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Beste vrienden,
Hier is het inschrijvingsdossier voor de Randoligue 2016, dat zeker ‘THE place to be’ voor de
paardenwandelingen liefhebbers in augustus zal zijn.
De Ruitertoerisme LEWB commissie heeft het genoegen u aan het provinciale domein te
Mirwart van 12 tem 14 augustus 2016 te ontvangen.
U zult de volgende informaties in dit dossier vinden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domein
Programma
Inschrijvingsvoorwaarden
Kosten
Inschrijvingsformulier
Gezondheidscertificaat
Samenstelling van de ploeg
La Route d’Artagnan : een Europees project waaraan u kunt deelnemen !

1. Provinciële Domein te Mirwart
Adres : Rue du Moulin 16 te 6870 Mirwart (Provincië Luxemburg)
« Le Domaine provincial de Mirwart est un de ces espaces accueillants et
séduisants qui s'offrent à tous ceux qui recherchent un peu de calme, de
quiétude, de liberté et d'évasion ... l'un de ces lieux généreux, où les
siècles ont passé au gré du temps et au fil des saisons au coeur d'une nature belle, sauvage et
authentique. Le village disparu de Marsolle, le pont d'Artigues, la grande glacière, la croix des
bûcherons sont autant de témoins du passé et font resurgir le souvenir de nos aïeux, de leurs
activités, de leurs ouvrages, sur une terre où s'affiche aussi un avenir riche d'ambitions.
Engagé dans une gestion forestière et piscicole en harmonie avec l'environnement, le Domaine
propose désormais au grand public de partager ses richesses le long de quelques promenades
et de différentes activités nature ... N'hésitez plus, partez à sa découverte ! » (extract website
Luxemburgse Provincië).
Het onthaal gebeurt aan het secretariaat in het conciërge
huis van de visteelt. Daar zult u uw aankomst bevestigen,
de nodige informatie betreffende de tocht en uw welkom
pakket krijgen. U en uw paard zullen op de weiden
ernaast kampen. De feesttent zal voor de maaltijden en
de activiteiten in de avonden dienen.

 Rue de la Pichelotte, 11 – B-5340 Gesves –  083.234.072 –  083.218.261 –  randoligue@lewb.be
 www.randoligue.be – www.facebook.com/lewb.be – IBAN : BE 31 0682 2800 1355 – BIC/SWIFT : GKCCBEBB

Tourisme Equestre – Randoligue 2016
Page 3 sur 8
La web TV de la LEWB : www.lewb.tv

Reconnue par l’ADEPS Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE) reconnue par la FEI

Ligue Équestre Wallonie Bruxelles Asbl

2. Programma
VRIJDAG 12 AUGUSTUS
Vanaf 14h00 tot 18h00

Onthaal deelnemers

Ontvangst van het wegboekje, dierenarts onderzoek en check-up van het materieel

Verdeling van de campingplaatsen en van de paarden in de weiden (prikpaaltjes en
draad nodig om een paddock te maken)

Voorstelling van de ploegen

Hooi verdeling

Secretariaat gesloten op 18u
Om 18h30

Samenkomst van de ploegleiders

Welkomstdrink
Vanaf 19h30

Maaltijd: Reuzen-Paëlla (paëlla rijst, kippepoot, witte vis, zeevruchten, scampis,
paëlla saus)
Vanaf ongeveer 21h

DJ: avond in de feesttent
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
‘s Morgens :

Opstaan

8u – 8u30 : Paarden verzorgen

Ontbijt tussen 8u en 9u30: chocolade koekje, croissant, koffie of warm chocolade of
thee en oranjeappelsap per persoon
Dag :

Vanaf 10u30: vertrek van de rallyruiters (met lunchpakket: ham en kaas sandwich +
vrucht + drank)
o
Rally 1 : tussen 25 en 30 km
o
Rally 2 : tussen 15 en 20 km
o
Rally 3 : koets tussen 25 en 30 km
‘s Avonds :

Vanaf 18u30 tot 19u30 : Aperitief en proeven van landstreek producten

Tussen 19u30 en 23u : Galamaaltijd en avondfeest – Bresiliaanse BBQ: rauwkost
buffet met vlees (kippenvleugels, kangoeroe, lamsvlees, gegrilleerd rundvlees, varkens
rib roast…), beairnaise en peper sausen, aardappelen, dessert: warme gegrilleerd
ananas

Uitdelen van de TE brevetten

Ongeveer rond 22u30: DJ: avond in de feesttent
ZONDAG 14 AUGUSTUS
‘s Morgens :

Opstaan

8u – 8u30 : Paarden verzorgen

Ontbijt tussen 8u en 9u30: chocolade koekje, croissant, koffie of warm chocolade of
thee en oranjeappelsap per persoon
Dag :

Vanaf 10u30: vertrek van de rallyruiters (met lunchpakket: ham en kaas sandwich +
vrucht + drank)

Demo en initiatie: Boogschieten, Pony Games en normaal gezien nog aandere leuke
activiteiten…

12u30 : Mini-vlees BBQ

Afscheid en einde van de activiteiten
‘s Avonds (exclusief toegangsprijs):

Rond 19u30 : worst, frieten, sla of appelmoes
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3.






Inschrijvingsvoorwaarden
Een LEWB, VLP, LRV licentie hebben of een proef van BA-verzekering
(materiaalverzekering)
Formulier invullen en terug te sturen naar randoligue@lewb.be tegen 11 juli 2016 ten
laatste
Betaling te storten op de IBAN rekening van de LEWB BE31 0682 2800 1355 - BIC:
GKCCBEBB
Inschrijvingen zonder betaling zullen niet geregistreerd worden
Wachtlijst mogelijk als er nog plaatsten zijn na de deadline
De eerste ingeschreven zullen de voorrang krijgen.

4.
Toegangsprijs
De prijs voor 3 dagen/2 nachten, paard en hooi inbegrepen, is 115 EUR per ruiter/menner.
Inbegrepen in de toegangsprijs :

Onthaal van de deelnemers, het ontbijt van zaterdag en zondag, de lunchpakketten
van zaterdag en zondag middag, de warme maltijden van vrijdag avond, de gala-avond
van zaterdag en de BBQ van zondag middag.

Het ter beschikking stellen van een camping plaats voor de ruiters

Toegang tot de douches en het sanitair.

Verblijf van het paard in een paddock of vastgemaakt. Gelieve een persoonlijke
omheining te voorzien (prikpaaltjes en draad om een paddock te maken).

Afgifte van deelnamecertificaten en van souvenirs.

Zaterdag, rally vanaf 10u30

Activiteiten van zondag morgen

Hooi voor 1 paard voor de 3 dagen
Niet inbegrepen in de toegangsprijs:

Dranken beschikbaar in de feesttent s’avonds

Dranken en hapjes beschikbaar in het domein

Een persoonlijke verzekering tijdens de hele activiteit
Het is ook mogelijk om alleen maar aan een gedeelte van de activiteit deel te nemen
(latere aankomst of vroegere vertrek). De basisinschrijving kost dan 30 EUR (deelname
aan de rally zaterdag 20 EUR en een nacht op de camping plaats 10 EUR). U moet ook de
maaltijden apart hieronder bestellen (geen enkele maaltijd inbegrepen in de 30 EUR).
5.
Inschrijvingsformulier
Formulier in te vullen en terug te sturen naar:
LEWB – Tourisme Equestre
Florence Hennuy
Rue de la Pichelotte 11
5340 Gesves (Belgique)
Of per e-mail aan :
randoligue@lewb.be
Het volle bedrag (zie hieronder voor meer details) moet op de IBAN rekening van de LEWB
ten laatste voor 11 juli:
BE31 0682 2800 1355 BIC: GKCCBEBB
Met de melding: « Randoligue » + NAAM VAN DE PLOEG of NAAM/VOORNAAM VAN DE
RUITER
Als de betaling na dit deadline komt, moet u 20 € meer betalen
Allerlaatste sluiting van de inschrijvingen 1 augustus 2016
De inschrijving zal alleen maar geldig zijn na de betaling door banktransfer.
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ALGEMENE INSCHRIJVINGSFORMULIER - RANDOLIGUE 2016

NAAM VAN DE PLOEG

PLOEGVERANTWOORDELIJKE

Naam :

Voornaam :

Licentienummer
LEWB/VLP/LRV
(facultatief) of verekeringscontract
Volledige adres

E-mail adres
Telefoonnummer
TOEGANSPRIJS 3 DAGEN

Vast
telefoonnummer :
TARIEF

Ruiter-menner toegangsprijs (1 paard
met hooi inbegrepen)

115 EUR

Toegangsprijs begeleider

115 EUR

BASISINSCHRIJVING (rally zaterdag
+ 1 nacht)

30 EUR

EXCLUSIEF TOEGANGSPRIJS 3
DAGEN (bezoekers/ korte termijn
begeleiders)
Paëlla avond maltijd vrijdag 12/08
avond

TARIEF

10 EUR

Lunchpacket zaterdag middag 13/08

10 EUR

Bresiliaanse BBQ zaterdag 13/08
avond

35 EUR

Ontbijt zondag

10 EUR

Lunchpacket zondag middag 14/08

10 EUR

Bijkomend ontbijt maandag 15/08

tijdens

de

AANTAL

EINDBEDRAG

AANTAL

EINDBEDRAG

25 EUR

Ontbijt zaterdag 13/08

Maaltijd ‘worst’ zondag avond
14/08
Bijkomende nacht zondag 14/08maandag 15/08

GSM (bereikbaar
activiteit) :

15 EUR
10 EUR
10 EUR

15 EUR maximum
(afhangend van de
marktprijs)
Dranken en sandwiches beschikbaar buiten feesttent tijdens de lege uren
Hooi voor 3 dagen per bijkomend
paard

TOTAAL BEDRAG
Over te schrijven op rekening BE31 0682 2800 1355
« Randoligue » NAAM VAN DE PLOEG of NAAM/VOORNAAM van de RUITER

………………EUR

Datum en handtekening van het formulier door de ploegverantwoordelijke:
Betalingsdatum:
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INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER - RANDOLIGUE 2016




Gelieve één formulier per ruiter, menner of begeleider in te vullen.
Gelieve ons een kopie van uw lidmaatschapskaart (LEWB/VLP/LRV) of uw
verzekeringscontract te willen doorsturen.
Omcirkel uw status : RUITER – MENNER – BEGELEIDER

NAAM VAN DE PLOEG
RUITER – MENNER –
BEGELEIDER

Naam :

Voornaam :

Licentienummer LEWB/VLP/LRV
(facultatief) of verekeringscontract
Volledige adres

E-mail adres

Telefoonnummer

Vast
telefoonnummer :

GSM (bereikbaar tijdens de
activiteit) :

Geboortedatum

NAAM VAN HET PAARD (1 lijn
per paard)

Microchip nummer

UELN of SIRE nummer
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GEZONDHEIDSCERTIFICAAT
Te tonen bij aankomst
PLOEGVERANTWOORDELIJKE
NAAM VAN DE PLOEG
Ik, ondertekend,
Dierenarts te
Stelt vast dat de …………………………………. (aantal in volle letters) paarden (of andere paardachtige
dieren) hieronder beschreven :
Naam van het paard

Ras

Geslacht

N° microchip

N°UELN of SIRE

(zie franstalige versie voor volle tekst)



Komen vanuit een manege zonder besmetting sinds ten minste 30 dagen,
Vullen de volgende voorwaarden in:
o
Individueel geïdentificeerd (nauwkaurige beschrijving)
o
Hebben geen teken van ziekte
o
Werden gevaccineerd tegen griep
o
Werden gevaccineerd tegen rabiës (hondsdolheid) als ze vanuit een
streek met deze ziekte komen

Datum, Stempel en Handtekening van de dierenarts
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SAMENSTELLING VAN DE PLOEG
PLOEGVERANTWOORDELIJKE
NAAM VAN DE PLOEG
Streek van uitkomst
Leden van de ploeg

Aantal

Ruiters
Menners
Begeleiders
Volledige nummer van
deelnemers
Mensen die iets anders zouden graag eten (Allergie, vegetariër...)
Naam, voornaam…………………………………aanvraag :………………………..
Naam, voornaam…………………………………aanvraag :………………………..
Naam, voornaam…………………………………aanvraag :………………………..
Naam, voornaam…………………………………aanvraag :………………………..
Naam, voornaam…………………………………aanvraag :………………………..
Naam, voornaam…………………………………aanvraag :………………………..
Paarden

Aantal

Bereden paarden
Ingespannen paarden
Lastdieren
Eindaantal paardachtigen

Vertrekplaats :

Streek :

Vertrek datum :

Voorzien aantal dagen:

Land :

Bijzonderheden van de groep, commentaren en anekdoten
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