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Vraagprogramma Endurance Kootwijkerbroek 18 maart 2018

Organisatie:
Stichting Boost sports
Van den Boschlaan 97
6717 ZD Ede
www.boost-sports.nl

Secretariaat:
Ilona van Roekel
06 - 23 92 14 26
info@boost-sports.nl

Locatie/wedstrijdterrein:
Human & Horse Academy
Harskamperweg 22
3774 JP Kootwijkerbroek
www.humanhorse.nl

Uitgeschreven klassen:
Impulsrubriek/kennismakingsklasse 22 km
Klasse I-kort 22 km
Klasse I-lang 31 km
Klasse II-kort 44 km
Klasse II-lang 62 km

Inschrijfgelden:
Impulsrubriek/kennismakingsklasse € 25,00
Klasse I-kort € 27,50
Klasse I-lang € 30,00
Klasse II-kort € 35,00
Klasse II-lang € 37,50

Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de wedstrijd op onze bankrekening te staan! Vermeld bij 
de betaling de naam van de deelnemer en de te starten klasse (KK, K1-kort, K1-lang, K2-kort of K2-
lang). Dit maakt het voor ons eenvoudiger om de betaling aan de juiste persoon te koppelen. Pas 
na ontvangst van het inschrijfgeld is de aanmelding definitief en zal de deelnemer op de startlijst 
geplaatst worden.

Rekeningnummer: NL87RABO0316384844 op naam van Stichting Boost sports te Ede

Inschrijven:
Inschrijven kan via MijnEndurance: https://mijnendurance.endurancevereniging.nl. Leden van de 
KNHS Endurancevereniging schrijven in via hun eigen account, niet-leden gebruiken linksonder de 
button ‘Welkom als je geen lid bent!’. Via deze button schrijf je in voor de impulsrubriek. 
Wil je met iemand samen starten, of heb je een voorkeur voor een bepaalde tijd, laat dit dan ook 
even weten, dan proberen wij hier rekening mee te houden. 

Inschrijven kan van 8 februari 2018 tot en met 11 maart 2018 of zoveel eerder als het maximale 
aantal deelnemers is bereikt. Wij hebben het maximale aantal deelnemers gesteld op 100, vol is vol! 
Bij in- of bijschrijven na sluitingsdatum zal € 7,50 aan administratiekosten worden berekend. 
Bij afmelden na sluitingsdatum is het gehele inschrijfgeld verschuldigd. 
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Wijzigingen: 
U kunt wijzigingen tot uiterlijk 17 maart 2018 doorgeven via ons e-mailadres
info@boost-sports.nl. 

Wijze van starten:
Impulsrubriek/kennismakingsklasse individueel
Klasse I-kort en klasse I-lang individueel
Klasse II-kort en klasse II-lang massastart

Vetgates:
Vetgate klasse II-kort 45 minuten (na 22 km)
Vetgate klasse II-lang 45 minuten (na 31 km)

Prijzen:
Als prijzen hebben wij gebruiksartikelen en waardebonnen. 

Terrein:
De route gaat over de heide en door het bos. De paden bestaan voornamelijk uit stevige 
zandpaden. In het begin en aan het eind moet één grote weg worden overgestoken, waar 
verkeershulpen staan om je te helpen. Verder hoeven er geen grote wegen, spoorwegen 
of bruggen overgestoken te worden. De klasse II routes zijn twee keer het klasse I parcours. 
Hoefbescherming is niet noodzakelijk.  

Meer informatie:
Alle informatie over de wedstrijd zal verstrekt worden via de website www.boost-sports.nl. Hier 
zullen ook het programmaboekje, de routekaarten en de startlijsten ter beschikking worden gesteld. 


