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VOORWOORD:

Van harte welkom bij alweer de vijfde editie van Endurance 
Ermelo! 

Zoals de meeste mensen wel bekend is, wordt deze wedstrijd 
per 2017 georganiseerd door een nieuwe organisatie, 
namelijk Stichting Boost sports. Achter deze stichting zitten  
Björn Lansman en Ilona van Roekel, inmiddels geen onbekenden 
meer in de endurancesport. 

Vorig jaar werden wij benaderd voor de overname van 
Endurance Ermelo en Endurance Kootwijkerbroek. In eerste 
instantie moesten wij hier best een beetje om lachen, want 
we hadden wel gehoord van de overnamemogelijkheid, maar 
er nooit serieus over nagedacht. Een paar serieuze (en minder 
serieuze) gesprekken later, bleek toch dat we er beide stiekem 
toch wel erg veel zin in hadden en er een mooie uitdaging in 
zagen. En zoals inmiddels is gebleken: de knoop is doorgehakt!
Wij willen dan ook de familie Pen en Renske Grimm bedanken 
die deze wedstrijd de afgelopen jaren hebben georganiseerd. 
Dankzij hen was er voor ons al een mooie basis gelegd om 
verder op door te borduren. Wij voegen er een beetje ‘boost’ 
aan toe en nu is het tijd voor Endurance Ermelo 2017!

Dit wedstrijdboekje bevat alle informatie die belangrijk is voor 
de wedstrijd, van de basisinformatie tot informatie over de 
sport zelf. Ook al heeft u inmiddels al vele wedstrijden gereden, 
lees het alstublieft even goed door. Neem ook het Algemeen 
Wedstrijdreglement en het Disciplinereglement Endurance op 
de website van de KNHS even goed door, er zijn wat wijzigingen 
doorgevoerd. 

Deelname is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. 
Volg alstublieft de aanwijzingen van onze medewerkers en 
vrijwilligers op, zonder hen zou het niet mogelijk zijn deze 
wedstrijd te organiseren. Zij zijn voor ons zeer waardevol en wij 
bezorgen hen ook graag een leuke dag! Bedenk ook: we zijn 
te gast bij de KNHS en in de gebieden waar de wedstrijdroute 
doorheen loopt, gedraagt u zich hier naar. Des te groter de kans 
dat er ook volgend jaar weer een wedstrijd plaats zal vinden in 
Ermelo. 

Mocht er vlak voor de wedstrijd nog wat wijzigen, dan wordt 
dit gemeld op onze website, onze Facebookpagina en bij de 
voorbespreking of het secretariaat. 

Wij bedanken alle instanties, vrijwilligers, officials en sponsoren 
voor het meedenken, meewerken en mogelijk maken van dit 
evenement. 

Tot slot wensen we iedereen veel plezier en succes tijdens de 
wedstrijd. Denk eraan: TO FINISH IS TO WIN! 

Team Boost sports,

Björn en Ilona

26 maart 2017
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De mooiste fles
van Nederland

De voordelen

Een groep surfers uit Amerika waren het zat om plastic afval in zee aan te treffen. 

Daarom hebben ze een fles ontworpen om de milieubelasting van plastic flessenwater 

tegen te gaan. In samenwerking met KRNWTR is de fles nu ook in Nederland verkrijg-

baar. Dankzij de vrolijke kleuren laat je op een leuke en speelse manier zien dat je 

gezond en milieubewust bezig bent. 

Waarom een fles van krnwtr? 
• Jaarlijks kopen we 320 miljoen flessen bronwater

• 1 op de 5 plastic flessen wordt gerecycled

• Dit betekent dat 256 miljoen flessen elk jaar in onze oceanen en vuilnisbelten belanden

• Onze voedselketen, vooral in zee, is vervuild door de giftige stoffen die in plastic zitten

• We recyclen meer staal dan al het plastic bij elkaar

•  25% van de KRNWTR fles die je nu in je handen hebt was ooit iets anders, een ijskast  

of een Samurai zwaard

• Hij is mooi en functioneel

•  Beter voor het milieu en  

hygiënischer dan een plastic fles

• In diverse kleurcombinaties verkrijgbaar

•  Gemaakt van 18/8 roestvrij staal  

(hoogste kwaliteit)

• Levenslange garantie

• 100% BPA vrij

• Goed schoon te maken

• Mix and match: stel je eigen fles samen

 
€18,95

(ex. verzendkosten)

Vanaf (400ml)

Mix and
Match

Kijk voor mooie waterflessen en watertappunten op www.krnwtr.nl
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Organisatie: Stichting Boost sports te Ede
Wedstrijdleiding: Björn Lansman en Ilona van Roekel 

Met dank aan alle medewerkers en vrijwilligers, want zonder 
hen, geen Endurance Ermelo!

Officials:
Technisch afgevaardigde/jurylid: Désirée Hanen
Federatievertegenwoordiger: Roald Bouman
Dierenartsen: Carola Timmer (hoofdvet), Janneke Schreuder en 
Giliam van der Straaten
Veterinair studenten: V.S.R. “De Solleysel” te Utrecht

Overige medewerkers:
Computermedewerker: Martine Klok
Hoefsmid en EHBO: Dennis van Diesen
Routecommissaris: Björn Lansman
Routemarkering: Maarten van Kampen, Melanie van Kampen-de Jong
Fotografie: Muriëlle Mulder Fotografie en Robert Modderkolk 
Fotografie
Camera (film): Kevin van Dam met hulp van Marijn de Zeeuw 
Secretariaat: Sabrine Wezendonk, Ilse Ferwerda
Start: Suzanne van Veen, Joyce Verbruggen en dochter
Vetgate: Rosanna Rijpma, Ilva Heldoorn,  
Martine Hakvoort en dochter, Shelley Meeuwsen
Finish: Marit Blom, Marjolijn Blom, Kayleigh van Beurden
Renata Macedo Juca, Roos Roes, Zowie
Controleposten/hekken: Mark Rutten, 
Monique de Groot, Danielle Huijgens en familie,
Malika Heufkens, Timo de Lange, Lucia Hogeling,
Remy
Parkeren: geen
Verkeersregelaars: Anton Duits, 

Terreineigenaren:
KNHS Ermelo
Staatsbosbeheer

Sponsoren:
Ariat, Balance Photography, Bio-Ron,Boxco Paardendeken-
wasserij, Country Mill Horse-Support, Equilin, Equilog, Equispirit, 
EQUUS Accountants en Belastingadviseurs, Equus-Libris, 
Galope, Hippe Hoofdzaken, Horse Event, Hotel Wassenaar, 
Inga Wolframm, KRNWTR, M-Line, Michelle’s dierenportretten, 
Molenkoning, Muriëlle Mulder Fotografie, NAF, Outdoor 
Ruitersport, Outdoor Riding, Paardenmesttest Erindi, PackNed, 
Pavo, Pepperflow, Robert Modderkolk Fotografie, Seducci, Sir 
Lancelot, Suzan Abbink.

Noodnummer: 06-24335757 (Björn Lansman)

Contact voor de wedstrijd:
Ilona van Roekel
06-23921426
info@boost-sports.nl
www.boost-sports.nl

Het secretariaat is geopend van 6.45 uur ’s morgens tot aan het 
einde van de wedstrijd. Hier vindt u de meest recente startlijst 
en informatie over mogelijke wijzigingen. Ook kunt u hier terecht 
met eventuele vragen. 

Belangrijke telefoonnummers:
Wedstrijdleiding en noodnummer: Björn Lansman (06-24335757)
Hoefsmid: Dennis van Diesen (06-14033551) (aanwezig op 
wedstrijdterrein)
Dierenartsenpraktijk: DAP V.U.G. (0342-471316)

Adresgegevens:
Startlocatie/secretariaat: 
KNHS Centrum, De Beek 125, 3852 PL, Ermelo
Organisatie: 
Stichting Boost sports, Van den Boschlaan 97, 6717 ZD, Ede

ROUTEBESCHRIJVING NAAR WEDSTRIJDLOCATIE:
 
Vanuit Den Haag: 

• via Utrecht A28 richting Amersfoort 
• knooppunt Hoevelaken A1 richting Apeldoorn
• afslag 18 Kootwijk/Harderwijk 
• rechtsaf richting Harderwijk (N302) 
• 2 rotondes rechtdoor rijden 
• daarna rechtsaf slaan naar het KNHS Centrum (De Beek 125) 

Vanuit Arnhem: 

• A50 richting Apeldoorn 
• knooppunt Beekbergen A1 richting Amersfoort
• afslag 18 Kootwijk/Harderwijk 
• 2 rotondes rechtdoor rijden 
• daarna rechtsaf slaan naar het KNHS Centrum (De Beek 125) 

Vanuit Zwolle:
 
• A28 richting Amersfoort 
• afslag 13 richting Lelystad/Harderwijk 
• einde afrit linksaf richting Ermelo (N302) 
• na 700m linksaf richting Ermelo (N302) 
• 2 rotondes rechtdoor rijden 
• daarna linksaf slaan naar het KNHS Centrum (De Beek 125) 

Vanuit Amsterdam: 

• via Amersfoort A1 richting Apeldoorn
• afslag 18 Kootwijk/Harderwijk 
• 2 rotondes rechtdoor rijden 
• daarna rechtsaf slaan naar het KNHS Centrum (De Beek 125) 

Vanuit Enschede: 

• A35 richting Almelo/Hengelo 
• knooppunt Azelo A1 richting Deventer/Amsterdam
• afslag 18 Kootwijk/Harderwijk 
• 2 rotondes rechtdoor rijden 
• daarna rechtsaf slaan naar het KNHS Centrum (De Beek 125) 

Parkeren: rijdt na afslag naar KNHS Centrum rechtdoor. Rijdt als 
het ware het KNHS Centrum voorbij (ook voorbij een woonhuis) 
en parkeer op het grote veld aan uw rechterkant. Zie ook de 
plattegrond met de terreinindeling.
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Digitaal zadel 
aanmeten en testrijden 

in onze eigen rijhal! 

Aanpassingen zijn  
direct uitvoerbaar in  
eigen zadelmakerij.

 
Dealer van oa: 

Massimo, Zaldi X Raid,  
Equiflex, Marylot, Zilco,  

HAFF, Cliff Barnsby.

Ook het adres voor  
de Mendurance.

Jan Plassensteeg 18A 
3862 NL  NIJKERK
Tel 033 - 24 62 718 

www.countrymillhorsesupport.nl       
www.horsetackandtrailers.nlA MEMBER OF Fo
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TIJDSCHEMA: 

open dicht

Secretariaat 6.45 uur

Voorkeuring

Klasse II 7.00 uur 9.00 uur

Klasse I en impuls 8.30 uur 12.30 uur

Voorbespreking *

Klasse II 7.00 uur

Klasse I en impuls 8.30 uur

Start

Klasse II kort 8.30 en 9.00 uur 8.45 en 9.15 uur

Klasse II lang 9.30 uur 9.45 uur

Klasse I en impuls 10.30 uur 13.30 uur

Vetgate ** 9.30 uur ong. 13.30 uur

Finish 11.15 uur ong. 16.45 uur

Prijsuitreiking *** as soon as possible

* doorlopend bij secretariaat
** rusttijd vetgate 45 minuten
*** afhankelijk van de gereden snelheden

Het wordt zeer gewaardeerd als u aanwezig bent bij de 
prijsuitreiking. Wij zullen op de wedstrijddag zelf bezien of we 
de prijsuitreiking ineens doen voor alle klassen, of in twee keer. 
Meer informatie hierover zal verstrekt worden op het secretariaat. 
Na de prijsuitreiking kunnen de vetkaarten afgehaald worden bij 
het secretariaat. Hier verstrekken wij ook de uitslagenlijsten. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking, maar 
toch de vetkaart terug willen hebben, geeft u dan een aan uzelf 
geadresseerde en gefrankeerde envelop af bij het secretariaat. 
Gewonnen prijzen dienen persoonlijk in ontvangst te worden 
genomen. 

Digitaal zadel 
aanmeten en testrijden 

in onze eigen rijhal! 

Aanpassingen zijn  
direct uitvoerbaar in  
eigen zadelmakerij.

 
Dealer van oa: 

Massimo, Zaldi X Raid,  
Equiflex, Marylot, Zilco,  

HAFF, Cliff Barnsby.

Ook het adres voor  
de Mendurance.

Jan Plassensteeg 18A 
3862 NL  NIJKERK
Tel 033 - 24 62 718 

www.countrymillhorsesupport.nl       
www.horsetackandtrailers.nlA MEMBER OF Fo
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TERREININDELING

Op het parkeerterrein (weiland) mogen paddocks gemaakt 
worden. Houdt s.v.p. rekening met elkaar, en houdt de afmetingen 
beperkt (max. 3 x 3 m). Paddocks mogen alleen achter de trailer 
gemaakt worden, niet ernaast. Uiteraard dient u zelf voor de 
paddockmaterialen te zorgen. Paddocks die te groot zijn of 
hinder opleveren voor het parkeren worden weggehaald. Aan 
het maken van een paddock zijn geen kosten verbonden.

Ruim alstublieft afval, stro en mest op. De mestplaat is te 
vinden tussen de parkeerplaatsen en de grote buitenbak (bij 
de longeercirkels en het stalgebouw), ook staan op diverse 
plaatsen mestcontainers.

DE ROUTE:

De route is ingetekend op een stafkaart. Elke deelnemer krijgt 
voor de start een A4-exemplaar (in kleur) mee op het secretariaat. 
De route is gemarkeerd in het terrein.

De markering is aangebracht door middel van paaltjes met 
gekleurde tape, gekleurde tape rond bomen, aan takken enz. 
Op belangrijke punten zijn bordjes met pijlen geplaatst.

Alle markering is aan de RECHTERKANT van de route 
aangebracht.

Kleurcodering:
ROOD = RECHTS
WIT = LINKS
GEEL = RECHTDOOR of als BEVESTIGING na richtingsverandering

Enkele tientallen meters voor men van richting moet veranderen 
is rechts een rode of witte kleurcodering 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 gele kleurcodering aangebracht als bevestiging 
dat men goed zit. Als er niets is aangebracht dient men altijd 
rechtdoor te rijden en het (ruiter)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.
Tijdens de rit maakt u onder andere gebruik van de openbare 
weg. U bent gewoon een verkeersdeelnemer en u dient zich 
dan ook aan alle geldende verkeersregels te houden!

Aanwijzingen van helpers/vrijwilligers tijdens de rit, bijvoorbeeld 
bij oversteekpunten, moeten opgevolgd worden!
Tijdens de rit kunt u verschillende controleposten tegenkomen. 
Controleposten dient u voldoende gelegenheid te geven 
uw startnummer te noteren. Roep uw nummer en matig uw 
snelheid. U bent zelf verantwoordelijk dat de controlepost uw 
nummer juist kan noteren!

Rijdt niet over de wildroosters en sluit de hekken achter u! Het 
is van het grootste belang dat de hekken gesloten worden, 
deelnemers zijn hier zelf verantwoordelijk voor op straffe van 
uitsluiting. Bij het niet (goed) sluiten van hekken kunnen de 
begrazers op de (grote) wegen terecht komen, waarbij mens én 
dier risico lopen te overlijden! Hier wordt op gecontroleerd en 
het niet sluiten van hekken leidt tot diskwalificatie!

Nogmaals: 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!

GROOMEN 

Op verschillende plaatsen op de route kan gegroomd worden. 
U kunt de ruiterkaart gebruiken om de groompunten te vinden, 
maar hieronder treft u ook de coördinaten aan. 
Grooms: ruim alles op, neem lege flessen mee en hinder het 
overige verkeer niet. Zorg dat de route-aanduiding goed 
zichtbaar blijft voor andere ruiters. Parkeer niet op de route, 
maar uitsluitend op de parkeerplaatsen en in de berm (bij GP 
2). Rijdt niet op paden waar auto’s niet toegestaan zijn en houdt 
u aan de verkeersregels en maximumsnelheid. Breng geen 
schade toe aan de natuur. Als u zich misdraagt, wordt uw ruiter 
gediskwalificeerd!

GROOMPUNTEN

Groompunt 1
N 52°14’33.11” 
O 5°43’12.86”

Groompunt 2
N 52°15’36.4”
O 5°38’23.1”

Groompunt 3
N 52°15’55.19”
O 5°41’7.76”

Op de route van 31 km vindt u groompunt 2 aan de Drieseweg. 
Om bij het groompunt te komen dient u NIET de Drieseweg in 
te voeren in uw GPS. Rijd op de kaart of voer eventueel de Prins 
Hendrikweg te Putten in en rijd rechtdoor de onverharde weg 
op.

Groompunt 3 is niet bij Boshuis Drie, maar op de parkeerplaats 
aan de Sprielderweg. U vindt de ruiterroute aan de overzijde van 
de Sprielderweg.

       

 
 

 
 
 

www.OutdoorRiding.nl 
 

e n d u r a n c e   r i d i n g   w e a r
Outdoor Riding

Kerrits  |  Irideon  |  TuffRider  |  Performa Ride 
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ALGEMENE INFORMATIE ENDURANCE:

Klasse 0: De route is in totaal 21 km lang.
U rijdt de blauwe route, rond het 10 km punt splitst de route zich: 
rood (31 km) gaat linksaf, u gaat hier rechtdoor 
(let ook op de bordjes)!
Minimale snelheid 8 km/u, maximale snelheid 12 km/u. 
Minimumleeftijd paard: 4 jaar. Minimumleeftijd ruiter: 7 jaar (jonger 
dan 14 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige).

Klasse I kort: De route is in totaal 21 km lang.
U rijdt de blauwe route, rond het 10 km punt splitst de route zich: 
rood (31 km) gaat linksaf, u gaat hier rechtdoor (let ook op de 
bordjes)!
Minimale snelheid 9 km/u, maximale snelheid 14 km/u. (Degene 
met de snelheid die het dichtst bij de 13 km/u ligt, is de winnaar, 
mits steeds direct aangeboden en goedgekeurd).
Minimumleeftijd paard: 4 jaar. Minimumleeftijd ruiter: 7 jaar (jonger 
dan 14 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige).

Klasse I lang: De route is in totaal 31 km lang.
U rijdt het eerste gedeelte de blauw/rode route, rond het 10 km 
punt splitst de route zich: blauw (21 km) gaat hier rechtdoor, u 
volgt hier rood (31 km), linksaf (let ook op de bordjes)! Rond de 
22 km komt u vanzelf weer op de blauw/rode route terecht (let 
ook op de bordjes). 
Minimale snelheid 9 km/u, maximale snelheid 14 km/u. (Degene 
met de snelheid die het dichtst bij de 13 km/u ligt, is de winnaar, 
mits steeds direct aangeboden en goedgekeurd).
Minimumleeftijd paard: 4 jaar. Minimumleeftijd ruiter: 7 jaar (jonger 
dan 14 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige).

Klasse II kort: De route is in totaal 42 km lang, u volgt 2x de 
blauwe route (zie klasse I kort), en een vetgate van 45 minuten.
Minimale snelheid 9 km/u, geen maximale snelheid (let op: een 
snelheid boven de 15 km/u levert geen winstpunten op).
Minimumleeftijd paard: 5 jaar. Minimumleeftijd ruiter: 7 jaar (jonger 
dan 14 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige).

Klasse II lang: De route is in totaal 60 km lang, u volgt 2x de 
blauw/rode + de extra lus van de rode route (zie klasse I lang), 
en een vetgate van 45 minuten.
Minimale snelheid 9 km/u, geen maximale snelheid (let op: een 
snelheid boven de 15 km/u levert geen winstpunten op).
Minimumleeftijd paard: 5 jaar. Minimumleeftijd ruiter: 7 jaar (jonger 
dan 14 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige).

Niet vergeten voor alle deelnemers:
Bij binnenkomst op de vetgate of de finish, geef dan alstublieft 
duidelijk aan of u uw paard meteen wilt aanbieden bij de controle! 
Dit geldt ook als u wacht met aanbieden: zodra u aanbiedt, geef 
dit dan alstublieft even duidelijk aan!

Algemene regels:
De wedstrijd wordt verreden onder het KNHS Disciplinereglement 
Endurance, plus de aanvullingen daarop, en het bovenliggende 
Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS. In alle gevallen 
waarin het KNHS Disciplinereglement Endurance niet voorziet, 
geldt het reglement van de FEI, voor zover van toepassing. 
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.

Rijdt alleen over de ruiterpaden, nooit over de parallel paden die 
voor andere gebruikers bedoeld zijn. Rijdt niet over wildroosters!
Neem altijd een kaart mee, zodat u in geval van calamiteiten 
kunt vertellen waar u bent. Zorg dat u altijd weet op hoeveel 
kilometer in de route u zit en geef dit door als u gebruik maakt 
van het noodnummer. (06-24335757)

Bij aankomst:
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.

Vervolgens meldt u zich bij het secretariaat. Na het voldoen van 
de eventuele openstaande kosten, ontvangt u een startnummer 
en een veterinaire kaart. Controleer of alle gegevens daarop 
goed staan vermeld. Zorg dat u de kaart steeds bij de hand 
heeft. Alleen de ruiter mag de kaart meedragen!

Als u nog niet betaald heeft, neem dan gepast geld mee naar het 
secretariaat. Wij zijn niet in het bezit van een grote hoeveelheid 
wisselgeld.

Bewaar deze veterinaire kaart goed, want verlies leidt 
onherroepelijk tot uitsluiting!

U dient ten allen tijde een geldig paardenpaspoort te 
kunnen tonen, waarin o.a. de entinggegevens en het 
transpondernummer (chipnummer) c.q. een andere eenduidige 
identificatiemogelijkheid opgenomen zijn.

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. Het paard moeten “bloot” 
worden aangeboden en mag dus alleen een halster of hoofdstel 
dragen. Hengsten moeten een hoofdstel met bit dragen.

Voorkeuring:
Bij voorkeuring worden de entingen gecontroleerd. 

HET PAARD DIENT MINIMAAL 7 DAGEN EN MAXIMAAL 12 
MAANDEN VOOR DE WEDSTRIJD INGEËNT TE ZIJN TEGEN 
INFLUENZA (EN BIJ VOORKEUR OOK TEGEN TETANUS). HET 
BEWIJS VAN DEZE ENTINGEN ALSMEDE HET BEWIJS VAN 
DE VEREISTE BASISENTING (2 ENTINGEN DIE MINIMAAL 21 
EN MAXIMAAL 92 DAGEN NA ELKAAR GEGEVEN ZIJN) EN 
CORRECTE JAARLIJKSE HERHALINGSENTINGEN DIENEN 
BIJGESCHREVEN TE ZIJN IN HET PAARDENPASPOORT.

Het paard wordt gekeurd op ademhaling, hartslag, turgor 
(vochttoestand), slijmvliezen, 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. Als uw paard 
iets heeft, bijvoorbeeld een wondje, kunt u dat het beste van 
tevoren aan de veterinair melden, zodat hier een notitie over 
gemaakt kan worden.

De voorkeuring geschiedt altijd “bloot”, dus zonder zadel, tuig, 
beenbescherming, o.i.d. Het paard mag alleen een halster of 
hoofdstel dragen (hengsten met bit voorbrengen). 

UITSPRAKEN VAN DE DIERENARTSEN ZIJN BINDEND! 
Hier is geen discussie over/beroep tegen mogelijk!

Als uw paard op de voorkeuring is goedgekeurd en als de 
entingen in orde zijn, dan kunt u starten op de aangegeven 
tijd volgens de startlijst. LET OP: controleer na de voorkeuring 
alstublieft ook even of de dierenarts de vetkaart heeft 
geparafeerd ( bij “entingen” en “startgerechtigd”), om oponthoud 
bij de start te voorkomen. Laat voordat u start uw starttijd noteren 
op uw vetkaart.

Vlak na het verlaten van het KNHS terrein is een zeer gevaarlijke 
oversteek. De verkeerregelaars zullen indien mogelijk het 
verkeer voor de ruiters tegen houden. Toch kan het even 
duren voor het veilig is om over te steken, wacht tot de 
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verkeersregelaars zeggen dat het mogelijk is over te steken. Let 
ook op het fietspad dat parallel aan de weg loopt, hierop staan 
géén verkeersregelaars/oversteekhulpen.

Vetgate en finish:
Klasse 0 en I:
Zodra u finisht, stopt de rijtijd. Dan hebt u maximaal 10 minuten 
om de hartslag van uw paard te laten meten, deze moet 60 
slagen per minuut of lager zijn. Is deze te hoog, dan moet u 
binnen of op deze 10 minuten nogmaals laten meten.

Klasse II:
Bij binnenkomst in de vetgate loopt uw rijtijd door, totdat de 
hartslag van uw paard gemeten is en 60 per minuut of lager 
is. Hiervoor hebt u maximaal 20 minuten na aankomst. Is de 
hartslag bij de eerste keer meten te hoog, dan moet u binnen of 
op deze 20 minuten nogmaals laten meten.
Zodra u finisht, stopt de rijtijd. Er wordt in klasse 2 GEEN hartslag 
gemeten op de finish!
Op de finish is ruimte voor een (kleine!) sprint, houd daarbij 
echter wel rekening met mederuiters; houd het veilig! Houd 
rechts aan op de route naar de finish en hinder daarbij andere 
(startende) ruiters niet. Dit is dezelfde route als naar de vetgate.

Nakeuring:
Een half uur na de finishtijd (klasse II) of de finish meting (klasse 
o en I) dient uw paard nogmaals door de dierenarts gekeurd 
te worden (nakeuring). Deze gaat hetzelfde in zijn werk als de 
voorkeuring. Biedt het paard dus ook weer “bloot” aan. 

Daarna:
Na de nakeuring levert u uw hesje in bij het secretariaat. Als u uw 
hesje niet inlevert, wordt € 25,- in rekening gebracht.
Het wordt zeer gewaardeerd als u wacht op de prijsuitreiking. 
Lukt dit echter niet, dan kunt u een voldoende gefrankeerde 
en aan u zelf geadresseerde envelop achterlaten op het 
secretariaat. Wij sturen u dan uw veterinaire kaart per post 
toe. Prijzen worden niet nagestuurd, maar kunnen opgehaald 
worden op het secretariaatsadres, als u niet aanwezig bent op 
de prijsuitreiking. Prijzen worden niet aan derden meegegeven. 

Reglementen:
Zorg dat u op de hoogte bent van de reglementen. Lees de 
reglementen voor de wedstrijd een keer goed door, zodat u niet 
voor verrassingen komt te staan.
Algemeen Wedstrijdreglement
Disciplinereglement Endurance

Enduranceruiter etiquette :

• Zorg dat alle paarden in een groep kunnen drinken, voordat 
een waterpunt wordt verlaten.

• Spoel geen zweetsponzen uit in drinkwater.

• Waarschuw andere ruiters voordat u ze passeert.

• Wees beleefd tegen uw mederuiters.

• Houdt voldoende afstand tot de staart van het paard voor u.
• Waarschuw tegemoetkomende ruiters indien uw paard kan 

slaan. 

• Vraag bij twijfel raad aan de veterinair of officials.

• Respecteer de mening van de veterinair wat betreft de con-
ditie van uw paard.

• Houdt afstand tot andere paarden tijdens veterinaire con-
troles.

• Zorg dat uw paard zich gedraagt.

• Houdt u aan de regels van de KNHS, de organisatie en de 
overheden.

• Begeef u uitsluitend op de voor de rit gemarkeerde ruiter-
paden en wegen; ga er niet vanaf.

• Jonge aanplant moet bos worden voor het nageslacht, re-
specteer dit.

• U deelt en kruist een aantal paden met wan-
delaars en fietsers/mountainbikers; houd  
rekening met hen. Fiets- en voetpaden zijn alleen voor fiet-
sers en voetgangers.

• Laat uw paard niet knabbelen aan struiken en bomen.

• Passeer wandelaars en niet-wedstrijdruiters stapvoets.

• Rook niet in de vrije natuur.

• Ruim uw afval op.

Deze regels zijn niet anders dan een vorm van wellevendheid. 
Houd rekening met elkaar en met de natuur!

www.outdoor-ruitersport.nl

Dé ruitersportzaak voor:
• Recreatieruiters
• Endurance
• TREC
• Working Equitation
• Natural Horsemanship
• Kado artikelen
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Schaal: 1:25.000 - A3 100%

Blauw = 21 en 42 km
Rood = 31 en 62 km
Route rood en blauw
Hek

Noodnummer:
06 - 24 33 57 57
06 - 23 92 14 26 (reserve)
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AED adressen
1: De Beek 125, 3852 PL Ermelo
2: Essenkamp 35, 3888 LL Uddel
3: Garderenseweg 142, 3852 NL Speuld
4: Speulderbosweg 54, 3886 AP Garderen
5: Gervenhof 29, 3882 AR Putten
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Groompunt 3
N 52°15’55.19”
O 5°41’7.76”
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Bio logisch voor 
dieren groot en klein

• Voeding en supplementen
• Dierverblijven
• Meststoffen en zaaigoed
• Waterkwaliteit

pure en eerlijke producten

www.bio-ron.com • info@bio-ron.com • 0525-656795

Bio logisch voor 
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 POLAR	EQUINE	M400	

		ü	HARTSLAG	
		ü	GEINTEGREERDE	GPS	
		ü	UITLEZEN	EN	ANALYSEREN	
	 		op	mobiele	app	en	computer	

		ü	OOK	VOOR	RUITERFITHEID	
	

WWW.EQUILOG.NL		

€	269,-	

U	kunt	tijdens	deze	wedstrijd	alle	
Polar	Equine	hartslagmeters	bekijken	

bij	het	secretariaat.	

+	2	maanden	
Equilog	Premium	

gratis!	
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SPONSOREN
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*Vraag naar de voorwaarden. 

2e matras 

HALVE 
PRIJS

*HALVE 
PRIJS

*
De beste 

nachtrust voor
u en uw paard
is goud waard!

Pa
rt

ne

r I
ndoor Brabant 2017
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Endurance Ermelo

ENDURANCE
CHALLENGE 2017

Wanneer je 3 van de 5 wedstrijden gestart bent, 
ding je mee naar prachtige prijzen tijdens de 
eindverloting in november. De hoofdprijs is 
je “eigen ontwerp” endurance textielset voor 
ruiter en paard ter waarde van € 650,- (shirt/
rijbroek en deken voor het paard) van Country 
Mill. Verder hebben we mooie prijzen van o.a.  
M line, Sir Lancelot, Ariat en Seducci.

26 maart 2017 Endurance Ermelo

3 juni 2017 Endurance Surae

15 juli 2017 Endurance Zuid-Limburg

19 augustus 2017 Endurance KWB

7 oktober 2017 Endurance by the Sea

AFSTANDEN: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 km

Maak kans 

op een endurance 

textielset t.w.v. 

€ 650,-!
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Exclusieve distributie door Horsepoint International B.V,Innovatiepark
4C, 4906 AA Oosterhout, Voor meer informatie kunt u vrijblijvend
contact opnemen 0162-429400 info@horsepoint.nl

naf-equine.eu/nl

Vloeibare
elektrolyten 
om essentiële
lichaamszouten
door transpiratie
aan te vullen tijdens
warm weer en na
zware inspanning.

Warmte, 
prestatie 
& zweten
Paarden moeten
snel en op de
juiste wijze
hydrateren

Lytes

Vloeibare


