Endurance de Holterberg
10 juli 2021

Voorwoord:
In 2020 kon de vierde editie van Endurance de Holterberg vanaf het terrein van Boerderij
De Elshof in Holten helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Lang leek
het erop dat ook in 2021 de wedstrijd van de kalender zou verdwijnen.Vrij onverwacht
waren daar ineens de versoepelingen! In eerste instantie waren wij niet direct enthousiast,
maar hoe vaker we er onderling over spraken, des te meer zin we er toch weer in kregen.
Uiteindelijk hebben we besloten om er toch voor te gaan, ook al is de voorbereidingstijd
erg krap. Stichting Endurance De Borkeld en Stichting Boost sports hebben de handen
ineen geslagen om deze vierde editie toch van de grond te krijgen.
Wij zijn erg blij met de medewerking van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de
Gemeente Rijssen-Holten en de Gemeente Hellendoorn. De vergunningen waren
binnen een paar weken rond, waarna wij definitief van start konden gaan met de
organisatie. Helaas (voor ons) moesten we de route nog wel aanpassen door broedende
zandhagedissen, maar Rosanna kent de Holterberg op haar duimpje, dus de nieuwe route
stond al snel op papier. De routes nemen je mee door de mooiste stukken bos, met hier
en daar een stukje heide. De heide bloeit nog niet, maar kleurt al wel voorzichtig groen.
De heuveltjes en glooiingen maken het landschap niet altijd even makkelijk om doorheen
te rijden, het is een vrij technische route met veel hoogtemeters. Blijf goed opletten, maar
kijk af en toe wel even om je heen, zodat je kunt genieten van de prachtige omgeving. Let
vooral goed op bij afdalingen en boomwortels, houd je hoofd erbij. To finish is to win!
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 goed door.
Neem ook het Algemeen Wedstrijdreglement en het Disciplinereglement Endurance op
de website van de KNHS (of onze website) even door, zodat u goed voorbereid aan de
start verschijnt.
Deelname is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.Volg alstublieft de
aanwijzingen van onze medewerkers op, of ze nu official zijn of vrijwilliger. Zonder hen
zou het niet mogelijk zijn deze wedstrijd te organiseren. Bedenk ook: We zijn te gast op
Boerderij De Elshof en in het gebied waar de wedstrijdroute doorheen loopt, gedraagt
u zich hier ook naar. Des te groter de kans dat er ook volgend jaar weer een wedstrijd
plaats zal vinden in Holten (de jubileumeditie).
Mocht er vlak voor de wedstrijd nog wat wijzigen, dan wordt dit gemeld op onze website
en Facebookpagina.
Tot 10 juli!
Namens Stichting
Endurance De Borkeld,
Rosanna Oolbekkink-Rijpma

Namens Stichting
Boost sports,
Björn Lansman & Ilona van Roekel

Honden:

Ons wedstrijdterrein wordt normaal gesproken gebruikt voor voederwinning en beweiding
(koeien). Daarom is het verplicht honden aan te lijnen en de uitwerpselen van de hond op
te ruimen! Dit om een eventuele Neospora-besmetting te voorkomen.Wanneer de koeien
in aanraking komen met deze parasiet, is de kans groot dat zij hun ongeboren kalf verliezen.
Help ons dit te voorkomen!

Waterkoker:

Wij bieden geen catering
aan tijdens Endurance de
Holterberg. Wel zetten wij een
tafeltje met een waterkoker
neer op het calamiteitenpunt,
zodat u in ieder geval ‘verse’ koffie
en thee klaar kunt maken.Vergeet
dus niet om een thermoskan,
mokken, oploskoffie, theezakjes,
cup a soup, suiker, lepeltjes e.d.
mee te nemen!

Organisatie:

Stichting Endurance De Borkeld te Holten
Stichting Boost sports te Ede
Wedstrijdleiding: Rosanna Oolbekkink-Rijpma,
Björn Lansman en Ilona van Roekel
Met dank aan alle medewerkers en vrijwilligers,
want zonder hen, geen Endurance de Holterberg!

Officials:

Technisch afgevaardigde: Ronald Nijhoff
Federatievertegenwoordiger: Jeantine Verwiel
Jurylid: Ellie de Bie
Dierenartsen: Louise Molendijk en Margo Verbruggen
Veterinair studenten:V.S.R. “De Solleysel” te Utrecht

Overige medewerkers:

Computermedewerker: Kees Aerts
Hoefsmid: Philip Tijdink
Routecommissaris: Jan Biegstraaten
Ontvangstcomité: Lieke Lubbers
Start: Cindy Kuper en Anouk Spoelstra
Vetgate/finish: Nienke Koetsier, Patricia van den Berghe, Myrna Eindhoven 		
en Christy Schroeder
Controleposten/oversteken/waterpunt: Heleen Hage, Miriam Boswinkel,
Tom Lansman, Godelieve Lansman, Rachel Marty, Ruud en Yvonne Overes,
Monique en Stefan van Doodewaerd
Parkeren: ome Henk
Overig: Herjan Oolbekkink en Aukje Rijpma
Fotografie: Herma Vos

Terreineigenaren:
Boerderij De Elshof
Gemeente Rijssen-Holten
Gemeente Hellendoorn
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer

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

Vanwege de coronamaatregelen werken wij niet met een secretariaat. U
ontvangt de benodigde spullen bij de aankomst op het wedstrijdterrein. Er
is wel een calamiteitenpunt op het terrein. Dit punt is geopend van 7.00 uur
‘s ochtends tot aan het einde van de wedstrijd. Hier vindt u de EHBO-ers
en iemand van de wedstrijdleiding. Heeft u ter plekke vragen, dan verzoeken
wij u te bellen met Rosanna/Ilona of langs het calamiteitenpunt te lopen.

Belangrijke telefoonnummers:

Wedstrijdleiding en noodnummer:
Rosanna Oolbekkink-Rijpma (06-10422155)
Ilona van Roekel (06-23921426)
Hoefsmid: Philip Tijdink (06-53765008)
Dierenartsenpraktijk: Dierenkliniek Hellendoorn (0548-655065)

Adresgegevens:

Startlocatie:
Boerderij De Elshof, Geskesdijk 34, 7451 RL Holten
www.deelshof.nl

Organisatie:

Stichting Endurance De Borkeld, Borkeldsweg 22, 7451 SM Holten
Noodnummer: 06-10422155 (Rosanna Oolbekkink-Rijpma)
Stichting Boost sports,Van den Boschlaan 97, 6717 ZD Ede
Noodnummers: 06-23921426 (Ilona van Roekel )
06-24335757 (Björn Lansman)

Tijdschema

open

dicht

Secretariaat
Voorkeuring

7:00 uur

Klasse II / III

7:30 uur

10:00 uur

Klasse I en impuls

9:15 uur

13:45 uur

10:15 uur

11:15 uur

Klasse II midden / lang

9:45 uur

10:15 uur

Klasse III

8:30 uur

8:45 uur

Klasse I en impuls

11:15 uur

13:00 uur

Vetgate **

10:30 uur

ong. 17:00 uur

Finish

13:00 uur

ong. 19:15 uur

Voorbespreking *
Start
Klasse II kort

* de voorbespreking wordt op de website gepubliceerd
** rusttijd vetgate 40 minuten
Endurance de Holterberg wordt verreden als meetmoment. Om deze reden zal er geen
klassement worden opgemaakt. Er is dus ook geen prijsuitreiking aan het eind van de dag.
Wel worden de behaalde winstpunten geregistreerd door de KNHS.

Meetmoment

Endurance de Holterberg zal dit jaar worden verreden als meetmoment. Deze keuze is door de organisatie
gemaakt i.v.m. de coronacrisis en de nog geldende maatregelen. Wij zijn ons ervan bewust dat het rijden van
wedstrijden weer is toegestaan, maar wij voelen ons er nog niet comfortabel genoeg bij om weer terug te
gaan naar ‘normaal’, ook al kan er op veel punten voldoende afstand gehouden worden. Wij vertrouwen erop
dat onze keuze hierin gerespecteerd wordt. Neem de informatie op deze pagina goed door en kom op de
wedstrijddag zelf niet voor verrassingen te staan!
Algemeen:
• Alle starts dienen vooraf betaald te worden.
Pas na ontvangst van de betaling wordt uw naam op de startlijst geplaatst.
• Bij gezondheidsklachten: meld je af en kom niet!
• Elke ruiter mag maximaal twee grooms meenemen.
• Zorg voor de onderlinge afstand van 1,5 meter, tenzij het echt niet anders kan.
• Bezoekers zijn niet welkom.
• Er mogen paddocks gemaakt worden achter de trailer.
• Draag een mondkapje tijdens de veterinaire keuringen. Dit geldt ook voor een evt. aanwezige groom!
Klassement/prijsuitreiking:
Het belangrijkste verschil tussen een wedstrijd en een meetmoment is, dat er geen klassement zal worden
opgemaakt. Er vindt dus ook geen prijsuitreiking plaats! De behaalde winstpunten worden echter wél
geregistreerd door de KNHS.
Aankomst op het terrein:
Wanneer u aankomt op het terrein, rijdt u onze aanmeldsluis in. Hier zal een medewerker staan die vraagt naar
uw naam en startnummer. U ontvangt vervolgens een tasje met uw veterinaire kaart en hesje. Na ontvangst
rijdt u door naar de parkeerhulpen, zij wijzen u een plek aan. Er is meer dan genoeg parkeerruimte, houdt
voldoende afstand tussen de auto/trailercombinaties, zodat een ieder de onderlinge afstand met gemak kan
aanhouden. Grooms mogen hun personenauto bij de auto/trailercombinatie van de ruiter parkeren. Zorg wel
dat u mederuiters hiermee niet hindert!
Herkenbaarheid aanwezigen:
In het tasje met de veterinaire kaart en het hesje zitten ook twee polsbandjes voor uw grooms. U bent als
ruiter herkenbaar aan uw hesje, zorg dus dat u het aantrekt, zodra u de auto verlaat. Door de hesjes en
polsbandjes kunnen wij monitoren welke personen er op het wedstrijdterrein thuishoren en kunnen wij
voldoen aan de gemaakte afspraken met de terreineigenaren en gemeentes.
GPS:
De wedstrijd wordt op GPS verreden. U zorgt zelf voor een GPS-apparaat met voldoende batterij. Zorg dat
u alles voor elkaar heeft en check thuis al of de route goed ingelezen is. De digitale routes zijn te vinden op
onze website. De blauwe route is 21 km lang, de rode route 34,5 km lang. Alleen de klasse III-ruiters rijden
een alternatieve route richting het wedstrijdterrein. Dit staat aangegeven met borden, maar bekijk het ook
even op de routekaart!
Verlaten van het terrein:
Nadat uw paard op de nakeuring toestemming heeft gekregen om het terrein te verlaten, bent u vrij om te
vertrekken. Kies hiervoor zelf het geschikte moment na het naverzorgen van het paard en het opruimen van
uw spullen. Het is prima nog even uit te rusten en na te praten, maar houdt dat alstublieft beperkt tot uw eigen
team en ga niet samenscholen met andere ruiters (en hun teams). Denkt u ook even aan het netjes achterlaten
van uw parkeer- en/of vetgateplek? Wij zorgen voor voldoende mesttonnen en kruiwagens op het terrein.
Inleveren hesje en retour veterinaire kaart:
Wilt u na afloop uw veterinaire kaart retour ontvangen? Bij het verlaten van het wedstrijdterrein, rijdt u langs
het inleverpunt voor de hesjes. Hier kunt u ook een geadresseerde (en gefrankeerde) envelop achterlaten
voor uw veterinaire kaart. Levert u een ongefrankeerde envelop in, dan sturen wij u een Tikkie t.w.v. € 1,00
voor de postzegel. Bent u de envelop vergeten, maar wenst u toch uw kaart terug, stuurt u ons dan even een
berichtje, dan regelen wij het alsnog voor u.

Endurance de Holterberg
10 juli 2021
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Terreinindeling

Op het parkeerterrein (weiland) mogen paddocks gemaakt worden achter de trailers.
Let wel op: Dit weiland wordt gemaaid voor voerwinning. Mogelijk staat er ten tijde van de
wedstrijd niet al teveel gras op. Zorg zelf voor voldoende hooi voor uw paard/pony.
Wij zullen als organisatie enkele mesttonnen en kruiwagens op het parkeerterrein plaatsen.
Gebruik deze s.v.p. ook en laat het terrein netjes achter!

De route

De route is ingetekend op een stafkaart. De routekaart is te vinden op onze website.
Kunt u de kaart zelf niet printen, dan kunt u bij de organisatie een A4 exemplaar (in kleur)
opvragen. De kaart treft u dan aan in het tasje met wedstrijdbenodigdheden dat u ontvangt
bij aankomst op het terrein.
De route is dit jaar niet uitgezet in het terrein, maar wordt op GPS verreden. U dient ZELF
te zorgen voor een GPS-apparaat waarop de route al is ingelezen voordat u aankomt op
het terrein. De digitale routebestanden zijn eveneens te vinden op onze website. Zorg ook
voor voldoende batterij, zodat u onderweg niet verrast wordt.
Tijdens de rit komt u mogelijk borden tegen met aanwijzingen. 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!
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!

Over de fietspaden rijden leidt tot uitsluiting!
Blijf op de ruiterpaden, op de weg en in de berm!

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. Parkeer
niet op de route, maar uitsluitend op de parkeerplaatsen en in de berm. 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
Wedstrijdterrein: 52.284818, 6.462465
GP1: 52.297492, 6.421564
GP2: 52.296651, 6.415229
GP3: 52.299163, 6.429619 (Canadese begraafplaats, parkeren op de parkeerplaats)
GP4: 52.365381, 6.430561
GP5: 52.338133, 6.425583
GP6: 52.349841, 6.456017 (parkeren op parkeerplaats de Holterweg,
niet op het groompunt)
GP7: 52.316323, 6.461361 (parkeer netjes aan de kant en aan één zijde van de weg)
GROOMEN IS UITSLUITEND TOEGESTAAN OP
DE AANGEGEVEN GROOMPUNTEN, NIET DAARBUITEN!
De organisatie zal op de route een waterpunt inrichten. Hier staat zowel een kuip met
drinkwater, als een kuip met sponswater. Dit waterpunt wordt de hele dag bijgevuld.
Er is een maximum aantal van twee grooms per ruiter toegestaan.

Algemene informatie endurance

Klasse 0: De route is in totaal 21 km lang. U rijdt de blauwe route. 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. Minimale snelheid
9 km/u, maximale snelheid 14 km/u. 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 34,5 km lang. U rijdt de rode route. Minimale snelheid 9
km/u, maximale snelheid 14 km/u. 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), met een vetgate van 40 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 midden: De route is in totaal 55,5 km lang, u volgt 1x de rode en 1x de blauwe
route (zie klasse I kort en klasse 1 lang), met een vetgate van 40 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 69 km lang, u volgt 2x de rode route (zie klasse 1 lang),
met een vetgate van 40 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 III kort: De route is in totaal 89 km lang. U volgt 2x de rode route (34 km) en vervolgens 1x de blauwe route (21 km) met 2x een vetgate van 40 minuten. Minimale snelheid
10 km/u, geen maximale snelheid (let op: een snelheid boven de 16 km/u levert geen winstpunten op). Minimumleeftijd paard: 6 jaar. Minimumleeftijd ruiter: 12 jaar (jonger dan 14 jaar
alleen onder begeleiding van een meerderjarige).
Op meerdere punten van de route komen de rode en blauwe route bij elkaar, of splitsen de
routes zich. Omdat er op GPS gereden wordt, zou dat onderweg niet voor onduidelijkheden moeten zorgen. Echter: Let wel op dat u niet klakkeloos achter andere ruiters aanrijdt,
zij volgen mogelijk een andere route!
De klasse 3 ruiters rijden een andere route richting vetgate/finish dan alle overige klasses.
Dit staat aangegeven op de kaart, maar let ook vooral op de bebording in de route!
Niet vergeten voor alle deelnemers: Wees duidelijk tegen de officials en vrijwilligers.
Volg de juiste routing op het terrein en houdt uzelf niet onnodig ergens op.
Wilt u uw paard aanbieden voor de keuring, maak dit dan duidelijk kenbaar!

Endurance impuls & klasse 1
Inschrijving

Voorkeuring

Impuls: lid van KNHS
Klasse 1: lid van
endurancevereniging
Inschrijven via mijnKNHS.nl
Paspoort: entingen
Keuring dierenarts: “Fit-to-compete”
Hartslag ≤ 60 /minuut

Wedstrijd

Finish

Impuls: > 8 km/uur ; ≤ 12 km/uur
Klasse 1: > 9 km/uur ; ≤ 14 km/uur
Tellen hartslag
≤ 60 /minuut
30 min
nakeuring

Nakeuring
Klassement

> 60 /minuut
binnen 10 min
≤ 60 /minuut
> 60 minuut

Keuring dierenarts: “Fit-to-continue”
Finish direct ≤ 60
Impuls: Dichtst bij 12 km/uur
Klasse 1: Dichtst bij 13 km/uur
Meer info op www.endurancevereniging.nl

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. 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. (06-10422155)

Bij aankomst:

Bij aankomst op het wedstrijdterrein komt u terecht in onze aanmeldsluis. Hier zal een
vrijwilliger om uw naam en startnummer vragen en u een tasje overhandigen met daarin
uw hesje en veterinaire kaart. Hierna rijdt u door richting onze parkeerhulpen. Parkeer alleen op de aangewezen of aangegeven plaatsen. Heeft u een groom bij zich met een aparte
personenauto, dan wordt deze auto ook bij uw auto/trailercombinatie geparkeerd.
U hoeft zich niet te melden bij het secretariaat, u heeft de wedstrijdbenodigdheden al ontvangen bij het betreden van het terrein. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij het calamiteitenpunt op het terrein of belt u even met iemand van de organisatie.
Controleer de gegevens op de veterinaire kaart nog even voor u naar de voorkeuring loopt.
Zorg dat u de kaart steeds bij de hand heeft. Alleen de ruiter mag de kaart meedragen!
Bewaar de 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 de 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. (Doe dit pas op het
moment dat u ook daadwerkelijk gaat losrijden bij de start.)

Vetgate en finish:

Klasse 0 en I:
Zodra u finisht, stopt de rijtijd. Op de finish dient u het paard direct aan te bieden voor het
tellen van de hartslag, deze moet 60 slagen per minuut of lager zijn. Is deze te hoog, dan
moet u het paard binnen of op 10 minuten nogmaals aanbieden.
Klasse II en III:
Bij binnenkomst in de vetgate loopt uw rijtijd door, totdat de hartslag van uw paard gemeten
is en 60 slagen 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 II en III GEEN
hartslag gemeten op de finish!

Nakeuring:

Dertig minuten na de finishtijd 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:

Aangezien deze wedstrijd georganiseerd wordt als meetmoment, vindt er geen prijsuitreiking
plaats. Na de nakeuring bent u dus vrij om het terrein te verlaten (mits hiervoor
toestemming is verleend door de veterinairen). Bij de uitgang van het parkeerterrein zal
een punt ingericht worden waar de hesjes ingeleverd kunnen worden. Ook kunt u hier
een gefrankeerde envelop achterlaten voor het opsturen van de veterinaire kaart. Envelop
vergeten? Stuur dan even een appje naar de organisatie, dan sturen wij u een Tikkie t.w.v.
€ 1,00 en regelen wij het alsnog voor u.

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

www.knhs.nl/media/19444/algemeen-wedstrijdreglement-2021.pdf

Disciplinereglement Endurance

https://www.knhs.nl/media/19425/wedstrijdreglement-endurance-2021-def.pdf

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 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 de 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, respecteer dit.
• U deelt en kruist een aantal paden met wandelaars en fietsers/mountainbikers;
houd rekening met hen. Fietsen voetpaden zijn alleen voor fietsers 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!

Noodnummer:
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GP 4

20 / 55
km

GP 6
25 / 60
km

15 / 50
km

GP 5

35
km

80
km

30 / 65
km

Water
punt

15 / 50
km

GP 7

85
km

10 / 45
km

25
km
10 / 45
km

5
km

5 / 40
km

30
km

GP 2

GP 3

GP 1

70
km

40
km

20
km

75
km

!
start
finish

Endurance de Holterberg 10 juli 2021
21 km = 1x
34,5 km = 1x
42 km = 2x
55,5 km = 1x
1x
69 km = 2x
89 km = 2x
1x

S/F: 52.284818,
GP1: 52.297492,
GP2: 52.296651,
GP3: 52.299163,
GP4: 52.365381,
GP5: 52.338133,
GP6: 52.349841,
GP7: 52.316323,

!

Klasse 3 (89 km) rijdt

deze weg heen en terug,
6.462465
de overige klasses NIET!
6.421564
6.415229
6.429619 (Canadese begraafplaats, parkeren op de parkeerplaats)
6.430561
6.425583
6.456017 (parkeren op parkeerplaats de Holterweg, niet op het gp)
6.461361

34,5
km

BELANGRIJKE INFORMATIE
ENDURANCE DE HOLTERBERG:

Printen: Heb je geen mogelijkheid (meer) om het boekje of de routekaart (in kleur) te
printen? Laat het ons even weten, dan printen wij voor je en ontvang je van ons een
exemplaar in je tasje bij aankomst op het terrein.
Koelwater: Het wordt waarschijnlijk weer vrij warm dit weekend, wat inhoudt dat er
waarschijnlijk flink gekoeld zal gaan worden. Wij hebben grote waterbakken op het terrein
staan en zorgen voor een waterpunt op de route, maar voor een goede doorstroming
willen we jullie graag verzoeken de eerste lading water alvast vanaf huis mee te nemen en
niet pas op het terrein te vullen. Dit voorkomt wachtrijen bij de kraan en het houdt de gang
er in de ochtend een beetje in, wel zo prettig. Ook minimaliseren wij zo het onderlinge
contact.
Parkeren: De parkeerruimte op deze locatie is ruim voldoende als je kijkt naar het totale
aantal deelnemers. Wij vragen echter wel jullie medewerking bij het parkeren. Volg de
aanwijzingen van de parkeerhulpen op en sluit netjes aan naast je voorganger. Vrachtwagens
graag van tevoren aanmelden. Er is een aparte parkeerplaats voor personenauto’s, welke
ook gebruikt mag worden door de grooms die naar de vetgate gaan. Zoals elders gemeld,
mogen de groomauto’s ook parkeren bij de auto/trailercombinatie van hun ruiter.
Overnachten: Het is niet mogelijk te overnachten op de locatie. Er zijn wel stallen te huur,
zowel voor een overnachting voor je paard, als voor gebruik op de wedstrijddag zelf.
Paddocks: Er mogen paddocks achter de trailers gezet worden op de wedstrijddag zelf,
maar er staat niet veel gras op de weide. Zorg dus dat je genoeg hooi bij je hebt!
Groompunten: De groompunten staan met coördinaten aangegeven op de kaart en in dit
wedstrijdboekje. Op onze website www.endurancedeholterberg.nl zijn ook de links naar
Google Maps te vinden onder tabblad ‘route & kaart’. Er zijn genoeg groompunten, kijk
zelf even welke punten je meepakt. Parkeer op de parkeerplaats of in de berm en hinder
ander verkeer niet. 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!

GROOMEN IS UITSLUITEND TOEGESTAAN OP
DE AANGEGEVEN GROOMPUNTEN, NIET
DAARBUITEN!
BELANGRIJK:

• Honden dienen aangelijnd te zijn, zowel op het wedstrijdterrein, als op de routes!
• Op het wedstrijdterrein is het betreden van de stallen en de
overige bedrijfsgebouwen van de boerderij verboden!
• Op het wedstrijdterrein staat een toiletwagen.

Tot volgend
jaar!

