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De 9e Garnalenrit wordt ingericht door Autoclub Noordzee vzw op 31 oktober 2015 en zal 
plaatsvinden te Lichtervelde. 
 

A. PROGRAMMA 
 
LOCATIE - WEDSTRIJDCENTRUM 
 
Adres 
“Feestzaal Turfhauwe” 
Kasteelstraat 69 
8810 Lichtervelde 
 
Contactpersoon 
D’hoore Pieter 
GSM: 0486/73.03.83 
 
 
TIMING 
 
Inschrijvingen en documentencontrole 
01.09.2015 00u00 Verschijning van het reglement en opening van de inschrijvingen 
28.10.2015 23u59 Afsluiting van de voorinschrijving 
31.10.2015 17u30 Opening van het secretariaat - documentencontrole  
  18u30 Einde documentencontrole 
  18u45 Affichering lijst “Deelnemers toegelaten tot de start” 
  19u00 Start eerste wagen voor het eerste deel 
  21u00 Voorziene aankomst eerste wagen na het eerste deel 
  21u15 Start eerste wagen voor het tweede deel 

23u45 Voorziene aankomst eerste wagen na het tweede deel 
 

Uitslagen 
31.10.2015 Officiële uitslag: 15 minuten na aankomst laatste deelnemer 
  Definitief officiële uitslag: 30 minuten na officiële uitslag  
  Prijsuitreiking: 15 minuten na de definitief officiële uitslag 
 
PERMANENTIE 
 
Vóór de wedstrijd zie “B. ORGANISATIE > Inrichtende club” 
Tijdens de wedstrijd zie “A. PROGRAMMA > LOCATIE - WEDSTRIJDCENTRUM” 
 
 

B. ORGANISATIE  
 
De 9e Garnalenrit wordt verreden in de klassen recreatie, toerisme en sport. Deze komt in 
aanmerking voor het VAS regionaal en diverse provinciale (PAK) kampioenschappen in 2015. 
  
Art. 1. 2 Inrichtende club 
Autoclub Noordzee vzw 
Pieter de Conincstraat 30, 8820 Torhout 
GSM: 0486/73.03.83 
Email:  info@autoclubnoordzee.be 
Internet: www.autoclubnoordzee.be 
 
 

mailto:info@autoclubnoordzee.be
http://www.autoclubnoordzee.be/
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Art. 1. 3 Officials van de wedstrijd 
 
Wedstrijdleiding 
Wedstrijdleider Pieter D’hoore lic. 2015/ 
Adjunct-wedstrijdleider Stephan Sobry lic. 2015/ 
Secretaris van de  wedstrijd Tom D’hoore lic. 2015/ 
Relatie-deelnemers Bjorn Vanoverschelde lic. 2015/ 
 
College van sportcommissarissen  VAS  
Voorzitter Freddy Hindryckx licentie 113 
Lid Pascal Vanhullebusch licentie 136 
 
Verantwoordelijken    
Inschrijvingen en administratie Autoclub Noordzee vzw 
Parcoursverantwoordelijke Bjorn Vanoverschelde 
Rekenkamer Nick Vanoverschelde 
 Chris D’hondt 
Stempel- en tijdscontroles sympathiserende autoclubs uit de provincie(s),  

leden PAK West-Vlaanderen  
Bezemwagen Xavier Declerck 
  
 
C. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
Art. 2 Beschrijving / omschrijving 
 
De rit voor de klasse recreatie heeft een lengte van max. 100 km wedstrijd en bestaat uit 2 delen 
met mogelijke systemen: eenvoudig bol-pijl en eenvoudig ingetekende lijn.  
 
De rit voor de klasse toerisme heeft een lengte van max. 100 km wedstrijd en bestaat uit 2 delen 
met mogelijke systemen: bol-pijl, gestileerd bol-pijl, visgraat, ingetekende lijn met en zonder 
blokkades, eenvoudige pijlen/puntenrit, eenvoudige blinde lijn. 
 
De rit voor de klasse sport heeft een lengte van max. 100 km wedstrijd en bestaat uit 2 delen met 
mogelijke systemen: bol-pijl, gestileerd bol-pijl, visgraat, ingetekende lijn met blokkades, 
pijlen/puntenrit, grensbenadering, pijlbenadering, cross the lines. 
 
 
Art. 3 Inschrijvingen 
 
De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen op het adres zoals 
vermeld in “B. ORGANISATIE > Inrichtende club”, via mail op info@autoclubnoordzee.be of via 
online inschrijving op www.autoclubnoordzee.be  
 
Dit vóór 28 oktober om 23u59. Maximaal 90 teams worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal 
verleend worden aan de vooraf ingeschreven en betaalde teams. 
 
De startvolgorde wordt bepaald door de volgorde van aanmelding aan de inschrijvingstafel. 
Wie zich als eerste aanmeldt aan de inschrijvingstafel krijgt de eerste starttijd. 
 
 

mailto:info@autoclubnoordzee.be
http://www.autoclubnoordzee.be/
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Art. 4 Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering 
 

a. Inschrijvingsrecht 
 
Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt € 30,00 per team. 

• Bij voorkeur via voorinschrijving op rekeningnummer IBAN BE 28 0016 7254 
3920 op naam van Autoclub Noordzee vzw met vermelding van “team 
…/…” (piloot en co-piloot) en dit  vóór  28 oktober 2015. 

• Een supplement van € 5,00 wordt in rekening gebracht wanneer de 
voorinschrijving aan de inschrijvingstafel wordt vereffend. 

• Bij inschrijving aan de inschrijvingstafel (zonder voorinschrijving) wordt 
eveneens een supplement van € 5,00 in rekening gebracht. 

 
Een dagtoelating kan aan de inschrijvingstafel bekomen worden aan 15,00€ via 
de dienstdoende sportcommissarissen 
 

b. Inschrijving maaltijd  
 
Na de wedstrijd wordt een maaltijd en drankje aangeboden voor de prijs van           
€ 20,00. Er kan gekozen worden voor: 

• Tomaat – garnaal met frietjes 
• Vol-au-vent met frietjes 

De inschrijving en betaling dient vooraf te gebeuren door middel van het 
inschrijvingsformulier.  
  
c. Verzekering  
 
Verzekeringsmaatschappij AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700558685 52/2015. 

 
Art. 8 Tijden en tussenstanden – officiëel uithangbord 
 
Het uithangbord bevindt zich in het wedstrijdcentrum (zie “A. PROGRAMMA > LOCATIE - 
WEDSTRIJDCENTRUM”).  
 
 
Art. 12 Prijzen en bekers 
 
Prijzen en/of trofeeën worden volgens de VAS-voorschriften voorzien voor  

• de eerste drie per klasse,  
• de eerste dame per klasse, 
• de eerste renstal. 

 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens timing in het wedstrijdcentrum (zie “A. PROGRAMMA > 
LOCATIE - WEDSTRIJDCENTRUM”). 
 
Art. 14 Varia 
 
Dit bijzonder wedstrijdreglement is gebaseerd op het standaardreglement rittensport. Voor het 
volledige sport-, technisch en standaardreglement, zie VAS sportreglementen, de Vlaamse 
Rittensportgids  en de officiële mededelingen 2015. 
 
 
Goedkeuring 
Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 29.09.2015  onder het nummer B.W.2015.046.2909 
door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie.  Aantal blz. : 3. 
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INSCHRIJVING 

 

9de Garnalenrit 
 

31 oktober 2015 

 

 
 
Vak voorbehouden aan de inrichter. 
Inschrijving op  Betaling op  Klasse Nummer Sportcommissie 
     

 
Vak in te vullen door de deelnemers. 
Piloot Co - piloot 

Naam: …………………………………….................…..……….......... 
 
Voornaam: ……………..................……......……..…………….......... 
 
Geboortedatum: ……………………..................……………….......... 
 
Straat: ………………………………….......………............................. 
 
Nr: ..........            Bus: ..........            Postcode: .............................. 
 
Gemeente: …………………..............................………………......... 
 
Tel./GSM: …………….................………......................……….........     
 
E-mail: ………………………................……..................................... 
 
VERGUNNING 
Club / Renstal: ………………...….......................……..………......... 
 
Provincie: ....................   N° : ....................   Type: ...……...............   

Naam: …………………………………….................…..……….......... 
 
Voornaam: ……………..................……......……..…………….......... 
 
Geboortedatum: ……………………..................……………….......... 
 
Straat: ………………………………….......………............................. 
 
Nr: ..........            Bus: ..........            Postcode: .............................. 
 
Gemeente: …………………..............................………………......... 
 
Tel./GSM: …………….................………......................……….........     
 
E-mail: ………………………................……..................................... 
 
VERGUNNING 
Club / Renstal: ………………...….......................……..………......... 
 
Provincie: ....................   N° : ....................   Type: ...……...............   

Gegevens betreffende het voertuig 

Merk: ……………………………………………………………      Type: ……………………………………………………………      
 
Nummerplaat: …………………                                                Bouwjaar: ………………      

Klasse (schrappen wat niet past) 

Recreatie Toerisme Sport 

Inschrijving maaltijd na wedstrijd 

Tomaat - garnaal 
Vol-au-vent 

TOTAAL 

………  x      € 20.00  = ………  
……… x      € 20.00  = ………  
   = ……… 

Handtekening piloot Handtekening co-piloot 

  

 
VOLLEDIG in drukletters ingevuld terugsturen of emailen naar:  
 
Autoclub Noordzee vzw  
Pieter de Coninckstraat 30  
8820 Torhout   
 

     
E-mail: info@autoclubnoordzee.be 
Website: www.autoclubnoordzee.be  

mailto:info@autoclubnoordzee.be
http://www.autoclubnoordzee.be/
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