
 

DEF Ermelo 13 mei 2018 

Tijdschema 

*) Of zoveel eerder indien mogelijk. Wordt aangegeven bij het secretariaat 

Belangrijke informatie 

Om een idee te krijgen of een tijdsysteem werkt voor nationale wedstrijden gaan we in Ermelo ook 
nationaal met het tijdssysteem van T-Track rijden, dit houd in dat ieder paard voorzien wordt van 
een zender die op bepaalde punten de tijd registreert. 

Trek een beetje extra tijd uit voor een eventuele uitleg van het systeem, het is vrij simpel, je krijgt 
een licht halsterachtig hoofdstuk met een zender die over of onder het hoofdstel moet.

Dit heeft echter wel een aantal gevolgen en 1 heel belangrijke is dat je niet terug moet lopen met 
je paard over de (denkbeeldige) lijn waarover je bent gekomen bij de vetgate! want dan registreert 
het systeem dat je weer vertrekt.


Open Dicht

Terrein 07.00 u 19:00 u 

Secretariaat 07.15 u 
13.00 U

11:00 u 
18.00 U

Voorkeuring (klasse 3 en 2 hebben voorrang) 07.30 u 11.00 u

Voorbespreking klasse 3 doorlopend doorlopend

Start klasse 3 (massastart) 08.30 u 08.45 u

Voorbespreking klasse 2 doorlopend doorlopend

Start klasse 2 lang (massastart) 
Start klasse 2 kort (massastart)

09.00 u  
10.30 u

09.15 u 
10.45 u

Voorbespreking Klasse 1 en impuls doorlopend doorlopend

Start klasse 1 en impuls (individueel) 11.00 u 13.00 u

   

Vetgate 10.00 u 14.00 u

vetgatetijd 40 minuten

Finish 13.00 u 16.30 u

Uitslag +/- 16.30 u *)

endurancewedstrijd.nl 



Als je over de lijn bent gekomen heb je 2 keuze’s


1	 je gaat naar rechts naar de grooming of rest area daar verzorg je je paard en gaat daarna 	
	 naar de vet area of


2	 je gaat naar links, de cooling area (in de buitenbak) koelt het paard en gaat daarna naar de 
	 vet area


Nou zul je denken wat is het verschil?


In de cooling area mag alleen koelwater staan, hier mag het paard alleen gekoeld worden! Er mag 
absoluut niks zoals hooi of stro op deze bodem komen, dus als je paard eerst moet plassen om 
de hartslag naar beneden te krijgen en dit niet op zand wil doen maar alleen op gras of stro, dan 
moet je niet naar de cooling area gaan!!


De nationale wedstrijden zijn ook te volgen via de app van T-Track


