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RANDOLIGUE LEWB
12 13 14 augustus 2022
INTERNATIONALE
BIJEENKOMST VOOR Trekruiters en Menners
Inhuldiging van de
Koninklijke Route Europese
Route d'Artagnan
Interreg Eqwos Project

[INSCHRIJVINGSDOSSIER]
Centre Equestre Le Grand Esquerbion
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Beste vrienden,
Hier is het inschrijvingsdossier van de Randoligue 2022 in augustus,
‘THE place to be’ voor elke wandelruiters of menners.
De LEWB Ruitertoerisme commissie heeft het genoegen u te ontvangen in de Club
‘Centre Equestre Le Grand Esquerbion’ – Ch Brune-hault 75A – 7041 Givry van 12
tot en met 14 augustus 2022.
U zult de volgende informaties in dit dossier vinden:
1. Het domein
2. Route d’Artagnan : Europees project (Interreg Eqwos)
3. Het programma
4. De Inschrijvingsvoorwaarden
5. De kosten
6. Het Inschrijvingsformulier
7. Gezondheidscertificaat
8. Samenstelling van de ploeg

1

Het domein : Le Grand Esquerbion

Adres: Le Grand Esquerbion – Ch Brune-hault 75A – 7041 Givry (Province du Hainaut)
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Route d’Artagnan : een Europees project (Interreg Eqwos)

De commissie Tourisme Equestre van de LEWB is betrokken bij de totstandbrenging
van de Route d'Artagnan.
Geniet van een kwaliteitsvolle ruiter- en cultuurervaring, in de voetsporen
van de beroemde musketier, en ontdek het Europese erfgoed.
Verken op het ritme van de paarden de Europese route van d’Artagnan, die Lupiac
in Gascogne (Frankrijk), de geboorteplaats van dit iconische personage, verbindt
met Maastricht in Limburg (Nederland), waar hij stierf.
Of je nu buiten rijdt in clubverband, met familie of een groep vrienden, voor
een paar uur of een paar weken, te paard of in een koets, beleef een unieke
ervaring, in de voetsporen van de beroemde Musketier die door Europa trok in dienst
van koning Lodewijk XIV.
Met 4000 kilometer aan bewegwijzerde routes in Europa biedt de Europese d'Artagnan-route u de kans om Frankrijk, België en Nederland, maar ook Spanje, Italië en
Duitsland, te ontdekken in het spoor van d'Artagnan.
De Route d’Artagnan maakt ook deel uit het Europees project Interreg
Eqwos
Het EQWOS-project werd opgestart na de eenvoudige vaststelling dat de paardenindustrie aan beide zijden van de grens over grote pluspunten beschikt, met op de
eerste plaats onze geografische positie in het hart van de Europese paardenwereld
en onze internationaal erkende knowhow. Dat werd mooi geïllustreerd door de
prachtige resultaten die onze paarden, geboren of werkzaam op ons grondgebied,
behaalden tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016.
Maar tegelijkertijd zijn alle sectoren van de verschillende regio’s nog steeds erg geisoleerd
ten
opzichte
van
elkaar.
Met het EQWOS-project willen we een soort cluster creëren binnen de paardenindustrie, waardoor ons gebied een Europese leiderspositie kan aannemen voor paarden binnen alle disciplines.
Deze cluster zal zich niet beperken tot een bepaalde subsector: de focus ligt op de
gehele
industrie.
We willen ons zowel toespitsen op wedstrijden als op sportpaarden en trekpaarden,
en horizontale actoren.
We willen een dynamiek creëren met de volgende karakteristieken:
•
•
•

Horizontaal (verschillende subsectoren)
Geografisch (drie regio’s)
Verticaal (van de fokker tot de eindgebruikers)
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•
•
•

De oprichting van een grensoverschrijdende entiteit waarmee samenwerkingsverbanden aan beide zijden van de grens geconcretiseerd en uitgebouwd kunnen worden op lange termijn.
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten en markten om
het concurrentievermogen van onze bedrijven in alle subsectoren te vergroten.
De versterking van de competenties van de actoren zodat onze bedrijven een
groter aanbod kunnen leveren.

De volgende resultaten worden verwacht:
•
•

De bedrijven zullen hun bedrijfsactiviteit consolideren en de economie ontwikkelen
Er wordt werkgelegenheid gecreëerd: het paard is namelijk een productie die
niet door machines kan vervangen worden en niet verplaatst kan worden. De
groeiende bedrijven zullen nieuwe banen creëren, de vergroting van de veestapel van 7 paardachtigen zorgt voor werkgelegenheid.

De grensoverschrijdende meerwaarde is:
•
•

De samenstelling van een noodzakelijke kritische massa, we toegang krijgen
tot bepaalde markten;
De bundeling van ieders sterke punten: voor de Waalse en Vlaamse regio’s
zijn dat de internationale betrekkingen en handel, en voor de Franse regio de
begeleiding van bedrijven. Er wordt eenzelfde antwoord geformuleerd voor
gemeenschappelijke problemen.

Exploitanten en partners
• CCHF coördinatie Conseil des Chevaux Hauts-de-France
• IFCE, Institut Français du Cheval et de l’Équitation
Filière sport
• LEWB Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles
• HWM Hippodrome de Wallonie à Mons-Ghlin
• BWPL Belgian WarmbloedPaard-Leiestreek
• AHEC Association Hennuyère des Éleveurs de Chevaux de sports
• CREH Comité Régional d’équitation Hauts-de-France
Secteur Cheval de trait
• SCTDN le Syndicat d’élevage du Cheval Trait du Nord
• CPMC opérateur responsable du module 5, Centre Provincial des Métiers du
Cheval Secteur Courses
• WADR Waregem Draaft
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Het programma :
VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Vanaf 14u00 tot 18u00
•
•

Onthaal deelnemers
Afgifte van je wegboekje, vaccinatieboekjes van de paarden en controle
van het materiaal.
• Verdeling van de campingplaatsen en van de paarden in de weiden (prikpaaltjes en draad nodig om een paddock te maken) of stallen.
• Voorstelling van de ploegen.
Om 19u00
•
Administratieve secretariaat gesloten
•
Vergadering van de ploegleiders
Vanaf 20u30
•
Maaltijd : Couscous.
•
Avondfeest met DJ
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
's Morgens :
•
Opstaan.
•
8u – 8u30 : Paarden verzorgen.
•
Ontbijt mogelijk tussen 8u30 en 10u.
Dag :
•
Vanaf 10u30 : vertrek van de rallyruiters
o
Rallye 1 : ongeveer 30 km
o
Rallye 2 : tussen 15 en 20 km
o
Rallye 3 : ongeveer 30 km
's Avonds :
•
19u30 : Aperitief.
•
20u00: Galamaaltijd en avondfeest. Braziliaanse buffet en bijgerecht
•
Uitreiking van de TE brevetten en de eerbekers
•
Avondfeest met DJ
ZONDAG 14 AUGUSTUS : Inhuldiging van de Route Royale in Quevy
's Morgens :
•
Opstaan.
•
8u – 8u30 : Paarden verzorgen.
•
Ontbijt mogelijk tussen 8u30 en 10u.
Dag :
•
Vanaf 10u30 : Demo en inhuldiging van de Route Royale van de Route
d’Artagnan
•
13u : BBQ, salades buffet, …
•
Afscheid en einde van de activiteiten.
's Avonds (Niet inbegrepen in de toegangsprijs) :
•
Spaghetti (te bevestigen).
MAANDAG 15 AUGUSTUS
's Morgens :
•
Ontbijt (niet inbegrepen in de toegangsprijs).

 Rue de la Pichelotte, 11 B-5340 Gesves
 www.lewb.be www.facebook.com/lewb.be

083.234.070  083.218.261  info@lewb.be
IBAN : BE 31 0682 2800 1355 BIC/SWIFT : GKCCBEBB

Randoligue LEWB 2022
Page 6 sur 10
La web TV de la LEWB : www.lewb.tv
N° entreprise 0414.528.906

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

4

Inschrijvingsvoorwaarden :
•
•
•
•
•
•
•

Een LEWB, Paarsdensport Vlaanderen, LRV licentie hebben.
Voor buitenlandse deelnemers, licentie van een FITE organisatie is ook
geldig
Mogelijk om een stage verzekering bij inschrijving voor 10 EUR (zie kosten
tabel)
Formulier invullen en terug te sturen naar randoligue@lewb.be voor 1ste
augustus 2022 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.

5

Toegangsprijs

De prijs voor 3 dagen/2 nachten, paard inbegrepen, is 120 EUR per ruiter/menner.
Inbegrepen in de toegangsprijs :
•
Onthaal van de deelnemers, ontbijt van zaterdag en zondag, het lunchpakket van zaterdag middag, de warme maaltijd 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. Gelieve uw eigen omheining te voorzien (prikpaaltjes en draad om een paddock te maken).
•
Afgifte van deelnamecertificaat en van een souvenir.
•
Zaterdag : rallye vanaf 10u30.
•
Activiteiten van zondagochtend.
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 activiteiten
•
Huur stal
Het is ook mogelijk om alleen maar aan een gedeelte van de activiteit deel te nemen
(latere aankomst of vroeger 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).
LEWB Ruitertoerisme commissie is niet verantwoordelijkheid voor diefstal, verlies,
beschadiging aan materiaal of ongevallen gedurende dit volledig evenement.
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Inschrijvingsformulier

Iedere paard eigenaar moet een gezondheidscertificaat invullen en tonen bij aankomst.
Schriftelijke inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen naar:
LEWB – Tourisme Equestre
Virginie Lamette
Rue de la Pichelotte 11
5340 Gesves (Belgique)
Of per e-mail aan :
randoligue@lewb.be
Welkome op onze websites www.randoligue.be en www.randoligue.info
Het volledige bedrag (zie hieronder voor meer details) moet op de IBAN rekening
van de LEWB gestort worden ten laatste tegen 1 augustus:
BE31 0682 2800 1355

BIC: GKCCBEBB

Met de melding : « Randoligue » + NAAM VAN DE PLOEG + NAAM/VOORNAAM VAN
DE RUITER
Allerlaatste sluiting van de inschrijvingen 1 augustus 2022
De inschrijving zal alleen maar geldig zijn na de betaling
door overschrijving.

Ploegleden

Aantal

Paarden

Ruiters

Bereden paarden

Menners

Ingespannen paarden

Begeleiders

Lastdieren

Eindaantal
mers

deelne-
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ALGEMENE INSCHRIJVINGSFORMULIER - RANDOLIGUE 2022
NAAM VAN DE PLOEG
Naam :

RUITER/MENNER/ BEGELEIDER

Voornaam :

Licentienummer LEWB/PSV/LRV (facultatief) of FITE vereniging
Volledige adres
E-mail adres
Vast telefoonnummer :

Telefoonnummer
TOEGANSPRIJS 3 DAGEN

TARIEF

Ruiter-menner toegangsprijs (1 paard)

120 EUR

Toegangsprijs begeleider

120 EUR

Toegangsprijs begeleider – 12J

65 EUR

Stage verzekering

10 EUR

GSM (bereikbaar tijdens de activiteit) :
AANTAL

EINDBEDRAG

AANTAL

EINDBEDRAG

Vegetarisch/voedingsinfos
BASISINSCHRIJVING (rallye zaterdag + 1 nacht)
EXCLUSIEF TOEGANGSPRIJS 3
DAGEN (bezoekers/korte termijn begelei-

30 EUR
TARIEF

ders)

Couscous avondmaaltijd vrijdag 12/08
avond
Bijkomende nacht vrijdag 12/08-zaterdag 13/08

30 EUR
10 EUR

Ontbijt zaterdag 13/08

12 EUR

Lunchpakket zaterdag middag 13/08

8 EUR

Galamaaltijd: Braziliaanse buffet zaterdag avond 13/08
Bijkomende nacht zaterdag 13/08-zondag 14/08 (buiten toegangsprijs)
Ontbijt zondag 14/08

40 EUR
10 EUR
12 EUR

BBQ, salade buffet zondag middag
14/08
Avondmaaltijd zondag 14/08 (buiten
toegangsprijs)
Bijkomende nacht zondag14/08-maandag15/08(buiten toegangsprijs)
Ontbijt maandag 15/08 (buiten toegangsprijs)
Hooi (te bestellen)

25 EUR
15 EUR
10 EUR
12 EUR
10 EUR

TOTAL BEDRAG - Over te schrijven op rekening BE31 0682 2800 1355 «
Randoligue » NAAM VAN DE PLOEG en NAAM/VOORNAM van de RUITER
Datum en handtekening van het formulier door de ruiter/menner/ begeleider :
Betalingsdatum :
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INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER - RANDOLIGUE 2022
•
•
•

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

Regio van afkomst

Ploegverantwoordelijke

Licentienummer
LEWB/PSV/LRV
tief) / FITE

Naam :

Voornaam :

Vast telefoonnummer :

GSM (bereikbaar tijdens de
activiteit) :

(faculta-

Volledige adres
E-mail adres
Telefoonnummer

Geboortedatum

Ruiter
Menner
Begeleider

Naam
Achternaam

NAAM VAN
HET PAARD
(1 lijn per
paard)
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UELN of
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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

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
zijn liefst gevaccineerd tegen de paardengriep (de eerste vaccinatie omvat 2 injecties met een interval van 30 dagen, de
vaccinatie wordt als geldig beschouwd 10 dagen na de eerste
vaccinatiebooster, het interval tussen de injecties mag niet
meer bedragen dan 12 maanden) – sterk aangeraden maar
niet verplicht;
o
zijn liefst sedert meer dan een maand en minder dan een jaar
gevaccineerd tegen rabiës (indien zij afkomstig zijn uit een bij
ministerieel besluit aangewezen departement waar rabiës
voorkomt, of uit het buitenland) indien het een primaire vaccinatie betreft, sedert minder dan een jaar indien het een herhalingsvaccinatie betreft. – sterk aangeraden maar niet verplicht
Datum, Stempel en Handtekening van de dierenarts
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