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Belangrijke informatie
De wedstrijd wordt verreden onder het KNHS Discipline-reglement Endurance, laatste editie in
combinatie met het algemeen wedstrijdreglement, laatste editie. Deze zijn te vinden op
www.endurancevereniging.nl of op www.KNHS.nl. Lees het reglement goed door.
Het goedgekeurde vraagprogramma W029855 is ten alle tijden leidend, afstanden gemeld in het
vraagprogramma kunnen afwijken van de uiteindelijke afstanden.
De organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade
aan deelnemers en/of hun dieren en/of eigendommen, of voor schade door deelnemers
veroorzaakt aan derden! Men neemt deel voor eigen rekening en risico.
Let op! Er moet worden gereden met een veiligheidscap.
Zonder het kunnen tonen van het paspoort en de juiste entingen mag het paard zich
niet op het wedstrijdterrein dan wel in het parcours begeven.
Bij aankomst op het wedstrijdterrein volgt u de eventuele aanwijzingen van de terreinbeheerder of
de organisatie op. Parkeer alleen op de aangewezen of aangegeven plaatsen. Er kunnen ivm de
drukte geen paddocks gemaakt worden.
Vervolgens meldt u zich bij het secretariaat. Na het voldoen van de eventuele openstaande kosten
(contant en gepast), ontvangt u een hesje en een veterinaire kaart. Controleer of alle gegevens
daarop goed staan vermeld. Zorg dat u de kaart steeds bij de hand heeft.
Bewaar deze veterinaire kaart goed, want verlies leidt onherroepelijk tot diskwalificatie!
U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de kaart. Controleer de tijden
en waarden steeds goed.
Vervolgens bekijkt u de voorbespreking en gaat u naar voorkeuring. Bij beide moet het hesje
zichtbaar gedragen worden. Tijdens de voorbespreking worden wijzigingen en bijzonderheden in
de route toegelicht. Als u niet bekend bent met deze wedstrijd of voor het eerst start verdient het
de aanbeveling deze aandachtig te bekijken.
De veterinaire keuring vind plaats op het veld waar ook de vetgate is uitgezet. Volg met uw paard
de aangegeven route.
Sier de staart van uw paard, als deze neiging heeft tot slaan, met een goed zichtbaar rood
lint. Vervolgens kunt u, gewapend met de veterinaire kaart en uw paardenpaspoort naar de

voorkeuring. De paarden moeten “bloot” worden aangeboden en mag dus alleen een
halster of hoofdstel dragen. Hengsten moeten een hoofdstel met bit dragen.

Bij de voorkeuring worden de entingen gecontroleerd.
Het paard wordt gekeurd op ademhaling, hartslag, turgor (vochttoestand), slijmvliezen,
darmgeluiden, algehele conditie, wondjes en drukkingen. Daarnaast moet het paard worden
gemonsterd in stap en draf om te zien of het paard regelmatig loopt (locomotie). Laat uw
paard in een rechte lijn aan een los touw lopen. Loop aan de linkerkant van uw paard en draai
rechtsom.
Voorbrengen ter beoordeling locomotie.
Goed voorbrengen is essentieel om het de dierenarts mogelijk te maken de locomotie te
beoordelen. Door niet goed voorbrengen kan een paard zelfs onregelmatig gaan lopen met
afkeuring als gevolg.
De voorbrenger loopt links naast het paard en houdt het aan een losse lijn van ca. 1 meter zodat
het vrij kan bewegen. Niet er voor gaan lopen, de meeste paarden houden dan juist in omdat ze je
niet onder de voet willen lopen.
Begin in stap, ongeveer 10 meter, en zet het paard dan aan tot draf, in een rechte lijn van de
dierenarts af. Na 40 meter terug naar stap, rustig keren rechtsom en weer in een rechte lijn terug
in draf.
Oefen dit regelmatig, dat voorkomt veel gedoe bij het keuren op een wedstrijd.
Het is ook aan te bevelen om voor de voorkeuring het paard beweging te geven om te voorkomen
dat het nog stijf is van de reis.
Als uw paard iets heeft, bijvoorbeeld een wondje, kunt u dat het beste van tevoren aan de
veterinair melden.
Meld u zich 5 minuten voor de aanvang van de start bij de starter, deze kijkt uw veterinaire kaart
na of de tijd is ingevuld. Uw tijd begint te lopen op uw starttijd ook al heeft u zich nog niet gemeld
aan de start. De starttijd kan bij een geldige reden eenmaal worden gewijzigd, wijzigingen
doorgeven aan de starter. Er wordt in de klasse 1 om de twee minuten gestart. Er kan maximaal in
een groepje van 5 worden gestart.
Tijdens iedere wedstrijd kunnen onaangekondigde veterinaire keuringen plaatsvinden
tijdens het rijden van de route. Deze keuringen gelden voor alle deelnemers aan de
betreffende klasse. Bij deze keuring wordt het paard beoordeeld op polsfrequentie en algehele
fitheid. De polsfrequentie van het paard moet lager dan 72 per minuut zijn voordat de combinatie
de wedstrijd mag vervolgen. De waarde van 72 moet binnen 10 minuten bereikt zijn. Wanneer de
polsfrequentie van het paard niet binnen 10 minuten de waarde van 72 per minuut heeft bereikt,
maar wel binnen 20 minuten de waarde van 60, dan mag de combinatie alsnog de wedstrijd
vervolgen. Wanneer de waarde van 60 per minuut
niet binnen 20 minuten bereikt is, volgt diskwalificatie. Tijdens een vliegende controle loopt
de rijtijd door.
Een half uur na de finish wordt het paard nagekeurd. De procedure is hetzelfde als bij de
voorkeuring.
Na de nakeuring levert u uw hesje in bij het secretariaat. Als u uw hesje niet inlevert, wordt
€ 25,- in rekening gebracht.
Er is horeca aanwezig op het terrein. Deze wordt verzorgd door Boerderij de Elshof

Het wordt op prijs gesteld dat u blijft tot de prijsuitreiking. Prijzen worden niet toegezonden.
VETGATE
Het is niet toegestaan om in de Vetgate (ook niet in de groom-area) vlaggen, banners
o.i.d. te plaatsen, een tent (mits goed verankert) ter bescherming mag maar ook hier
geen vlaggen of banners o.i.d. aan of bij.
Deze worden verwijderd!

De route
Zorg dat u de routekaart goed droog en leesbaar houdt. De routekaart is gemaakt in
De route van de klasse 3 is ronde 1= 34,7km, ronde 2= 23km, ronde 3= 23km
De route van de klasse 2 lang is ronde 1= 34,7km, ronde 2= 34,7km
De route van de klasse 2 kort is ronde 1= 23km, ronde 2= 23km
Volg zowel de aanwijzingen in het veld als op de kaart.
Markering: De markering is aangebracht door middel van oranje/groene bordjes en/of gekleurde
pijlen rond bomen of aan takken.
De route van de lange klasse 1 is 34,7 km
De route van de korte klasse 1 en impuls is 23 km

Alle markering is aan de RECHTERKANT van de route aangebracht.
Enkele tientallen meters voor men van richting moet veranderen is rechts een gekleurde pijl
aangebracht. Men neemt nu de direct daaropvolgende afslag links of rechts, al naar gelang de
kleurcode. Na enige tientallen meters is aan de rechterkant een kleurcodering, in de kleur van de
ronde aangebracht als bevestiging dat men goed zit. Als er niets is aangebracht dient men altijd
rechtdoor te rijden en het pad te volgen.
Tijdens de rit komt u borden tegen met aanwijzingen. Om de 5 kilometer staat er een bordje dat u
vertelt hoeveel kilometer u al gereden heeft. Verder staan er borden op 1 en 2 kilometer afstand
van de vetgate en de finish. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst op de plekken waar u een
gevaarlijke oversteek nadert. Pas uw snelheid hier aan!
Tijdens de wedstrijd zijn er diverse andere recreanten in het bos aanwezig zoals wandelaars,
fietsers, mountainbikers en ruiters/menners. Niet iedereen weet hoe een paard reageert. Passeer
na aanroepen en op gepast tempo. Bij kruizen van fietspaden hebben fietsers voorrang.
Het is in geen geval toegestaan over fietspaden te rijden (anders dan oversteken). Bij
signaleren of melding hiervan volgt uitsluiting.
Tijdens de rit kunt u controleposten tegen komen. Controleposten dient u voldoende gelegenheid
te geven uw startnummer te noteren. Roep uw nummer en matig uw snelheid. U bent zelf
verantwoordelijk voor het juist noteren van uw nummer!
Let op!
De betrokken instanties en de organisatie hebben er vertrouwen in dat alle deelnemers zich goed
gedragen. Dat houdt in; geen rommel achterlaten op de route, niks kapot maken en rekening

houden met andere gebruikers van wegen en paden. Alleen op deze manier zullen we in staat zijn
deze wedstrijd vaker te organiseren!
Ruim je rotzooi op!
Het komt steeds vaker voor dat mensen gewoon hun rotzooi achterlaten, de trailer even uitmesten
op het terrein en laten liggen en gebruikt voer en hooi en stro achterlaten in de vetgate, dit is
uiteraard niet de bedoeling!!! Hier zal streng op worden gecontroleerd, dus neem gewoon je
rotzooi weer mee naar huis en gooi het zelf weg.

"
Vrijwilligers
Deze dag kan mede plaatsvinden door de belangeloze inzet van onze vrijwilligers!
Houdt er rekening mee dat deze mensen hier zijn voor jouw plezier en volg hun aanwijzingen op!
Ze staan altijd open voor vragen maar dat wil niet zeggen dat ze alles moeten weten, dus als je
een specifieke vraag hebt wendt je dan tot de organisatie of de jury!
Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je vetkaart, ook als deze wordt aangenomen door een
vrijwilliger om in te vullen, check ook altijd wat er ingevuld wordt, als je denkt dat het niet klopt
probeer dat dan direct aan te geven en te laten corrigeren!
Ga niet in discussie met een vrijwilliger, als er iets niet klopt waar je niet uitkomt, ga dan naar de
jury!
Je kunt tot een half uur na de uitslag protest indienen tegen de uitslag, daarna is dat niet meer
mogelijk!

Door de samenwerking met boerderij de Elshof, die voor de inwendige mens gaan zorgen hebben
wij zelfs op deze prachtlocatie de beschikking over warme en koude dranken, snacks en broodjes
met warm beleg!

Voorbespreking
Mocht het zo zijn dat er wijzigingen zijn in de route of iets dergelijks, dan wordt dit aangegeven bij
de voorbespreking. Het is dus belangrijk om deze aandachtig te bekijken!
De voorbespreking is een doorlopende presentatie op een videoscherm, je kunt dus kijken
wanneer je wilt en deze ook meerdere malen bekijken.
Het scherm staat opgesteld bij het secretariaat.

Honden
In verband met het feit dat ons terrein een koeienwei is, is het niet toegestaan om
honden mee te nemen op dit terrein! De uitwerpselen van honden kunnen er aan
bijdragen dat koeien hun (ongeboren) kalf verliezen (Neospora Caninum parasiet)

"

