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Vraagprogramma Endurance Otterlo 7 september 2019

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:
Stoeterij Willemien
Apeldoornseweg 178
6731 SC Otterlo
www.stoeterijwillemien.nl

Uitgeschreven klassen:
Impulsrubriek/kennismakingsklasse 24,0 km
Klasse I-kort 24,0 km
Klasse I-lang 31,2 km
Klasse II-kort 47,8 km
Klasse II-lang 62,1 km
Klasse III-kort 86,5 km

Deze afstanden zijn incl. de meters op het hoofdterrein richting vetgate en finish klasse 0/1. 

Inschrijfgelden:
Impulsrubriek/kennismakingsklasse € 25,00
Klasse I-kort € 30,00
Klasse I-lang € 32,50
Klasse II-kort € 37,50
Klasse II-lang € 40,00
Klasse III-kort € 45,00

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, 
K2-lang of k3-kort). 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 MijnKNHS. Wil je starten in de impulsrubriek en lukt het inschrijven via MijnKNHS 
niet, vul dan het inschrijfformulier op onze website in: www.boost-sports.nl/inschrijfformulier/. Na 
ontvangst van alle benodigde gegevens, zullen we een startplek voor je reserveren.
 
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 5 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019 of zoveel eerder als het maximale 
aantal deelnemers is bereikt. Wij hebben het maximale aantal deelnemers gesteld op 85, 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. 

http://www.boost-sports.nl/inschrijfformulier/
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Wijzigingen: 
U kunt wijzigingen tot uiterlijk 9 augustus 2019 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
Klasse III-kort massastart

Vetgates:
Vetgate klasse II-kort 45 minuten (na 23,9 km)
Vetgate klasse II-lang 45 minuten (na 31,1 km)
Vetgate klasse III-kort 45 minuten (na 31,1 en 62,6 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 zandpaden. Er 
hoeven er geen grote wegen overgestoken te worden, er zitten wel enkele hekken in de route. De 
klasse II routes zijn twee keer het klasse I parcours. De klasse III rijdt 2x een lus van 31,2 km en 1x 
een lus van 24 km. 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. 


