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1 De wisselbeker ‘EYERMAN MAZOUT’ 

 De winnaars van het OUTDOOR klassement, Senioren Heren en Dames, ontvangen de 

wisselbeker ‘Eyerman mazout’ voor één jaar. Deze beker wordt uitgereikt op de 

Nieuwjaarsreceptie. 

2 De wisseltrofee ‘TOM COMPERNOLLE’ 

 De winnaars van het RIVEK klassement, Senioren Heren en Dames, ontvangen de wisseltrofee 

‘Tom Compernolle’ voor één jaar. Deze beker wordt uitgereikt op de BBQ. 

3 De wisseltrofee ‘DL TOTAALBOUW’ 

 De winnaars van het INDOOR klassement, Senioren Heren en Dames, ontvangen de wisseltrofee 

‘DL Totaalbouw’ voor één jaar. Deze beker wordt uitgereikt op de BBQ. 

4 De wisselbeker ‘IVAN SEGHERS’ 

 De SCHOLIEREN HEREN en DAMES die zich kandidaat wensen te stellen voor deze 

wisselbeker kunnen dit steeds doen door een schrijven te richten aan de voorzitter. 

 Met vermelding van het resultaat in het piste klassement, de RIVEK resultaten en de fair play 

(houding t.o.v. atleten, bestuur, hulp, lotenverkoop). 

 De kandidaturen moeten 14 dagen vóór de clubfeest (november) binnen zijn. 

 De puntenverdeling:     OUTDOOR klassement   40 

                        RIVEK of INDOOR klassement  40 

                        Sportief gedrag en clubgeest  20 

 Indien er minder dan 10 scholieren in aanmerking komen voor deze wisselbeker, is er geen 

schriftelijke kandidatuur noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur zal een laureaat aanwijzen. 

 Men kan deze wisselbeker slechts éénmaal winnen. 

 Deze beker wordt uitgereikt op de Nieuwjaarsreceptie. 
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5 De wisselbeker ‘LUCIEN VAN PETEGHEM’ 

 Jaarlijks wijst het Dagelijks Bestuur een laureaat aan onder de actieve DAMES en HEREN 

MASTERS. 

 Criteria om in aanmerking te komen : 

o Opmerkelijke sportprestatie in het voorbije sportjaar. 

o Sportief gedrag en clubgeest. 

 Men kan deze wisselbeker slechts éénmaal winnen. 

 Deze beker wordt uitgereikt op de Nieuwjaarsreceptie. 

 

 


