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Welkom bij Endurance Grolloo 

Voor de 7e keer mogen we jullie verwelkomen op het Hippisch Centrum Drenthe! 

 

Net als vorig jaar zal er voor elke klasse een BC-prijs uitgereikt worden en natuurlijk voor  

de klasse 4 onze geweldige Bartje bokaal. 

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt, lees het goed door. 

De voorbespreking zal doorlopend op een laptop te zien zijn bij het secretariaat. 

Parkeren is dit jaar op het pad naast de startlocatie en gedeeltelijk op het weiland achter het 

startterrein. Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op dan is er voor iedereen plaats. Er is helaas 

geen plaats voor een paddock bij je trailer. Voor de ruiters die komen overnachten, is er wel ruimte 

voor een paddock. 

Voor de grooms is er weer een speciale parkeerplaats voor op het terrein, het is niet toegestaan om 

met je auto op het terrein te komen van het HCD, ook niet om je vetgate op te zetten.  

Het is niet toegestaan om te parkeren in de berm/fietspad langs de Schoonloërstraat.  

 

Voor de Impuls en Klasse I zullen er 2 coaches rondlopen ze helpen je graag met al je vragen. 

Ook dit jaar hebben we weer een ontbijt service voor de mensen die blijven overnachten.  

Voor 3 euro heb je een heerlijk ontbijtje   😊 😊  

Inschrijven vrijdagavond bij de catering/secretariaat. 

Net als voorgaande jaren zijn er weer een hele boel mensen die ons vrijwillig komen helpen,  

we zijn zo blij met jullie!!  

 

Heel veel plezier op de 7e editie van Endurance Grolloo! 

Marika, Lucie, Evelyn en Mariska 

TO FINISH IS TO WIN  
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MEDEWERKERS en SPONSOREN   
 
Medewerkers: 
Organiserende stichting: Stichting Endurance Drenthe  

Coördinatie endurance: Marika Bungert, Lucie Doldersum, Evelyn Bruinsma en Mariska Jansen 

Dierenartsen: Carolien Wildeman, Denise Dickhoff, Marion Kouffeld, Margo Verbruggen 

Dierenartsassistenten: Solleysel studenten Annelieke de Bie en Lotte Donker 

Technisch afgevaardigde: Ronald Nijhoff 

Jury: Roald Bouman, Ilona van Roekel 

Computermedewerker: Martine Hakvoort 

EHBO: Patrick Doldersum  

Route: De 4x4 mannen  

Catering: Lucie  

Fotograaf: Murielle Mulder www.muriellemulder.nl  

Vrijwilligers:  

Secretariaat: Froukje en Béatrice 

Vetgate: Olivia, Marie en Henny 

Tellers: Marjolein , Jetty en Josien 

Start: Kirstin en Kris 

Coach: Sandra en Anouk 

Finish klasse 1: Kirsten en Kris 

Finish klasse 2,3 en 4: Roos en Michelle 

Oversteek en controleposten: Geeske, Ben, Melissa, Joyce, Sonja, Lambert, Els, Kitty, Lamie, Josefien, 

Romee, Carolien, Bram, Manon, Erna, Maartje en Antje 

Parkeerbeheer: Ben en Erich, Erik en Joshua 

Sponsors: 

Pavo Paardenvoer , Hof van Sakse , Goedhard ,HorseScan 

Erindi Paardenmesttest, Equilin, Michelle’s dierportretten en muurschilderingen, 

Murielle Fotografie, De Boer paardensport, Dureza, Hippodinami 

 

  

http://www.muriellemulder.nl/
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Secretariaat:  
Endurance Grolloo 
Pensionstal Hippisch Centrum Drenthe (HCD) 
Schoonloërstraat 73 
9444 TH Grolloo  
E-Mail: endurancedrenthe@hotmail.com  
Website: www.endurancedrenthe.com  
Rabobank:NL92RABO 17.39.97.872  
t.a.v. Stichting Endurance Drenthe 

 
Route naar wedstrijdlocatie:  
Hippisch Centrum Drenthe (HCD) 
Schoonloërstraat 73 9444 TH Grolloo  
Vanaf Hoogeveen: Op de A28 afslag 32, invoegen op de N33 richting Rolde/Veendam/Hooghalen. 
Afslag Rolde en op de rotonde de eerste afslag richting Marwijksoord/N376. Volg deze weg tot aan 
Schoonloërstraat 73 te Grolloo  
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Tijdschema 

  Impuls/ 

klasse I 

20,5 km 

Klasse 

I 

33 km 

Klasse 

2  

41,5 

km 

Klasse 

2  

62 km 

Klasse 

3 

83 km 

Klasse 

 3  

105 km 

Klasse 4  

126 km 

Voorkeuring 09:00 uur 09:00 

uur 
08:30 

uur 
07:30 

uur 
06:00 

uur 
05.15 uur 05.15 uur 

 Voorbespreking Voorbespreking gaat via filmpje op laptop bij secretariaat 

Start 11.00 uur 10:00 

uur 
09:30 

uur 
09:00 

uur 
07:30 

uur 
06:30 uur 06:30 uur 

Vetgate Nvt Nvt Vetgate open vanaf 08.30 uur 

Finish Finish open vanaf 

12.00 uur 

Finish open vanaf 12.00 uur 

Terrein open 05.00 uur 

Terrein dicht 19.00 uur 

Prijsuitreiking + 

BC prijs 

Per klasse (een uur na de binnenkomst laatste ruiter) 

 

 

 

 Indeling terrein  
•  De voor en na keuring is bij vetgate/vetarea 

• Het is niet toegestaan om met een auto op het terrein te komen, ook niet om vetgate in te 

richten 

• Het is niet toegestaan om te parkeren op het terrein (ZIE BORDEN) 

• Het is niet toegestaan om te parkeren in de berm of op het fietspad langs de 

Schoonloërstraat  

• Er zal water bij de vetgate en de finish impuls/klasse I aanwezig zijn 

• Toilet staat bij de vetgate 

• Er is geen ruimte voor paddocks bij de trailer. 
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De route 
Een overzichtskaart is via www.staatsbosbeheer.nl te verkrijgen,  

het betreft kaart 10 Midden-Drenthe. (1:25.000) 
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LET OP DE ROUTE LOOPT DIT JAAR LINKS OM IPV RECHTS OM!! 
 
Klasse I lang en eerste ronde klasse II,III en IV (ROOD) 
Ronde I zal door Boswachterij Borger – Gieten gaan, op de route zijn verschillende groompunten (zie 
groomroute verderop in het boekje).  
 
Pas je snelheid aan over het zandpad langs het Oude Hemelriek, dit is de aanrijdroute van een 
bungalowpark.  
Verdere knelpunten kunnen zijn: stukjes route lopen langs oude paden verhard met keitjes. Sommige 
stukken van de smalle ruiterroute lopen over paden met boomwortels. Voorzichtig rijden.  

De route loopt dit jaar weer door de zandafgraving van Gieten 😊 
Er zitten 4 oversteekplaatsen in de route, 2 begeleid, 2 andere over kleine weggetjes waar je zelf 
kunt oversteken.  
Let op er zit na ongeveer 12 km een splitsing met de paarse route.   
 
Impuls, korte klasse I en klasse 2 kort (Paars) 
 
Een route die gedeeltelijk over de rode route gaat.  Na ongeveer 12 km komt er een splitsing, volg de 

paarse route. Vooral zandpaden, smalle paden en brede paden. Genieten 😊 
 
Klasse II lang en III en IV (GEEL en GROEN) 
In het gebied Grolloo – Hooghalen waar de klasse II lang, III en IV doorheen rijden zit de Sterrenwacht 
en daardoor een telefoonverbod. Dit staat duidelijk door borden aangegeven in de route zelf. 
Natuurlijk breekt nood wet en mag je ten alle tijden gebruik maken van je telefoon als er zich een 
noodsituatie voordoet. Verder verzoeken wij je aan het telefoonverbod te houden.  
 
In deze route zit een splitsing! Let op de bordjes. 

In deze route zit ook het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, dit is een staptraject. We 

verzoeken je om in stilte en respect langs het Herinneringscentrum te rijden. Omdat er geen auto’s in 

het gebied mogen komen zullen er waterbakken aanwezig zijn bij de uitkijktoren. Hier loopt de route 

2 keer langs, even opletten voor fietsers. De plaatsen waar je wel kunt groomen staan op de kaart en 

in de groomroute. 
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Klasse  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4   Vetgate 

Klasse 
1 kort 
Impuls 

20,5 km 
Borger 
PAARS 

-       Nvt 

Klasse 
1 lang 

33 km 
Gieten 
ROOD 

-       Nvt 

Klasse 
2 kort 

20,5 km  
Borger 
PAARS 

21 km 
Schoonloo 
BLAUW 

      40 
minuten 

Klasse 
2 lang 

33 km 
Gieten 
ROOD 

29 km  
Elp 
GROEN 

  

-     40 
minuten 

Klasse 
3 kort 

33 km 
Gieten 
ROOD 

29 km 
Elp 
GROEN 

21 km 
Schoonloo 
BLAUW 

-   40 en 
40 
minuten 

Klasse 
3 lang 

33 km 
Gieten 
ROOD 

29 km  
Elp 
GROEN 

21 km  
Schoonloo 
BLAUW 

22 km    
Westerbork 
GEEL 

  3 x 40 
minuten 

Klasse 
4 

33 km 
Gieten 
ROOD 

29 km 
Elp 
GROEN 

21 km     
Schoonloo 
BLAUW 

22 km 
Westerbork 
GEEL 

21 km 
Schoonloo   
BLAUW 

4 x 40 
minuten 

  

 * elke route heeft zijn eigen kleur qua bordjes/pijlen 

  

 

Vrijwilligers op de wedstrijd zetten zich belangeloos in. Niet elke vrijwilliger heeft binding met 

paarden of de endurance sport. Het kan zijn dat een vrijwilliger iets niet weet. Went u zich tot de 

organisatie met vragen, klachten of opmerkingen 
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Groomroute 
Gieten/Borger (Rood) 33 km 

GP 1  N 52o56.971 O 00644.107  
- Vanaf startterrein rechts af richting Grolloo.  

- Bij rotonde rechtsaf richting Borger (Oostereind) 

- Bij kruising met N857 rechtdoor (Papenvoort later Steenhopenweg) 

- Voorbij het centrum “Kroonboompad”, bij het bord Natuurkampeerterrein Borger, steken de 

ruiters over. 

GP 2  N 52o59.010  O 006o43.781 

- Vervolg de weg 

- Links aanhouden (verharde weg) Papenvoort 

- T Splitsing rechts 

- 1e weg links Gieten/Rolde (Bosweg die overgaat in Houtvensterjansenweg) 

- Bij de parkeerplaats komen de ruiters langs. 

GP 3 N 52o58.585 O 006o45.112 

- Rij zelfde weg terug 

- Aan linker kant zit een groot zandpad en landgoed Jahomi, hier komen de ruiters 

overheen/langs. 

GP 4 N 52o57.052 O006o46.581 

- Vervolg de weg 

- Bij T-splitsing linksaf 

- Daarna rechtsaf, richting Manege Gasselte. 

- Volg de weg, bij T-splitsing rechts richting Borger (Steenhopenweg) 

- Rechtsaf bij Hotel Drouwenerzand richting Boomkroonpad 

- Parkeren bij Queens Grass 

 

GP 5 N 52o56.971 O 00644.107 

- Vervolg de verharde weg richting Borger (Veldweg) 

- Weg blijven volgen (gaat over in Meerslagenweg) 

- Bij T-splitsing rechtsaf slaan  

- Daarna weer rechtsaf slaan richting Boomkroonpad/Rolde 

- Bij hectometerpaaltje 7.3 zit een parkeerplaats, hier parkeren. 

- De ruiters steken hier de weg over, als er geen oversteekhulp aanwezig is graag de ruiter 

even helpen oversteken i.v.m. 80 km weg. 

 

Rij terug naar de startlocatie: N 52o55.105   O 006 41 465 

- Vervolg de weg richting Rolde 

- Sla linksaf op kruising richting Grolloo 

- Ga bij de rotonde linksaf 

- Vervolg de weg, startlocatie zit aan de linkerkant 
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Route Borger (Paars) 20,5 km 

GP 4  N 52o57.052 O006o46.581 

- Vanaf startterrein rechtsaf richting Grolloo 

- Bij rotonde rechtsaf 

- Bij kruising rechtsaf richting Borger (LET OP!! Er staat een flitspaal bij hectometerpaaltje 9.1) 

- Weg blijven volgen tot je aan de rechterkant WECO (hectometerpaaltje 10.7) ziet, hier linksaf 

(Nuisveen) 

- Na ongeveer 100 meter links (Meerslagenweg) 

- Weg blijven volgen, weg gaat over in Lunsveenweg en daarna Veldweg 

- Op de hoek bij Queens Grass parkeren 

GP 5  N 52o56.971 O 00644.107 

- Vervolg de verharde weg richting Borger (Veldweg) 

- Weg blijven volgen (gaat over in Meerslagenweg) 

- Bij T-splitsing rechtsaf slaan  

- Daarna weer rechtsaf slaan richting Boomkroonpad/Rolde 

- Bij hectometerpaaltje 7.3 zit een parkeerplaats, hier parkeren. 

- De ruiters steken hier de weg over, als er geen oversteekhulp aanwezig is graag de ruiter 

even helpen oversteken i.v.m. 80 km weg. 

 

Rij terug naar de startlocatie: N 52o55.105   O 006 41 465 

- Vervolg de weg terug richting Rolde 

- Sla linksaf op kruising richting Grolloo 

- Ga bij de rotonde linksaf 

- Vervolg de weg, startlocatie zit aan de linkerkant 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/Michellesdierenportretten/


10 
 

NOODNUMMER 06 13 39 43 54 
 

Westerbork 22 km (Geel) 

De route loopt voor een groot deel door de storingsvrije zone van De Sterrenwacht. Daardoor mogen 
er geen auto’s komen. We hebben een waterpunt geregeld bij het fietspad tussen de 2 
boswachterijen (Hooghalen/Grolloo). Daar komen de ruiters 2 keer langs.  
 
 
Van startlocatie naar GP 7 N 52o53.772   O 006o39.636 
 

- Vanaf startterrein linksaf richting Schoonloo 
- Op de rotonde rechtsaf richting Westerbork 
- Bij P Zandspeelplaats de weg inslaan, hier groomen en niet langs de N374 

 
Van GP 7 naar GP 9 N 52o55.291   O 006o39.378 

- Rij terug richting Schoonloo 
- Op de rotonde linksaf richting Grolloo 
- Voorbij de startlocatie, 1e weg links Uteringsweg 
- 1e weg links richting Parkeerplaats Dillingveen (straat heeft geen naam) 
- Rij door tot dat je markering ziet.  

 

Elp 29 km ( Groen) 

De route loopt voor een groot deel door de storingsvrije zone van De Sterrenwacht. Daardoor mogen 
er geen auto’s komen. We hebben een waterpunt geregeld bij het fietspad tussen de 2 
boswachterijen (Hooghalen/Grolloo). Daar komen de ruiters 2 keer langs.  
 
Van startlocatie naar GP 7 N 52o53.772   O 006o39.636 
 

- Vanaf startterrein linksaf richting Schoonloo 
- Op de rotonde rechtsaf richting Westerbork 
- Bij P Zandspeelplaats de weg inslaan, hier groomen en niet langs de N374 

 
Van GP 7 naar GP 8 N52o55’34.37  O 06o34’49.84 
 

- Rij terug richting Schoonloo 
- Bij de rotonde linksaf richting Grolloo/startlocatie 
- Na de startlocatie 1e weg links (Uteringsweg) 
- Weg volgen 
- 2e weg links, Soartendijk  
- Rij richting Amen 
-  Einde weg linksaf richting Camping Diana Heide 
- Voorbij de camping eerste weggetje aan de linkerkant (je kunt zowel links als rechts 

parkeren, ruiters komen aan de linkerkant voorbij) 
 
Van GP 8 naar GP 9 N 52o55.291   O 006o39.378 
 

- Rij terug langs Camping Diana Heide/Amen 

- In Amen de 1e weg rechtsaf Soartendijk 
- Weg volgen tot kruising met Uteringweg, hier rechtsaf en gelijk weer rechtaf 
- Richting Parkeerplaats Dillingveen (straat heeft geen naam) 
- Rij door tot dat je markering ziet.  
- Terug naar startlocatie 
- Terug richting Uteringweg, einde rechts 
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- Weg vervolgen tot T-splitsing 
-  Rechtsaf richting Schoonloo 
- Startlocatie aan de linkerhand 

 
 

 
 

Schoonloo 21 km (blauw) 
 
GP 10 N 52o54.054 O 006o40.181 
 

- Vanaf startterrein linksaf richting Schoonloo 
- Bij de rotonde rechtsaf 
- De oversteek is bij het gebouw van Staatsbosbeheer, je kunt zowel rechts als links parkeren. 

Let op dit is een 80 km weg. 
 
 
GP 11 N 52o52.884  O 006o43.130 

- Rij terug richting Schoonloo 

- Bij de rotonde rechtsaf 

- Bij hectometerpaaltje 19.0 zit de oversteek 

- Let op dit is een 80 km weg, parkeren in de berm 

- Help je ruiter met oversteken als er geen vrijwilligers zijn 

 

GP 12 N 52o54.376  O 006o42.173 

- Rij terug naar Schoonloo 

- Bij Rotonde rechtsaf 

- Na 200 meter zit de oversteek en groompunt bij het bord “de warme bossen” 

 

Terug naar startlocatie: N 52o55.105   O 006 41 465 
 

- Rij terug naar de rotonde 

- Ga rechtsaf richting Grolloo en startlocatie 
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Markering:  
De markering is aangebracht door middel van gekleurd pijlen (en evt tape).  
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 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 hieraan!  
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.  
In de route zijn een aantal hekken. Deze bieden toegang tot begrazingsgebieden. U wordt verzocht 
de hekken na passeren direct te sluiten. Grazers die u tegen kunt komen in de route zijn schapen.  
Tijdens de wedstrijd 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! 
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Wedstrijdverloop 
Voorafgaand 

Heb je nog nooit eerder meegedaan aan een endurance wedstrijd, dan kun je op de 

Website van de KNHS Endurance Vereniging meer lezen over deelname voor de eerste 

keer en hier vind je bovendien de volledige reglementen waaronder wordt gereden. Deze 

dient in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS te worden 

gelezen. 

Reglementen: 

Zorg dat je op de hoogte bent van de reglementen. Lees de reglementen voor de 

wedstrijd een keer goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 

Algemeen Wedstrijdreglement 

https://www.knhs.nl/wedstrijden/regels-en-

documenten/wedstrijdreglementen/algemeenwedstrijdreglement/ 

Disciplinereglement Endurance 

https://www.knhs.nl/wedstrijden/disciplines/endurance/disciplinereglement-endurance/ 

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. 

Ook als je geen lid bent van de endurance vereniging, kun je meedoen aan de 

Impulsrubriek, ook wel bekend als de kennismakingsklasse. Wel moet je lid zijn van de 

KNHS. Enige overige vereiste is dat je paard op de juiste wijze geënt is. 

Controleer dit goed! 

Het is wel verstandig om het vraagprogramma door te nemen en het programmaboekje 

goed door te lezen. Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar de website 

van de endurance vereniging en de website van de KNHS. 
 

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 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. Bewaar deze veterinaire kaart goed, 
want verlies leidt onherroepelijk tot uitsluiting/diskwalificatie! 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. Bij voorkeuring worden de entingen 
gecontroleerd. Bij voorkeuring worden de entingen en de leeftijd van het paard 

gecontroleerd. 

HET PAARD DIENT MINIMAAL 7 DAGEN EN MAXIMAAL 12 MAANDEN VOOR DE 

WEDSTRIJD INGEËNT TE ZIJN TEGEN INFLUENZA. 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 hartfrequentie, ademhaling, slijmvliezen/CRT, turgor 

(vochttoestand), darmgeluiden, spiertonus, rug/schoft, wonden/drukkingen/ 

mondhoeken, hoeven/hoefbeslag, locomotie en algehele indruk. 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. 

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

Als uw paard op de voorkeuring is goedgekeurd en als de entingen in orde zijn, kunt u 

starten op de aangegeven tijd volgens de startlijst. Controleer na de voorkeuring of de 

dierenarts de veterinaire kaart heeft geparafeerd (bij “entingen” en “startgerechtigd”). 

Laat voordat u start ook uw starttijd noteren op uw vetkaart. 

De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig laten 

noteren van gegevens op de kaart! 

 

Voorbrengen ter beoordeling locomotie. Zie reglement Endurance art. 609 

Niet voor niets worden paarden bij de Endurance voor, tijdens en na de rit gekeurd. 

Steeds moeten ze ‘fit to continue’ zijn. Locomotie is daarbij heel belangrijk. 

Het is essentieel om een paard niet alleen te trainen voor het volbrengen van een lange 

rit, ook het oefenen van het monsteren voor beoordeling van de locomotie is belangrijk. 

Geef het paard voor de keuring beweging om te voorkomen dat het nog stijf is van de 

reis. 

Goed voorbrengen is essentieel, door slecht voorbrengen kan een paard onregelmatig 

lopen en afgekeurd worden. In geval de presentatie een beoordeling niet mogelijk 

maakt dan kan uitsluiting volgen. 

Het paard dient ‘bloot’, dat wil zeggen zonder bandages en dergelijke voorgebracht te 

worden aan halster of hoofdstel. Hoefschoenen mogen aan, mits deze tijdens de 

wedstrijd ook gedragen worden.  

De voorbrenger loopt links naast het paard en houdt het aan een losse lijn van ca. 1 

meter zodat het vrij kan bewegen. Begin 5 meter in stap en zet het paard dan aan tot 

draf, in een rechte lijn van de dierenarts af (het helpt om vast punt in de verte aan te 

nemen). Na  40 meter terug naar stap, rustig rechtsom keren en weer in dezelfde baan 

in terug in draf. 

Veel gemaakte fouten 

- Te korte lijn, het paard kan zich niet vrij bewegen. 

- Te lange lijn. Het paard mist leiding en gaat vaak langzamer lopen of zwalken. 

- Voor het paard gaan lopen. De meeste houden dan in omdat ze niet over je heen 

willen lopen. En trekken lukt al helemaal niet, het paard is altijd sterker. 

Bovendien kan de dierenarts dan het paard niet zien lopen. 

- Linksom keren in plaats van rechtsom. De dierenarts moet het paard blijven zien. 

- Terug in een andere baan. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hippodinami/
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Voorbespreking 

Voor alle afstanden is de voorbespreking doorlopend beschikbaar op het secretariaat 
 

Start 

Klasse 0 en Klasse I (lang en kort): individuele start 

Klasse II, III en IV(lang en kort): massastart 

Vetgate 

Vetgate in klasse II en III 

Dit is een veterinair controlepunt waar de ruiter zijn paard ter controle aanbiedt. Na 

binnenkomst op de vetgate wordt de tijd van binnenkomst (arrival-time) genoteerd. 

Vervolgens gaat u de vet area in om te groomen. 

- Vanaf de arrival-time is er 20 minuten de tijd om het paard ter controle aan te bieden. 

De rijtijd loopt in dat geval door. Het moment van aanbieden wordt als in-time 

genoteerd. 

Indien de hartfrequentie te hoog is bij de eerste aanbieding geldt de in-time niet en dient 

de vetarea verlaten te worden. Re-inspection volgt binnen of op 20 minuten na 

arrivaltime. 

Wanneer bij de veterinaire controle de hartfrequentie lager dan of gelijk is aan 60 per 

minuut, en de overige punten uit de veterinaire controle goed is verlopen, stopt de rijtijd 

en wordt deze tijd als in-time genoteerd. Wanneer de 

hartfrequentie bij de re-inspection hoger is dan 60 per minuut, volgt automatisch 

uitsluiting of diskwalificatie. 

- Vanaf het moment, dat de in-time is vastgesteld, gaat de verplichte rust in. Dit is de 

hold-time. De duur van de hold-time voor de vetgates op Grolloo is vastgesteld op 40 

minuten. 

- Het verzorgen van het paard mag alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde 

Groomarea 

Finish 

Klasse 0 en I 

De rijtijd stopt bij het passeren van de finish. Het paard moet uiterlijk 10 minuten na het 

passeren van de finish aangeboden worden voor controle waarbij de hartfrequentie lager 

of gelijk moet zijn aan 60 slagen per minuut. Indien de hartfrequentie hoger is dan 60 

per minuut volgt re-inspection binnen of op 10 minuten. Is de hartfrequentie nog steeds 

hoger dan 60 per minuut, volgt uitsluiting of diskwalificatie. De polsfrequentie en de 

finishtijd worden op de veterinaire kaart genoteerd. 

Klasse II, III en IV 

De rijtijd stopt bij het passeren van de finish. De finishtijd wordt op de veterinaire kaart 

genoteerd. Er is mogelijkheid om te sprinten. Houd daarbij echter wel rekening met 

mederuiters; houd het veilig! Houd links aan op de route naar de finish en hinder daarbij 

andere ruiters niet.  

 

Voor alle klassen bij binnenkomst op de vetgate of de finish, geeft u dan duidelijk aan 

of u uw paard meteen wilt aanbieden ter controle. Wanneer u wacht, geeft u dan ook 

duidelijk aan wanneer u wel wilt aanbieden. Bij direct aanbieden in de VG is het van belang dat 
het paard ook “bloot” wordt aangeboden. Voor het passeren van de arrival lijn mag alleen de ruiter 
het paard bloot maken. 

 Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter dit binnen de gestelde tijd te doen. 

Controleert u ook altijd dat alle tijden en veterinaire gegevens op de vetkaart worden 

vermeldt. De verantwoordelijkheid voor het goed noteren van de gegevens op de 

vetkaart ligt ten alle tijde bij de deelnemer. 

 

Nakeuring 
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De deelnemende paarden dienen op 30 minuten na het stoppen van de rijtijd, veterinair 

gekeurd te worden. Bij de nakeuring wordt opnieuw de algemene conditie beoordeeld, de 

paarden dienen in stap en draf gemonsterd te worden. Het aantal malen voordraven is 

ter beoordeling van de veterinair. Duidelijke uitputtingsverschijnselen, grote wonden, 

drukkingen of kreupelheden kunnen reden zijn voor uitsluiting. Zonder een nakeuring is 

het verboden om met het paard het terrein te verlaten! De paarden dienen weer “bloot” 

aangeboden te worden. 

 

Na de wedstrijd 

Vervolgens levert u uw hesje in bij het secretariaat. Als u uw hesje niet inlevert, wordt u 

voor het vervangen hiervan € 25,- in rekening gebracht. Tijdens de prijsuitreiking krijgt u 

uw veterinaire kaart terug. Indien u niet bij de prijsuitreiking kunt zijn, dan kunt u een 

voldoende gefrankeerde en aan u zelf geadresseerde envelop achterlaten op het 

secretariaat. Uw vetkaart wordt dan naar u opgestuurd. 

 

Impuls 

Voor de kennismakingsklasse gelden dezelfde regels als voor de klasse I, met 

uitzondering van het volgende: 

- Men hoeft geen lid te zijn van de KNHS Endurance vereniging, maar wel lid van de 

KNHS. Dit kan bijvoorbeeld via een rijvereniging, ruiter- of menbewijs/paspoort. 

- De minimale snelheid is 8 km gemiddeld per uur. 

- De maximale snelheid is 12 km gemiddeld per uur. Bij overschrijding volgt 

diskwalificatie. 

- Van een rit in de kennismakingsklasse wordt geen klassement gemaakt. 

- Er worden geen prijzen uitgereikt wel een diploma. 

 

Snelheden 

 

Impulsrubriek min. 8 km/u; max. 12 km/u 

Klasse I min. 9 km/u; max. 14 km/u 

Klasse II min. 9 km/u 

Klasse III min. 10 km/u 

Klasse IV min. 11 km/u 

 

 

 

ENDURANCERUITER ETIQUETTE 

https://muriellemulder.nl/


17 
 

NOODNUMMER 06 13 39 43 54 
 

* Zorg dat alle paarden in een groep kunnen drinken voordat een waterpunt wordt verlaten 

* Spoel geen zweet sponzen 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 tegemoet komende ruiters indien uw paard kan slaan 

* Vraag bij twijfel raad aan de veterinair of officials 

* Respecteer de mening van de veterinair wat betreft de conditie van uw paard 

* Houdt afstand tot andere paarden tijdens veterinaire controles 

* Zorg dat uw paard zich gedraagt 

* Houdt u aan de regels van de KNHS, de organisatie en overheden 

* Begeef u uitsluitend op de voor de rit gemarkeerde ruiterpaden en wegen; ga er niet vanaf. 

* Jonge aanplant moet bos worden voor het nageslacht 

* U deelt en kruist een aantal paden met wandelaars en fietsers/mountainbikers; houd 

rekening met hen. Fiets- en voetpaden zijn alleen voor fietsers en voetgangers 

* Laat uw paard niet knabbelen aan struiken en bomen 

* Passeer wandelaars en niet-wedstrijd ruiters 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!     

 

 

 

 

https://deboerpaardensport.nl/

