
  
 

 
 

KONINKLIJKE SKICLUB ZONDAL vzw 
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www.zondal.be  
info@zondal.be  
facebook.com/ZondalSki 
twitter.com/ZondalSki 
instagram.com/ZondalSki 

50e TROFEE VAN VLAANDEREN 
14e Vlaams Miniemen kampioenschap  

St. Johann 2019 
 

Programma:  
- Maandag 4 maart: koersvergadering: 17.00u. in lokaal boven kassa Hochfeldlift 
- Dinsdag 5 maart: Trofee van Vlaanderen slalom  RUEPPENHANG 
- Woensdag 6 maart: Trofee van Vlaanderen reuze slalom + 1manche Vlaams Miniemen 

kampioenschap reuze slalom  EICHENHOF B 
- Donderdag 7 maart: Vlaams Miniemen kampioenschap slalom  RUEPPENHANG 
- Vrijdag 8 maart: Team Event RUEPPENHANG + Prijsuitreiking: ± 1 uur na aankomst laatste 

renner  
- Programmawijzigingen ten gevolge van weersomstandigheden zijn steeds mogelijk 

 
Inschrijvingen:  
De inschrijvingen dienen per club te gebeuren via bijgevoegd inschrijvingsformulier, ten laatste op 
Woensdag 20 februari 2019 per e-mail naar dirk@zondal.be  
Door hun inschrijving verklaren de deelnemers en de deelnemende clubs zich volledig akkoord met 
het wedstrijdreglement. 
 
Betalingen:  
Ten laatste op 20 februari 2019 op rekeningnummer BE61 0682 2114 9317 van Koninklijke skiclub 
Zondal vzw. Hoogpadlaan 50 2180 Ekeren. 
Prijs: €30 per wedstrijd, €25 per miniemen wedstrijd. Het Team Event wordt gratis aangeboden ter 
gelegenheid van de 50e Trofee van Vlaanderen. 
Bij betaling en inschrijving na deze datum zal een toeslag van € 10,00 per inschrijving per wedstrijd 
aangerekend worden. 
 
Trainingen:  
Er zijn trainingstracés voorzien, zondag SL op RUEPPENHANG en maandag 2 trainingstracés RS op 
EICHENHOF B. Gelieve bij inschrijving te vermelden met hoeveel renners u in deze tracés wilt trainen 
zodat we alle deelnemers in min of meer gelijke groepen kunnen verdelen. Er kan getraind worden 
van 8u30 tot 11u30. 
 
Skipassen: 
Er kunnen skipassen besteld worden via skiclub Zondal, voor 5, 6, 7 of 8 dagen aan groepstarief -10%. 
Dit ten laatste op 20 februari 2019. Betalingen ten laatste op 20 februari 2019 op BE61 0682 2114 9317 
van Koninklijke skiclub Zondal vzw. Hoogpadlaan 50 2180 Ekeren. 
Info Van Stevens Dirk: dirk@zondal.be  
 
Inlichtingen ter plaatse:  
gsm Dirk Van Stevens: +32 472 43 42 32 (wedstrijden)  
 
Sportieve groeten, 
Koninklijke Skiclub Zondal 
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