
       Uitnodiging  
 

3e wedstrijd voor de  IDC CUP/ LM 2012 op 26-27 Mei 2012 
                           
 
Inrichtende club : RCBSA Schoonhoven http://www.rcbsa.be/  
 
Plaats :   Camping Schoonhoven bij Aarschot http://www.schoonhoven.be/ 
   Recreatieoord Schoonhoven 
   Diestsesteenweg 50 
   B-3200 Aarschot 
   +32 (0)16 56 60 83 
   Google maps: 50.981087,4.856826 
 
Klassen : ECO-Expert, ECO-Standard, ECO-Start, Baracuda/S7, Mono S14, Hydro S14, Mini 
mono, Mono A, Mono B, Mini hydro, Hydro A, Hydro B, Hsa. 
 
Aanmelding : Ivo Boecksteyns: i.boecksteyns@skynet.be 
 
Frequenties : Er wordt gevraagd minstens 3 in Belgie toegelaten frequenties op te geven bij 
inschrijving . 
In Belgie toegelaten frequenties :  

27.995 ; 27.045 ; 27.095 ; 27.195 in 10kHz raster Kanaal : 4-9-14-19 
 35.000 ; 35.010 ; ….tot 35.330  in 10kHz raster Kanaal : 61 tot 93 
 40.575 ; 40.585 ; ….tot 40.695  in 10kHz raster Kanaal : 41 tot 53 
 72.000 ; 72.025 ; ….tot 72.475  in 25kHz raster Kanaal : 200 tot 247 
 2.4 Ghz. 
  
Afsluiting inschrijving : 15/05/2012  A.u.b.per e-mail, Inschrijving ter plaatse op de 
wedstrijddag van 8u tot 8u15  mogelijk. Groepenindeling en frequentiekanalen worden op de ECO-
IDC en LM HP bekend gemaakt. 
 
Begin:  Zaterdag:  Eerste manche om 10u , Opening om ca.9u30u. 
  Zondag:  Eerste manche om 9u30 
  Afhankelijk van de inschrijvingen 
 
Inschrijving: Senioren: 10 €  Junioren: 0 €    
 
Prijzen: Bekers voor de eerste 3 plaatsen vanaf 5 starters per klasse. 

Deelname oorkonde voor alle starters. 
 
Regels: Eco-Idc / LM  regels. 3S/6S is toegelaten maar zonder opname in de Eco-Idc / LM 

jaaruitslag. 
 Mini klassen: 2S/3S lipo 110gr 
 
Berekening uitslag: Twee beste manches van 3 of 4 afhankelijk van de inschrijvingen . 
 
Bijzonderheden: 
 Stroom is er ter plaatse, best verlengkabel meebrengen. Pavilioen/tent, tafels en stoelen zijn  
zelf mee te meebrengen. Op de wedstrijddag voor de start graag aan Ivo Boecksteyns de ECO Klasse 
aangeven, in welke men graag zijn punten verdient voor de idc-cup. (wanneer er in 2 of 3 klassen 
gestart wordt).   
Cafe/cafetaria aan de waterkant kleinrestauratie steeds te beschikking. 
Zaterdagavond wordt er een maaltijd georganiseerd voor de deelnemers. Indien men wenst deel te 
nemen, graag aangeven bij inschrijving. Prijs 12.50euro. Diegenen die zaterdag en/of zondag 
morgen ontbijt wensen moeten dit ook vermelden bij de inschrijving. 



Op zondagmorgen wordt het pinksterontbij georganiseerd waar we kunnen bij aansluiten. Prijs 
11.50euro. 
Men kan met de auto tot aan het water om te laden en te lossen.  
Aankomst is ook vroeger mogelijk. 
De uitslag telt mee voor de IDC  / LM cup 2011. 
 
 
 
Overnachting:  
 
-Aangezien de vijver zich bevind op een camping kan er naar hartelust worden gecampeerd met tent, 
caravan of mobilhome. Ook zijn er een beperkt aantal stacaravans te huur. 
Inlichtingen en boeking:  schoonhoven@live.be   http://www.schoonhoven.be/tarieven.html . 
 
-Hotels in de buurt: 

 
Bed & Breakfast “De Meren” 
Merenstraat 40 
3201 Aarschot - Langdorp 
Mail: info@demeren.com  
Tel en fax: +32 (0)16 56 99 82 
http://www.demeren.com/ 
 
Bed & Breakfast “Jennekenshof” 
Jennekensstraat 100 | 3200 Aarschot  
+32 16 56 03 25 | +32 496 30 07 68 |  
http://www.jennekenshof.be/ 
 

 
 
  
Wanneer u nog vragen hebt : i.boecksteyns@skynet.be / Ferdy ….. 
We verheugen ons op uw deelname en wensen u veel succes ! 
 
 


