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Beste Kunstrijverenigingen, 

Ook dit jaar willen wij weer een gezellige wedstrijd organiseren. Het Peerd van Ome Loeks wordt 

dit jaar vormgegeven door een Scorekaart wedstrijd (S-categorieën) en aansluitend een Bokalen 

wedstrijd (B-categorieën). 

De jurering voor beide wedstrijden zal plaats vinden door officiële juryleden. 

Inschrijving: 

 De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige KNSB-licentie. 

 Inschrijving voor deze wedstrijd is alleen mogelijk via de verenging waar de rijder de licentie 

heeft. 

 Bij overschrijding van het aantal beschikbare startplaatsen geldt: de regio noordoost heeft 

voorrang: KCG, KCT, DKV, D(N)IJC. 

 Per vereniging kunnen 5 rijders met daarnaast reserverijders worden ingeschreven. 

 U kunt zich inschrijven voor de volgende categorieën: 

• Pony’s A t/m 8 jaar (Starters 1) 

• Pony’s B vanaf 9 jaar (Starters 2) 

• Veulens A t/m 10 jaar (pupillen 1) 

• Veulens B t/m 10 jaar (pupillen 2) 

• Peerd A vanaf 11 jaar (aspiranten 1) 

• Peerd B vanaf 11 jaar (aspiranten 2) 

 Categorie met te weinig deelnemers kunnen door de organisatie worden samengevoegd. 

 Categorie met te veel deelnemers kunnen door de organisatie worden gesplitst op leeftijd. 

 Inschrijving voor de S-categorieen kan tot en met 17 oktober 2019 via meegestuurd 

formulier. De inschrijving voor de B-categorieen dient te geschieden middels een door de 

KNSB eerder verzonden link. Uiterste inschrijfdatum tot 10 oktober 2019 

 



 

Betaling: 

Het inschrijfgeld voor de S-categorieën bedraagt voor alle categorieën € 37,50 per rijdster 

Dit inschrijfgeld kunt u overmaken op rekening IBAN: NL 54 RABO 015.32.65.582 t.n.v. Kunstrijclub 

Groningen o.v.v. Peerd van Ome Loeks 2019 en de verenigingsnaam.  

De inschrijfgelden voor de B-categorieën zullen door de KNSB geïnd worden.  

Indien een deelnemer na sluitingsdatum wordt teruggetrokken, blijft de vereniging van de 

aangemelde deelnemer het inschrijfgeld voor deze rijder verschuldigd.  

Het totaalbedrag aan inschrijfkosten dient voor aanvang van de wedstrijd overgemaakt te zijn door 

uw vereniging (deadline 30 oktober 2019) Indien dit niet voor deze datum op onze bankrekening 

staat zullen er € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht 

De wedstrijd: 

 Het tijdschema wordt spoedig na de loting bekend gemaakt. 

 Alle rijders rijden een vrije kür volgens de bepalingen kunstrijden 2019-2020. 

 Wij verwachten de rijders graag minimaal een uur voor de start bij de wedstrijdbalie met 

licentie.  

 Kür muziek graag bij inschrijving als mp3 doorsturen naar 

wedstrijdsecretariaat@kunstrijclubgroningen.nl , maar neem als reserve ook muziek mee 

op CD’s, met vermelding van naam deelnemer, vereniging en categorie. 

 Er wordt gejureerd met scorekaarten.  

 KCG stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel, schade en/ of verlies door diefstal. 

 Deelname geschiedt op eigen risico. 

E-mailadres voor inschrijving: wedstrijdsecretariaat@kunstrijclubgroningen.nl  De laatste datum dat 

er ingeschreven kan worden is 17 oktober. 

Wij zien uw inschrijving en deelname aan Peerd van Ome Loeks graag tegemoet en wensen alle 

rijders alvast heel veel plezier en succes toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Kunstrij Club Groningen 
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