WEDSTRIJD
Op zondag 16 juni organiseert VLP-club Menk voor het eerste een oefenwedstrijd TREC en menTREC. De oefen TREC bestaat uit de onderdelen MA (gangenbeheersingsproef) en de PTV
(hindernissen), het onderdeel POR wordt niet verreden. De menners zullen net zoals op een echte
wedstrijd de presentatie voorgeschoteld krijgen waarbij het gespan zal gekeurd worden en daarna
volgt voor hun ook een hindernissen parcours. De POR of oriëntatietocht zal niet verreden worden.
Het is de bedoeling dat alles net zoals een wedstrijd zal verlopen, er zullen startlijsten worden
voorzien en elke deelnemer wordt stipt op zijn uur verwacht aan het onderdeel dat er op dat
moment gereden wordt. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er nadien eventueel nog
hindernissen geoefend worden.
Deze oefenwedstrijd is gratis, zowel voor deelnemers als voor toeschouwers. Het verschil met een
echte wedstrijd is dat er geen POR wordt gereden, geen lunch wordt voorzien over de middag en er
zullen geen prijzen voorzien worden tenzij door de sponsoren.
Op zaterdagavond 15 juni 2019 organiseert MENK een plaatselijke barbecue en zal er ook de
mogelijkheid zijn om de PTV (hindernissenparcours) te gaan verkennen. Er zullen 3 stukken vlees
voorzien worden voor een schappelijke prijs van € 18 p.p.. Iedereen is welkom vanaf 19 uur voor de
BBQ. Op zondag 16/06/2019 zou de VLP-club MENK ook een ontbijt willen voorzien voor de
aanwezigen die dit wensen. Ontbijt bestaat uit spek met eieren, brood en 2 tassen koffie voor € 7
p.p.. De BBQ en het ontbijt kunnen gereserveerd worden door een mail te sturen naar
www.menktrec@gmail.com. Er dient op voorhand betaald te worden voor 11 juni 2019 op het
rekeningnummer Menk vzw: BE05 4199 0396 7175.
Praktische informatie betreffende de oefen TREC en men-TREC:
•
•
•
•
•

Datum: zondag 16 juni 2019 → oefenwedstrijd
Locatie: LRV-terrein Steenweg op Baarle-Poppel (achter de voetbalvelden)
Organisatie : VLP-club Menk
Starturen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en zullen enkele dagen vooraf
doorgestuurd worden
Verkenning mogelijk op zaterdag 15/06/2019 van 18u00 tot 21u00 waarbij rond 20u00 een
briefing zal gegeven worden door de VLP TREC-werkgroep

Hoe inschrijven?
•
•
•

Inschrijven oefenwedstrijd: online inschrijvingsformulier terug te vinden via
www.vlp.be/TREC/Wedstrijden/TREC-kalender
Inschrijven voor de infosessie (zie meer informatie hieronder): mail sturen naar
saskia@vlp.be
Inschrijven voor het ontbijt en de BBQ: mail sturen naar www.menktrec@gmail.com, tevens

INFOSESSIE
Wil je meer weten over TREC en men-TREC en/of wil je graag een hindernis jureren op de oefen TREC
en men-TREC dan hebben we goed nieuws! Op vrijdagavond 24/05/2019 organiseert de VLP TRECwerkgroep een infomoment over TREC en men-TREC. Hierbij worden de verschillende onderdelen
verduidelijkt, de hindernissen worden overlopen en we geven je mee hoe je kan jureren op de
wedstrijden.

Praktisch informatie infoavond:
•
•
•
•

Datum: vrijdag 24 mei 2019
Locatie: Kantine op het LRV-terrein Steenweg op Baarle-Poppel
Startuur: 19u30, we verwelkomen jullie graag vanaf 19 uur
Inschrijven via VLP: stuur een mail naar saskia@vlp.be

Toegang is gratis maar er wordt wel gevraagd om je op voorhand in te schrijven bij VLP via
saskia@vlp.be of via telefoonnummer 09/274 10 43 zodat we een idee van de opkomst hebben.
OVERZICHT
Datum
Vrijdag 24/05/2019

Inhoud
Infosessie TREC en men-TREC

Zaterdag 15/06/2019

Verkenning PTV hindernissen

Zondag 16/06/2019

BBQ (€ 18 p.p.)
Ontbijt (€ 7 p.p.)

Mailen www.menktrec@gmail.com
Mailen www.menktrec@gmail.com

Oefenwedstrijd TREC en men-TREC

Via de online inschrijvingslink

Hopend op jullie massale opkomst, iedereen is welkom!

Inschrijven
Mailen naar saskia@vlp.be

