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Voorwoord
Beste Impuls,- Jeugd-endurance ruiters,
Welkom bij de vijfde editie van Endurance Buinen!
Endurance Buinen wordt georganiseerd op Les Chevaux in Buinen.
Les Chevaux is van oorsprong een paardenrecreatiebedrijf. Waar het hele jaar door
gebruik gemaakt kan worden van de bestaande accommodaties, zoals 7 appartementen
voor 2,4, 4 x 6 en een voor 10 personen. Een stallengebouw voor 22 personen en een
groepsgebouw voor 36 personen met een activiteitenruimte. Bijna onnodig te melden dat
ruiters/ grooms/ vrijwilligers en paarden kunnen overnachten. Voor prijsopgave en
aanmelden overnachten mail naar: mail@leschevaux.nl
Route
In dit boekje staat veel informatie voor zowel de ruiter als de groom, zo staan de
tijdschema’s, groomroutes en reglementen erin. Het is handig om hem uit te printen en
mee te nemen op de dag van de wedstrijd.
Mochten er veranderingen in de route of iets dergelijks zijn dan zullen die in de
voorbespreking besproken worden.
Het is belangrijk om hierbij aanwezig te zijn en bij de Klasse 1 en 2 zelfs verplicht…..
Deelname is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
Volg alstublieft de aanwijzingen van onze vrijwilligers op, zonder hen zou het niet
mogelijk zijn de wedstrijd te organiseren!
Wij willen alle instanties, vrijwilligers, officials en sponsoren hartelijk danken voor het
mogelijk maken van dit evenement.
We wensen jullie allemaal veel plezier en succes!

Namens
De Hunebedruiters
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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Medewerkers
Organisatie
: De Hunedbedruiters
Coördinatie endurance
: Brigitte
Dierenartsen
: Carolien Wildeman en DAP Schoonloo,
Dierenartsassistenten
: Solleysel studenten en Celine
Technisch afgevaardigde : Ronald Nijhoff
Jury en federatievertegenwoordiger: Mark Rutten
Jury
: Roald Bouman
Computermedewerker
: Martine Hakvoort met stagiaire Marie
EHBO/ BHV
: Les Chevaux
Secretariaat
: Renée
Route
: 4x4 mannen en Sjoerd
En vele hele geweldige vrijwilligers!!!

Adresgegevens startlocatie
Les Chevaux
Voorbosweg 10
9528 TA Buinen
T: 0599-212957
E-Mail: endurance.buinen@hotmail.com
Website: endurancebuinen.jouwweb.nl
Rabobank: NL 83 RABO 0148403808
t.n.v. Lr & Pc De Hunebedruiters

Adresgegevens vetgate
Les Chevaux; doorrijden tot wei 4
Voorbosweg 10
9528 TA Buinen
T: 0599-212957

Noodnummer :
06-46336819 of Les Chevaux
T 0599-212957
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Route naar wedstrijdlocatie
Les Chevaux
Voorbosweg 10
9528 TA Buinen
Vanuit Utrecht’
A28 richting Zwolle, Meppel, Hoogeveen, bij Hoogeveen
A37 richting Meppen
N34 richting Emmen / Groningen, dan
Vanuit Groningen
A28 richting Emmen/ Assen/ Utrecht
Bij afslag 36 Zuidlaren rechtshouden, afslag N34 Gieten/
Emmen/ Zuidlaren, dan
Allen daarna volgen:
Vanaf de N34 afslag Borger /Schoonloo, richting Stadskanaal.
Afslag Buinen/ Exloo, bij de T-splitsing onderaan de weg naar rechts.
De tweede weg rechts (bord Les Chevaux), dit is de Voorbosweg.
Na een paar honderd meter aan de rechterhand is Les Chevaux

Via www.leschevaux.nl kopje Contact en Route is de volledige routebeschrijving te
verkrijgen.
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Tijdschema

Klasse 2
kort
60 km
07.00 uur
19.00 uur
07.30 uur
7.45 uur
Doorlopend

Klasse 3

Terrein open
Terrein dicht
Secretariaat
Voorkeuring
Voorbespreking

Impuls/Klasse 1 Klasse 1
kort
lang
25 km
35 km
07.00 uur
07.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
07.30 uur
07.30 uur
08.45 uur
08.15 uur
Doorlopend
Doorlopend

Start
Vetgate open
Vetgate dicht
Finish
Finish dicht

11.15 uur
Nvt
Nvt
13.00 uur
15.15 uur

9.00 uur
10.45 uur

8.30 uur
10.30 uur

13.00 uur
17.00 uur

15.00 uur
18.30 uur

9.30 uur
Nvt
Nvt
11.45 uur
15.30 uur

85 km
7.00 uur
19.00 uur
7.15 uur
7.30 uur
Doorlopend

Prijsuitreiking is ongeveer een uur na de laatste deelnemer die over de finish is van de
betreffende klasse.
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Indeling terrein
Let op! Paddocks toegestaan, na reservering, in de zandpaddock, achterin wei 1. Deze
mogen als richtlijn niet groter zijn dan 3x3 meter. Voor mensen die een paddock
gereserveerd hebben graag achterin wei 1 en eventueel achterin wei 2 parkeren.
Er mogen geen paarden vastgebonden worden aan de omheining. Ruim alstublieft afval,
stro en mest op. De mesthoop is te vinden achter de poetsput richting stal 3.
De paarden op het terrein hebben voorrang op de auto’s.
Kaart terrein
Blauwe lijn is trailerroute bij aankomst/ vertrek.

Let op! Vetgate is naast start/ finish op Les Chevaux. Parkeren groomauto’s langs de
weg. Denk aan het overige verkeer en de maximum snelheid van 30 km per uur op de
Voorbosweg.
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De route
Een overzichtskaart is via www.staatsbosbeheer.nl te verkrijgen, het betreft kaart 10
Midden Drenthe. (1:25.000)
Impuls en klasse 1 individuele start

De blauwe stip is start/ finish
GP 1 zit op ongeveer 7.5 km
GP 2 zit op ongeveer 12.5 km of 15.5 km (Blauwe route 26.5 km)
GP 3 zit op ongeveer 20.55 km
GP 4 zit op ongeveer 20 km (blauwe route ongeveer 28.7 km)
GP 5 zit op ongeveer 23 km (blauwe route ongeveer 33km)
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Klasse 1 kort en impulsklasse
Rondje Buinen (25 km )

25 km

Klasse 1 lang
Rondje Poolshoogte (35 km)

35 km

Klasse 2 massa start
60 km
Klasse 2 kort 60 km rijdt eerst rondje Poolshoogte (35 km) en daarna Buinen (25 km),
Vetgate is op het terrein. De holdtime is 45 minuten.
Op de finish is ruimte voor een (kleine!) sprint, houd daarbij echter wel rekening met
mederuiters; houd het veilig!

Klasse 3 massa start

85 km

Klasse 3 85 km rijdt eerst rondje Poolshoogte (35 km), dan Buinen (25 km) en daarna
rondje Buinen (25 km)
Vetgates zijn op het terrein. De holdtime is 45 minuten.
Op de finish is ruimte voor een (kleine!) sprint, houd daarbij echter wel rekening met
mederuiters; houd het veilig!
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Groomen
Op verschillende plaatsen in de route kan gegroomd worden. U kunt de ruiterkaart
gebruiken om de groomplaatsen te vinden.
Coördinaten Groompunten
WGS 84
Nr
*
‘
1
006
49
2
006
51
3
006
47
4
006
51
5
006
51

“
25
04
13
27
00

O
O
O
O
O

*
52
52
52
52
52

‘
53
52
52
53
54

“
55
40
23
38
49

N
N
N
N
N

Naar groompunt 1
breedtegraad: 52,8986 lengtegraad: 6,8238
- Terrein af, linksaf voorbosweg.
- Einde voorbosweg rechtsaf, exloerweg.
- In exloo bij HUBO rechtsaf, hoofdstraat
- 6e rechts, boslaan
- Door het bos weg volgen ongeveer 3 km
- Parkeren langs keitjespad.
Naar groompunt 2
breedtegraad: 52,8779 lengtegraad: 6,8554
- Weg door bos terug volgen
- In exloo rechtsaf, hoofstraat
- Voordat je exloo uitrijd (voor bushalte) links, westeresweg.
- Kies of zandpad meteen rechtdoor, of…
- Linksaf boermarkeweg
- Rechtsaf volmachtenweg
- Rechtsaf oudekampweg
- Onverhardeweg op het kruispunt parkeren.
Naar groompunt 3
breedtegraad: 52,8732 lengtegraad: 6,7875
- Terug naar exloerweg
- Voor de afslag N34 linksaf. Volg borden polshoogte.
- Bij kruising rechts, boswachter milkerlaan. Laatste stuk is onverhard.
Naar groompunt 4
breedtegraad: 52,8964 lengtegraad: 6,8633
- Hele weg terug volgen tot kruispunt, daar linksaf doorgaand verkeer
- Rechtsaf naar exloo, hoofdstraat
- Door exloo, bij HUBO linksaf buinerweg
- Bij kremer, zandgat/ water linksaf
- Parkeren langs de weg bij het water.
Naar groompunt 5
breedtegraad: 52,9134 lengtegraad: 6,8494
- Terug linksaf richting buinen.
- 2e linksaf doodlopende weg in.
- Parkeren langs de weg.
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Grooms, ruim alles op en neem lege flessen mee. Hinder het overige verkeer niet.
Zorg dat de route-aanduiding goed zichtbaar blijft voor andere ruiters. Parkeer
niet op de route! 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.
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Markering
Markering: De markering is aangebracht door middel van paaltjes met gekleurde koppen
en gekleurde tape rond bomen.
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.
Terrein: Bijvoorbeeld: speciale punten in de route, staptrajecten, loslopende
koeien/schapen.
Controleposten: Tijdens de rit komt u verschillende controleposten tegen.
Controleposten dient u voldoende gelegenheid te geven uw startnummer te noteren.
Roep uw nummer en matig uw snelheid. Rijdt u in een grotere groep, dan in kunt u het
beste in stap passeren. 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!
Impuls, Klasse 1 kort en lang
De plaatsen waar je wel kan groomen staan op de kaart en in de groomroute.

Animo Ruitersport
Zuidwending 62a
9644 XL Veendam
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Algemene regels
Algemene regels: De wedstrijd wordt verreden onder het KNHS Disciplinereglement
Endurance, laatste editie. 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.
Afstanden en snelheden:
Klasse
Afstanden
Snelheid
Jeugd/kinder
9
Impuls
25 km
min. 8 km/u; max. 12 km/u
I kort en lang
25 en 35 km
min. 9 km/u; max. 14 km/u
II kort
60 km
min. 9 km/u
III
85 km
min. 10 km/u
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 kosten
(deze graag gepast betalen!), 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!
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. Hengsten moeten een hoofdstel met bit dragen. Bij
voorkeuring worden de entingen gecontroleerd. Bij voorkeuring worden de entingen
gecontroleerd.
HET PAARD DIENT MINIMAAL 6 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.
Als een deelnemer niet aan de bepalingen van artikel 47 lid 3 en 4 van het Algemeen
Wedstrijdreglement voldoet wordt hij/zij met het betreffende paard niet
gediskwalificeerd op de betreffende wedstrijd, maar wordt de overtreding afgedaan als
administratief verzuim. De deelnemer mag met het betreffende paard wel op de
wedstrijd starten met dien verstande dat starten op een daaropvolgende wedstrijd pas
weer is toegestaan nadat alsnog aan de eisen uit artikel 47 lid 3 en 4 is voldaan.
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Indien in het paardenpaspoort geen enkele entinghistorie is opgenomen (het paard is nog
nooit geënt) wordt de combinatie gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de
wedstrijd, of alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen dient te wordt aangegeven op
het protocol en de uitslagenlijst (aanvulling artikel 47 lid 6 van het Algemeen
Wedstrijdreglement).
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.
Tijdens iedere wedstrijd kunnen onaangekondigde veterinaire keuringen plaatsvinden
tijdens het rijden van de route. Deze keuringen gelden voor alle deelnemers aan de
betreffende klasse. Bij de keuring wordt het paard beoordeeld op polsfrequentie en
algehele fitheid. De polsfrequentie van het paard moet lager dan 72 per minuut zijn
voordat de combinatie de wedstrijd mag vervolgen. De waarde van 72 moet binnen 10
minuten bereikt zijn. Wanneer de polsfrequentie van het paard niet binnen 10 minuten
de waarde van 72 per minuut heeft bereikt, maar wel binnen 20 minuten de waarde van
60, dan mag de combinatie alsnog de wedstrijd vervolgen. Wanneer de waarde van 60
per minuut niet binnen 20 minuten bereikt is, volgt diskwalificatie. Tijdens een vliegende
controle loopt de rijtijd door.
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. Deze proberen wij een
uur na de laatste finish van de betreffende klasse te laten plaats vinden.
Lukt dit echter niet dan kunt u een voldoend gefrankeerde en aan u zelf geadresseerde
envelop achterlaten op het secretariaat. Wij sturen u dan uw veterinaire kaart.
Prijzen worden niet nagestuurd, maar kunnen tot twee weken na de wedstrijd nog
opgehaald worden op het secretariaatsadres.
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Wedstrijdreglement Endurance KNHS
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
De Beek 125, 3852 PL Ermelo Postbus 3040, 3850 CA Ermelo
Telefoon: 0577 – 408200
E-mail: info@knhs.nl Website: www.knhs.nl
De KNHS-Wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de
internationale paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI). In enkele
gevallen was het niet mogelijk de regelgeving van de FEI te volgen omdat het voorzieningenniveau
van KNHS-wedstrijden afwijkt van de voor de FEIwedstrijden vereiste voorzieningen.
Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het
Algemeen Wedstrijdreglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden,
moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier
altijd voorop moeten staan.
ALGEMEEN
Artikel 600 - Algemene bepalingen
1. Dit reglement dient in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS te
worden gelezen. Wanneer bepalingen in dit reglement afwijken van bepalingen in het Algemeen
Wedstrijdreglement gaan de bepalingen in het Wedstrijdreglement Endurance voor op de
bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement.
2. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de KNHS worden
georganiseerd en die worden verreden in Nederland, prevaleert de FEI-reglementering ten
opzichte van de KNHS-reglementen.
3. Daar waar ‘hij’ staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld en daar waar ‘paard’ staat, wordt ook ‘pony’
bedoeld.
4. Een endurance- en een mendurancewedstrijd mogen niet gelijktijdig over hetzelfde parcours
worden verreden of gehouden.
Artikel 601 - Definities
1. Endurancewedstrijd: een wedstrijd waarin de snelheid en de marathoncapaciteiten van een
paard onder het zadel worden beproefd. De wedstrijden testen de kennis en kunde van de
deelnemer om zijn paard zo goed mogelijk, met een optimale snelheid, over een route door
verschillende terreinen te rijden waarbij het paard ‘fit to continue’ dient te zijn.
2. Fit to continue: als een paard in staat is om in goede gezondheid verder te gaan.
3. Wedstrijdseizoen: gelijk aan een kalenderjaar.
4. Wedstrijdterrein: de locatie(s) waar de wedstrijd wordt georganiseerd, waar vandaan de
deelnemers vertrekken en weer aankomen en waar de veterinaire keuringen plaatsvinden.
5. Veterinaire keuring: een keuring die wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een
wedstrijddierenarts, waarbij één of meerdere parameters ten aanzien van de fysieke toestand
van het paard worden bepaald.
6. Massastart: een gelijktijdige start voor alle deelnemers van een rubriek.
7. Individuele start: een start van één combinatie, dan wel op verzoek van de deelnemer tot een
maximum van vijf combinaties, op één tijdstip.
8. Vetgate: een gemarkeerde locatie bestaande uit een vetarea, restarea en groomarea waar een
uitgebreide veterinaire keuring plaatsvindt
9. Restarea: een locatie die onderdeel is van de vetgate waar wedstrijdpaarden rusten.
10. Groomarea: optionele locatie voor de verzorging van de paarden vóór het aanbieden van de
paarden voor de keuring.
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11. Vetarea: een locatie die onderdeel is van de vetgate waar de veterinaire keuringen plaats
vinden.
12. Afkeuring om veterinaire redenen: één of meerdere parameters tijdens de veterinaire
keuring geven aan dat het paard niet ‘fit to continue’ is. Dit heeft altijd uitsluiting tot gevolg.
Indien de reden ernstig wordt ingeschat vindt tevens diskwalificatie plaats.
13. Afkeuring om metabole redenen: één of meerdere parameters tijdens de veterinaire keuring
geven aan dat de fysiologische processen ten behoeve van handhaving van de normale
lichaamsfuncties niet meer naar behoren plaatsvinden. Dit heeft altijd diskwalificatie tot gevolg.
Eendaagsewedstrijden:
KLASSE
Afstand (km)
Minimale snelheid (km/uur)
Impulsrubriek* 20 t/m 39 8
I
20 t/m 39
9
II 40 t/m 79
9
III 80 t/m 119
10

Maximale snelheid (km/uur) Start
12
Individueel
14
Individueel
Individueel of massastart
- Massastart IV ≥ 120 km 10 - Massastart

*Impulsrubriek Indien er op één wedstrijd twee klasse I afstanden worden uitgeschreven dan is
de kortste klasse I afstand de impulsrubriek. Op de impulsrubriek zijn de voorwaarden van
klasse I van toepassing.
Artikel 603 - Voorwaarden voor deelname
1. Deelnemers
a. Vanaf de dag waarop de 7-jarige leeftijd wordt bereikt mogen deelnemers uitkomen op
wedstrijden. Voor deelname aan de klasse III en IV moet een deelnemer minimaal 12 jaar oud
zijn.
b. Deelnemers mogen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 14 jaar oud worden zelfstandig
deelnemen aan endurancewedstrijden. Deelnemers die hier nog niet aan voldoen moeten onder
begeleiding rijden. De begeleider: - is minimaal 18 jaar oud (minimaal bereikt op de dag van de
wedstrijd), - neemt deel aan de wedstrijd en voldoet aan alle reglementaire bepalingen, - blijft
gedurende de wedstrijd bij de betreffende combinatie, - mag maximaal 1 deelnemer per
wedstrijd begeleiden.
c. Een deelnemer mag deelnemen aan wedstrijden indien de deelnemer: - lid is van de KNHS en in
het bezit van een startlicentie endurance, - in het bezit is van een startpas met zijn paard, - lid
is van de KNHS Endurancevereniging.
d. Deelnemers die in de impulsrubriek starten dienen lid te zijn van de KNHS. Een startlicentie
en een lidmaatschap van de KNHS Endurancevereniging zijn niet verplicht.
e. Een buitenlandse deelnemer dient op verzoek een ‘riding permission’ van de nationale
buitenlandse federatie te kunnen overleggen aan de Federatievertegenwoordiger.
2. Paarden
a. Een paard dat deelneemt aan endurancewedstrijden behoort de volgende leeftijdsgrens te
hebben bereikt:
KLASSE MINIMALE LEEFTIJD PAARD Impulsrubriek 4 jaar, klasse I 4 jaar , klasse II 5 jaar
,klasse III 6 jaar, klasse IV tot 140 km 6 jaar , klasse IV 140-160 km 7 jaar
b. Voor wedstrijddeelname van drachtige en zogende merries geldt: - klasse I en II: maximaal
vier maanden drachtig, aan te tonen door middel van het dekbewijs, en niet zogend; - klasse III
en IV: niet dragend en niet zogend.
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3. Klassenindeling nieuw gevormde combinaties a. Een nieuwe deelnemer start naar keuze in de
impulsklasse of in klasse I. b. Een deelnemer die drie winstpunten heeft behaald in een klasse
mag elk paard rechtstreeks starten in de onderliggende klasse.
Artikel 604 - De wedstrijd
1. Een endurancewedstrijd bestaat uit een gemarkeerde route, met een start en een finish die
afgelegd wordt door een combinatie.
2. De wedstrijd begint bij de voorkeuring en is afgerond na de nakeuring.
3. Tijdens de wedstrijd mag het paard alleen door de deelnemer gereden of geleid worden.
Tijdens keuringen of het rusten mag het paard ook door een groom geleid worden.
4. Op het wedstrijdterrein of in het parcours is een deelnemer ervoor verantwoordelijk dat hij
zijn paard onder controle heeft.
5. De combinatie moet de gehele route afleggen en in de juiste richting volbrengen. Daarbij
moeten alle controle posten in de juiste volgorde en vanuit de juiste rijrichting gepasseerd
worden.
6. Bij afwijken van het parcours moet de fout hersteld worden vanaf de plek waar van de route is
afgeweken.
7. Vanaf klasse III kan bij afwijking van het parcours goedkeuring door de jury worden gegeven
voor de afgelegde afstand. De betreffende combinatie wordt als laatste in het klassement
geplaatst.
8. Binnen 1 km voor de vetgate of finish mag een combinatie niet stil staan, behalve om op of af
te stijgen.
9. Tijdens de rit moet een combinatie zich in de richting van de uitgezette route bewegen.
Opzettelijk tijdrekken kan leiden tot uitsluiting.
10. Iedere deelnemer moet ruim gelegenheid geven tot inhalen. Een deelnemer haalt
mededeelnemers en/of andere personen (al dan niet te paard) met een gepaste snelheid na
‘aanroepen’ in. Tegenliggers worden eveneens met gepaste snelheid gepasseerd.
11. Hulp van derden, al dan niet op verzoek van de deelnemer, is niet toegestaan. Hulp van derden
is elke handeling van een derde die als doel heeft het wedstrijdresultaat positief te beïnvloeden,
dit ter beoordeling van de jury.
12. Assistentie is toegestaan: - wanneer deelnemer en/of paard ten val zijn gekomen, - bij het
herstellen van het beslag van het paard, - bij het verstrekken van water en het koelen, - bij het
aangeven of aanpakken van voor de wedstrijd noodzakelijke benodigdheden, - bij het afhalen van
het zadel, de beenbeschermers en het tuig voor de vetgate.
13. Het is verboden over wildroosters te rijden, tenzij deze zijn afgedekt zodat de veiligheid
gewaarborgd is. De wedstrijdorganisatie moet dit kenbaar maken.
Artikel 605 - Kleding
1. Een deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd een het gehele been bedekkende broek en een
bovenlichaam bedekkend hemd of shirt met enige mouw te dragen.
2. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel is verplicht.
Artikel 606 - Harnachement
1. Het paard moet zijn opgetoomd met een zadel en (halster)hoofdstel inclusief teugels. De
keuze van het type zadel, hoofdstel en bit is vrij. Deze dienen voldoende veilig te zijn, dit ter
beoordeling van de jury. Het gebruik van een bit is niet verplicht.
2. Alle soorten stijgbeugels zijn toegestaan indien schoeisel met een hak van tenminste 12 mm
wordt gedragen. Indien dit niet het geval is moet een gesloten stijgbeugel worden gebruikt
zodanig dat de voet niet door de stijgbeugel kan schieten.
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Artikel 607 - Hulpmiddelen
1. Een glijdende martingaal is toegestaan. De martingaal mag het paard niet belemmeren in de
natuurlijke beweging en balans. Het paard moet met de neus tot voor de loodlijn kunnen komen.
Andere type hulpteugels zijn niet toegestaan.
2. Sporen zijn niet toegestaan.
3. In de impulsrubriek, klasse I en klasse II is het gebruik van een zweep toegestaan. De zweep
mag maximaal 90 cm lang zijn.
4. Tijdens de wedstrijd mag een hartslagmeter gebruikt worden. Bij keuringen is het gebruik van
een hartslagmeter verboden.
Artikel 608 - Veterinaire kaart
1. Elke combinatie ontvangt een veterinaire kaart van de wedstrijdorganisatie. Op de veterinaire
kaart worden de bevindingen van de wedstrijddierenarts genoteerd.
2. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de volledige invulling van de veterinaire kaart en dienen
deze te kunnen overleggen.
3. Indien de veterinaire kaart zo beschadigd is, dat deze onleesbaar is geworden, kan uitsluiting
volgen.
4. Verlies of het niet inleveren van de veterinaire kaart leidt tot uitsluiting.
Artikel 609 - Veterinaire Keuringen - algemeen
1. Alle deelnemende paarden worden zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd door een
wedstrijddierenarts gekeurd waarbij het paard in zodanige conditie dient te zijn dat het ‘fit to
continue’ is.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer het paard tijdig aan te bieden voor
veterinaire keuringen.
3. Bij een keuring mag een paard uitsluitend met halster of hoofdstel voorgebracht worden. Bij
een herkeuring en direct na de finish mogen paarden gezadeld zijn, tenzij de
official/wedstrijddierenarts anders beslist.
4. Tijdens de keuringen wordt tenminste het volgende gecontroleerd: hartslagfrequentie (gelijk
aan 60 of lager per minuut), ademhaling, slijmvliezen/CRT, turgor, borborygmi, spiertonus,
rug/schoft, wonden/drukkingen/ mondhoeken, hoeven/hoefbeslag, locomotie en algehele indruk.
5. Het beoordelen van de locomotie dient door een wedstrijddierenarts te gebeuren. Bij
afkeuring op locomotie kan de deelnemer een second opinion vragen van een andere
wedstrijddierenarts in functie, mits dit het verloop van de wedstrijd niet beïnvloedt. Bij verschil
in inzicht is het oordeel van de hoofdwedstrijddierenarts bepalend.
6. Het is tijdens de veterinaire keuring niet toegestaan handelingen te verrichten, die de
hartslagfrequentie van het paard kunnen beïnvloeden, dit ter beoordeling van de
wedstrijddierenarts.
7. De wedstrijddierenarts heeft de mogelijkheid de toestand van het paard verder te evalueren
middels het uitvoeren van een Ridgway trot. De Ridgway trot geeft een indicatie over het
herstelvermogen van het paard. De hartslagfrequentie wordt opgenomen, direct daarna draaft
het paard 40 meter heen en terug. Een tweede hartslagfrequentie wordt geteld 60 seconden na
het begin van de draf.
8. Voor alle paarden of voor een enkel paard kan op elk willekeurig moment van de wedstrijd een
keuring door een wedstrijddierenarts plaatsvinden. De wedstrijddierenarts bepaalt hoe de
keuring verloopt.
9. Een om veterinaire redenen afgekeurd paard dient in een trailer of veewagen vervoerd te
worden naar het wedstrijdterrein. Paarden die voor of tijdens de wedstrijd worden uitgesloten
van deelname, mogen gedurende de wedstrijd niet op het wedstrijdterrein en/of parcours
bereden worden. De nakeuring en transportkeuring worden uitgevoerd door de
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wedstrijddierenarts. Pas na diens toestemming mag het paard het wedstrijdterrein verlaten. 10.
Elke (medische) behandeling van een paard tijdens de wedstrijd kan leiden tot uitsluiting of
diskwalificatie dit ter beoordeling van de hoofdwedstrijddierenarts. Indien behandeling
noodzakelijk is dient de hoofdwedstrijddierenarts te bepalen of de behandeling reden tot
uitsluiting of diskwalificatie geeft. De hoofdwedstrijddierenarts adviseert de jury hierover.
Artikel 611 - Voorkeuring
1. Bij de voorkeuring wordt gekeken of is voldaan aan de bepalingen betreffende vaccinaties
zoals omschreven in het Algemeen Wedstrijdreglement. De hartslagfrequentie dient bij de
voorkeuring gelijk aan of lager dan 60 per minuut te zijn.
Artikel 612 - Start
1. De rijtijd begint op de vastgestelde starttijd. Deelnemers moeten de startlijn rijdend
passeren.
2. De manier van starten is afhankelijk van de klasse: - Klasse I individuele start - Klasse II
individuele of massastart - Klasse III massastart - Klasse IV massastart
3. Bij een massastart mag een combinatie tot 15 minuten na de officiële starttijd starten. In dit
geval wordt de oorspronkelijke starttijd aangehouden.
Artikel 613 - Snelheid
De snelheden van de verschillende klassen staan in onderstaande tabel weergegeven:
Klasse
Impuls
1
2
3
4

Minimum snelheid (km/uur)
8
9
9
10
10

Maximum snelheid (km/uur)
12
14
-

Artikel 614 - Vetgate
1. In klasse II, III en IV vinden de veterinaire keuringen plaats in de vetgate.
2. Bij aanbieden van het paard in de vetgate dient de hartslag lager dan of gelijk aan 60 per
minuut te zijn alvorens de rest van de keuring plaatsvindt. De deelnemer heeft 20 minuten om
zijn paard met deze hartslagfrequentie aan te bieden, en krijgt daarvoor tweemaal de
mogelijkheid.
3. Wanneer de hartslagfrequentie bij de tweede maal aanbieden wederom boven de 60 per
minuut is volgt uitsluiting.
4. De rijtijd stopt op het moment van aanbieden als de hartslag 60 per minuut of lager is. De
rusttijd gaat op dat moment in. De combinatie mag verder rijden als de volledige rusttijd voorbij
is.
5. Bij de vetgate wordt de volgorde van keuren bepaald door het moment van aanbieden op de
vetgate. Bij drukte kan eerst de hartslagfrequentie op volgorde van binnenkomst gemeten
worden om daarna de rest van de keuring te doen.
6. De wedstrijddierenarts heeft de bevoegdheid om van de keuringsvolgorde af te wijken.
7. In de vetarea mogen maximaal twee personen per paard aanwezig zijn.
8. De wedstrijddierenarts kan op verzoek van de deelnemer een extra veterinaire keuring van
het paard uitvoeren 5 tot 10 minuten voor vertrek uit de vetgate, dit heet een herkeuring.
9. Indien de wedstrijddierenarts een herkeuring wil uitvoeren bij alle wedstrijdpaarden dan
dient de rusttijd minimaal 40 minuten te bedragen
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Artikel 615 - Vrijwillige beëindiging
1. Een deelnemer mag een wedstrijd voortijdig beëindigen na het doorlopen van de keuring van de
vetgate. Dit is alleen toegestaan wanneer het paard goedgekeurd is. Het paard moet op 30
minuten na goedkeuring in de vetgate nagekeurd worden De betreffende combinatie wordt
onderaan het klassement geplaatst zonder plaatsingsnummer. De rit telt mee in de
uitslagverwerking voor het aantal afgelegde kilometers wanneer het paard goedgekeurd is bij de
nakeuring. Wordt het paard niet goedgekeurd dan volgt uitsluiting.
2. Een deelnemer kan zich op ieder moment terugtrekken behalve tussen de aankomst- en de
vertrektijd op de vetgate of na het passeren van de finish. De combinatie wordt niet opgenomen
in het klassement en de gereden kilometers tellen niet mee voor registratie. Een nakeuring is
verplicht.
Artikel 616 - Finish
1. Deelnemers moeten de finishlijn rijdend passeren. Binnen 1 km voor de vetgate of finish is het
niet toegestaan om stil te staan, behalve om op of af te stijgen.
2. De rijtijd stopt bij het passeren van de finish.
3. Bij de finish van klasse I vindt een bepaling van de hartslagfrequentie plaats. De hartslag moet
gelijk aan of lager dan 60 per minuut zijn. De deelnemer heeft 10 minuten om zijn paard met
deze hartslagfrequentie aan te bieden, en krijgt daarvoor tweemaal de mogelijkheid. Wanneer de
hartslagfrequentie wederom boven de 60 per minuut is volgt uitsluiting.
Artikel 617 - Nakeuring
1. Deelnemende paarden moeten op 30 minuten na het stoppen van de rijtijd door de
wedstrijddierenarts gekeurd worden tijdens de nakeuring. Bij deze keuring moet de
hartslagfrequentie van het paard lager of gelijk aan 60 per minuut zijn. Wanneer de
hartslagfrequentie op 30 minuten na het stoppen van de rijtijd hoger dan 60 per minuut is, volgt
uitsluiting.
2. Bij de nakeuring van klasse I, II en III wordt besloten of het paard het wedstrijdterrein
mag verlaten. Klasse IV heeft een transportvrijgave na de nakeuring.
Artikel 618 - Opmaken klassement
1. Impulsrubriek en klasse I De uitslag wordt opgemaakt aan de hand van het aantal behaalde
wedstrijdpunten voor de wedstrijd. Wedstrijdpunten worden verkregen voor de volgende
onderdelen:
a. Herstelperiode: Bij de finish kunnen maximaal 10 wedstrijdpunten worden verdiend. De
combinatie krijgt 10 wedstrijdpunten min het aantal minuten voordat het paard bij de finish
wordt aangeboden en de hartslagfrequentie 60 of lager is.
b. Snelheid van de gereden rit. Impulsrubriek - Gemiddelde snelheid gedurende de rit <8 km/uur
= uitsluiting - gemiddelde snelheid gedurende de rit 8-9 km/uur = 4 wedstrijdpunten gemiddelde snelheid gedurende de rit 9-10 km/uur = 6 wedstrijdpunten - gemiddelde snelheid
gedurende de rit 10-11 km/ uur = 8 wedstrijdpunten - gemiddelde snelheid gedurende de rit 11-12
km/uur = 10 wedstrijdpunten - gemiddelde snelheid gedurende de rit > 12 km/uur = uitsluiting
Klasse I - gemiddelde snelheid gedurende de rit < 9 km/uur = uitsluiting - gemiddelde snelheid
gedurende de rit 9-10 km/uur = 4 wedstrijdpunten - gemiddelde snelheid gedurende de rit 10-11
km/uur = 6 wedstrijdpunten - gemiddelde snelheid gedurende de rit 11-12 km/ uur = 8
wedstrijdpunten - gemiddelde snelheid gedurende de rit 12-14 km/uur = 10 wedstrijdpunten gemiddelde snelheid gedurende de rit > 14 km/uur = uitsluiting
c. De combinatie met het hoogst aantal wedstrijdpunten is de winnaar van de betreffende
rubriek.
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d. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is de snelheid bepalend. De combinatie met de snelheid
die het dichtst bij de 13 km/uur ligt, wordt als eerste geplaatst. Indien deze even dicht bij de
13 km/uur ligt, is de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring na de finish bepalend. Is ook
deze gelijk, dan bepaalt de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire
kaart.
2. In de klasse II, III en IV wordt de uitslag opgemaakt op basis van de gereden gemiddelde
snelheid. De combinatie met de hoogste gemiddelde snelheid is de winnaar.
3. Bij een individuele start in de klasse II: Bij een gelijke snelheid wint de combinatie met de
laagste hartslagfrequentie bij de nakeuring. Is ook deze gelijk, dan bepaalt de
hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.
4. Bij een massastart in de klasse II, III en IV: Voor deelnemers, die tegelijk finishen, bepaalt
een official (al dan niet op basis van een foto- of videofinish) de uitslag. Het paard dat als eerste
met een deel van het lichaam over de finish gaat, is de winnaar van de rubriek.
Artikel 619 - Verlaten wedstrijdterrein
1. Een paard mag het wedstrijdterrein verlaten nadat de wedstrijddierenarts voor akkoord heeft
afgetekend op de veterinaire kaart.
2. De wedstrijddierenarts is gerechtigd het paard zo lang ter controle te laten blijven als dat
door hem nodig wordt geacht.
3. Wanneer een deelnemer de wedstrijd voortijdig beëindigt of zich terugtrekt, moet de
deelnemer goedkeuring van de wedstrijddierenarts hebben om het wedstrijdterrein te verlaten.
4. Alle deelnemende paarden die een klasse IV afstand hebben afgelegd mogen het
wedstrijdterrein pas verlaten na de transportvrijgave minimaal 2 uur na de nakeuring. De tijd
moet voorafgaand aan de wedstrijd vastgesteld zijn door de hoofdwedstrijddierenarts en
kenbaar gemaakt zijn aan de deelnemers. Na de vastgestelde tijd mag de deelnemer zijn paard
aanbieden bij de dierenarts voor transportvrijgave. Bij twijfel kan de dierenarts een paard
langer laten blijven.
Artikel 620 - Rustdagen
Een paard mag binnen 3 achtereenvolgende dagen aan hooguit 1 endurancewedstrijd deelnemen in
de hoogste klasse waarvoor het startgerechtigd is. In lagere klassen mag het paard onbeperkt
deelnemen.
Artikel 621 - Winstpunten
Deelnemer en paard krijgen winstpunt(en) toebedeeld na het goed uitrijden van een wedstrijd.
Deze winstpunten worden geregistreerd door de KNHS.
1. In klasse I levert een goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op.
2. In klasse II levert een goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op mits er niet harder is
gereden dan gemiddeld 15 km/h.
3. In klasse III levert elke goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op mits er niet harder is
gereden dan gemiddeld 16 km/h
4. In klasse IV levert elke goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op.
Artikel 622 - Promotieregeling
1. Promotie naar een volgende klasse is niet verplicht, een deelnemer mag oneindig doorstarten in
een klasse.
2. Een deelnemer mag in een lagere klasse starten dan het reglement voorschrijft.
3. Starten in klasse II is toegestaan wanneer zowel deelnemer als paard een klassering hebben
behaald van klasse I met 3 winstpunten.
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4. Starten in klasse III is toegestaan wanneer zowel deelnemer als paard een klassering hebben
behaald van klasse II met 2 winstpunten.
5. Starten in klasse IV is toegestaan wanneer zowel deelnemer als paard een klassering hebben
behaald van klasse III met 3 winstpunten.
Artikel 623 - Uitsluiting/Diskwalificatie (Zoals omschreven in het Algemeen
Wedstrijdreglement)
1. De (voorzitter van de) jury dient in het geval van een beslissing tot uitsluiting of
diskwalificatie de deelnemer zo spoedig mogelijk mede te delen dat hij/ de combinatie is
uitgesloten respectievelijk is gediskwalificeerd.
2. De jury dient de reden van uitsluiting of diskwalificatie te vermelden op de veterinaire kaart
van de deelnemer. Op de uitslagenlijst wordt tevens uitsluiting of diskwalificatie vermeld.
3. Wanneer een deelnemer gedurende het wedstrijdseizoen meer dan drie keer wordt
gediskwalificeerd wegens veterinaire redenen bij zijn paard, kan hiervan door de KNHS opgave
worden gedaan bij de Aanklager van de KNHS.
4. Uitsluiting Onder andere de volgende zaken kunnen uitsluiting tot gevolg hebben, dit ter
beoordeling van het jurylid;
- Hulp van derden (indien prestatie bevorderend),
- Niet toegestane hulpmiddelen,
- Het niet in de juiste richting de route rijden of het niet in de juiste volgorde doorlopen van de
veterinaire keuringen,
- Wanneer een deelnemer zijn paard niet onder controle heeft of krijgt,
- Het niet behalen van de minimale snelheid of het overschrijden van de maximale snelheid,
- Het opzettelijk rekken van tijd,
- Afkeuring van een paard tijdens een veterinaire keuring,
- Verlies, niet in leveren of het onleesbaar zijn van een veterinaire kaart,
- Een (medische) behandeling van een paard tijdens de wedstrijd of na de finish.
5. Diskwalificatie Onder andere de volgende zaken kunnen diskwalificatie tot gevolg hebben, dit
ter beoordeling van het jurylid;
- Indien een paard dat uitgesloten is van deelname, gedurende de wedstrijd op het
wedstrijdterrein en/of in het parcours bereden wordt,
- Wanneer een combinatie over onafgedekte wildroosters rijdt,
- Diskwalificatie om veterinaire redenen, op advies van de wedstrijddierenarts,
- Afkeuring om metabole redenen leidt altijd tot diskwalificatie.
Artikel 624 - Gevolgen van uitsluiting of diskwalificatie om veterinaire redenen voor het paard
1. Bij afkeuring om veterinaire redenen die tot uitsluiting hebben geleid, mag het
desbetreffende paard na inachtneming van de rustdagen weer worden uitgebracht op
endurancewedstrijden.
2. Bij afkeuring om veterinaire redenen die tot diskwalificatie hebben geleid mag het
desbetreffende paard gedurende 22 dagen na de datum van diskwalificatie niet op
endurancewedstrijden worden uitgebracht. De beslissing tot diskwalificatie wordt kenbaar
gemaakt aan de deelnemer en de jury, en aangemerkt op de veterinaire kaart.
3. Indien een paard voor de tweede maal in 12 maanden om veterinaire redenen wordt
gediskwalificeerd gaat een termijn van 44 dagen in waarin het paard niet op
endurancewedstrijden mag worden uitgebracht.
4. Bij een derde diskwalificatie om veterinaire redenen in 12 maanden gaat een termijn in van 66
dagen waarin het paard niet op endurancewedstrijden mag worden uitgebracht.
5. Indien een paard voor de 3e maal in 12 maanden op opeenvolgende nationale wedstrijden in
Nederland wordt uitgesloten of gediskwalificeerd om veterinaire redenen vindt degradatie
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plaats van de hoogste startgerechtigde klasse van het paard naar de naastgelegen lagere klasse
zonder winstpunten.
Artikel 625 - Gevolgen van uitsluiting of diskwalificatie om veterinaire redenen voor de
deelnemer
1. Indien een deelnemer tijdens nationale wedstrijden in Nederland binnen 12 maanden drie keer
achter elkaar met hetzelfde paard of vier keer achter elkaar met verschillende paarden wordt
uitgesloten om veterinaire redenen vindt degradatie plaats naar de naastgelegen lagere klasse
zonder winstpunten.
2. Indien een deelnemer tijdens nationale wedstrijden in Nederland binnen 12 maanden twee keer
achter elkaar met hetzelfde paard of drie keer met verschillende paarden wordt
gediskwalificeerd om veterinaire redenen vindt degradatie plaats van de hoogste
startgerechtigde klasse van de deelnemer naar de naastgelegen lagere klasse zonder
winstpunten.
3. Deelnemers met een stand van minimaal klasse IV met 3 winstpunten blijven startgerechtigd
in de klasse IV.
Artikel 627 - Kampioenschappen Voor bepalingen inzake deelname aan kampioenschappen wordt
verwezen naar het desbetreffende kampioenschapsreglement.
Artikel 628 - Hors Concours
1. Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een deelnemer de gelegenheid
wenst te geven om hors concours(buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan
met inachtneming van de volgende bepalingen;
- Deelnemers die hors concours willen starten dienen dit duidelijk bij opgave te vermelden, Hors concours starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is of
in een lagere klasse,
- De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een
hors concours-start,
- De desbetreffende deelnemer mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden cq. niet
in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten. De betreffende
combinatie wordt geregistreerd onder vermelding van ‘hors concours’.
HOOFDSTUK 2 - WEDSTRIJDORGANISATIE
Artikel 629 - Algemeen 1. Wedstrijdorganisaties mogen klassen opsplitsen in meerdere rubrieken
volgens de hiervoor geldende bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement. Elke rubriek
heeft zijn eigen uitslag en prijzen. 2. De jury kan in overleg met de hoofdwedstrijddierenarts en
de wedstrijdorganisatie beslissen de minimale snelheid te verlagen wanneer de omstandigheden
daartoe aanleiding geven. Dit besluit dient direct aan de deelnemers kenbaar te worden gemaakt.
3. De wedstrijdorganisatie is verplicht gebruik te maken van het door de KNHS beschikbaar
gestelde programma t.b.v. de wedstrijdregistratie.
Artikel 631 - Parcours
1. De wedstrijd wordt verreden over een van te voren bepaalde afstand, waarbij de route door
de wedstrijdorganisatie is gemarkeerd en/of op een kaart is aangegeven. Of de route
gemarkeerd is wordt aangegeven in het vraagprogramma.
2. Indien markering in het veld is aangebracht dient ook minimaal iedere 10 kilometer (bij
voorkeur iedere 5 kilometer) in de route een afstandsaanduiding te worden aangebracht. De
vetgate en finish worden op 2 km en op 1 km van te voren aangegeven. Indien de route alleen op

Noodnummer: 06-46336819 of Les Chevaux 0599-212957

Pagina 23

kaart is aangegeven is het voldoende als deze afstandsaanduidingen op de kaart aangebracht
zijn. Het parcours bestaat voor niet meer dan 10% uit harde ondergrond (asfalt, beton, klinkers)
waarbij wegen met voldoende brede, vlakke berijdbare bermen niet gezien worden als harde
ondergrond.
3. In het parcours moet minimaal iedere 40 km een vetgate worden opgenomen. In de vetgate is
verplichte rust en een veterinaire keuring. De minimale afstand tussen 2 vetgate’s is 20 km.
Artikel 632 - Starten
1. Bij een individuele start moet er voldoende tijd tussen twee verschillende starts zijn zodat er
zo min mogelijk opstoppingen zijn. Als richtlijn wordt aangehouden 1 deelnemer per 2 minuten.
2. Bij een massastart mag een combinatie tot 15 minuten na de officiële starttijd starten,
waarbij de oorspronkelijke starttijd van de massastart gehandhaafd blijft.
3. Bij een massastart is het niet toegestaan om in meerdere groepen te starten tenzij meerdere
klassementen worden gemaakt.
Artikel 633 - Finish en nakeuring
1. Wanneer de finish ver verwijderd is van de plaats van de nakeuring, kan de jury in overleg met
de wedstrijddierenarts en de wedstrijdorganisatie besluiten de nakeuring op meer dan 30
minuten te laten plaatsvinden. Dit besluit moet voorafgaand aan de wedstrijd aan de deelnemers
bekend worden gemaakt in het vraagprogramma.
2. De finish moet duidelijk gemarkeerd zijn. In de klassen II, III en IV is een eindsprint
toegestaan wanneer er voldoende ruimte is. Bij onvoldoende ruimte voor een eindsprint moet er
in overleg met de Technisch Afgevaardigde (TA) of Federatievertegenwoordiger (FV)
voorafgaand aan de wedstrijd een veilige oplossing gezocht worden.
Artikel 634 - Informatie voor deelnemers
1. Wedstrijdorganisaties moeten aan deelnemers, officials en functionarissen uiterlijk een week
voor de wedstrijd de benodigde informatie beschikbaar stellen.
2. Voor de deelnemers moet een routekaart beschikbaar zijn op het secretariaat.
3. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt schriftelijk of mondeling de laatste informatie aan de
deelnemers verstrekt
HOOFDSTUK 3 - OFFICIALS
Artikel 636 - Juryleden Het aantal juryleden hangt af van het aantal deelnemers aan de
wedstrijd en het aantal keuringslocaties in het terrein (start, vetgate(s), finish). Onderstaande
tabel moet aangehouden worden;
De juryleden worden door de wedstrijdorganisatie vastgelegd. De TA kan in overleg met de
wedstrijdorganisatie meer juryleden toewijzen. Een jurylid kan geassisteerd worden door één of
meerdere assistenten.
Artikel 637 - Federatievertegenwoordiger (FV)
Door de KNHS wordt een Federatievertegenwoordiger aangewezen voor elke
endurancewedstrijd. In veel gevallen vervult de Federatievertegenwoordiger tevens de rol van
jurylid.
Artikel 638 - Technisch Afgevaardigde (TA)
Door de KNHS kan een TA aangewezen worden om een (beginnende) organisatie van een
endurancewedstrijd in de voorfase te begeleiden.
1. De TA wordt door de KNHS ruim voor de wedstrijddatum aangewezen.
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2. De TA is adviseur en gesprekspartner van de wedstrijdorganisatie betreffende alles wat met
de wedstrijd te maken heeft.
3. De TA en organisatie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de route en de indeling van het
wedstrijdterrein.
4. Het werk van de TA beperkt zich tot de fase voorafgaand aan de wedstrijd. Op de
wedstrijddag zelf volgen er geen extra werkzaamheden uit deze functie. Het is voor de TA niet
toegestaan om op dezelfde wedstrijd de rol van FV te vervullen.
5. De TA controleert of de organisatie van de wedstrijd in overeenstemming is met het gestelde
in het reglement voor de desbetreffende klasse(n). Tot aan de wedstrijd blijft de TA de
organisatie volgen en indien nodig adviseren.
6. De TA keurt de wedstrijd, die minstens één dag voor de wedstrijddatum gereed moet zijn,
goed of in het uiterste geval niet goed.
7. De TA rapporteert binnen drie dagen na afloop van de wedstrijd aan de KNHS over de
samenwerking met de organisatie en de opbouwfase van de wedstrijd.
Artikel 639 - Veterinaire officials
1. De hoofdwedstrijddierenarts staat als hoofdwedstrijddierenarts geregistreerd op de
officiallijst van de KNHS. De hoofdwedstrijddierenarts heeft de leiding over de gehele
veterinaire keuring. Deze wordt hierin bijgestaan door één of meer collega’s en veterinaire
assistenten. De hoofdwedstrijddierenarts dient tijdens de gehele wedstrijd aanwezig te zijn.
2. De veterinaire officials worden door de wedstrijdorganisatie vastgelegd.
3. Op iedere 40 deelnemers dient 1 wedstrijddierenarts aanwezig te zijn met een minimum van 2
wedstrijddierenartsen per wedstrijd waarvan 1 hoofdwedstrijddierenarts is.
4. Alle keurende wedstrijddierenartsen moeten voorkomen op de lijst van wedstrijddierenartsen
endurance van de KNHS of op de lijst van FEI-endurancedierenartsen.
5. Als richtlijn moet worden gehanteerd dat er bij 50 deelnemers of meer, per 15 deelnemers 1
veterinair assistent aanwezig is welke door de wedstrijdorganisatie worden vastgelegd.
6. De uitspraken van de hoofdwedstrijddierenarts zijn bindend. De wedstrijddierenarts brengt
verslag uit aan de jury, die bevoegd is jegens deelnemers eventuele verdere maatregelen te
nemen.
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Enduranceruiter etiquette :
• 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!

Succes en veel rijplezier!!
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