene voorwaarden 

- Er wordt gesprongen volgens het FEI-reglement en in correct uniform. 
- Ruiters zonder licentie VLP dienen verplicht een aansluiting Type 01 (17€) te nemen (hierbij is een 
standaard verzekering inbegrepen). 
- De paarden zijn verplicht in hun reeks te blijven.  
- Een paard/pony mag maar in 1 reeks deelnemen. 
- Max. 3 paarden/pony’s per reeks. 
- Handicapsysteem KR wordt niet toegepast 
- Inschrijven ENKEL ON-LINE via Equibel.be 
- Opening van de stallen woensdag 27/07/2016 om 12u 
- Max.aantal inschrijvingen per reeks – zie equibel 
- Start inschrijvingen: 27/06/2016  
- Sluitingsdatum inschrijvingen: 14/07/2016 
- Geen ter plaatse inschrijvingen toegelaten 
- In alle reeksen wordt er één deelnemer op vier geplaatst. 
- De inrichters behouden zich het recht het programma te wijzigen en/of proeven samen te voegen 
en/of prijzengeld te wijzigen in uitzonderlijke omstandigheden (en in overleg met de KR). 
- De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of verlies van voorwerpen. 
- De starturen zijn indicatief en er wordt volgens startnummer gesprongen. 
- Honden verplicht aan de leiband. 
- Definitieve startlijsten vind je de dag vóór aanvang van de wedstrijd terug op de site 
www.manegewoutershof.be telkens na 18u. 
- Het prijzengeld kan enkel ter plaatse teruggevorderd worden op het secretariaat. Dit tot ten 
laatste 1 uur na het einde van de wedstrijd. 
 

Secretariaat Euregio Woutershof 

Christophe Wouters 
Stevoortse Kiezel 100 
3500 Kuringen Hasselt 
België 
+32 (0)477 34 48 52 
www.manegewoutershof.be 
e-mail christophe@manegewoutershof.be 

 

http://equibel.be/
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