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Voorwoord
Endurance Ginkelse Heide 2017!
Alweer de 12e editie van deze wedstrijd en we hopen op weer een hele gezellige
wedstrijd. Met een leuk deelnemersveld, een mooie route en een aantal
prachtige prijzen gaan we er een leuke dag van maken.
Wij willen daarom beginnen met het bedanken van de eigenaren van de
wedstrijdlocatie Stoeterij Willemien. We mogen toch al weer voor de 10e keer
gebruik maken hun accommodatie. Daarnaast bedanken we onze sponsors voor het
beschikbaar stellen van mooie prijzen. En ook dit jaar weer mogen we een Best
Condition vergeven, deze prijs wordt bekeken over de klasse 2 en 3 gezamenlijk.
Voldoende reden om te blijven wachten op de prijsuitreiking!
In dit boekje is alle informatie te vinden over de wedstrijd, zoals terreinindeling,
tijdschema en routebeschrijving. Mocht er voor de wedstrijd nog iets wijzigen dan
wordt dit gemeld tijdens de voorbespreking.
We hopen dat iedereen zich houdt aan de aanwijzingen van organisatie en
vrijwilligers in het belang van paard- en mensenwelzijn en uiteraard verwachten we
dat een ieder zich in het bos gedraagt zoals het een gast betaamt. Dus geen afval,
etc. achterlaten.

Wij hopen dat iedereen een fijne wedstrijddag heeft!

Mariëtte en Mariska
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Medewerkers

Organisatie :

Routecommissaris :
Technische Assistent :
Vertegenwoordiger KNHS :
Juryleden :
Veterinairen :
Vet. Assistenten :
Computer :
Vrijwilligers:

Mariëtte Schellingerhout,
Mariska Hackenitz
Patricia van den Berghe, Mariëtte
Schellingerhout
Mariska Hackenitz
Desiree Hanen
Elly de Bie
Harrie Koopman
Louise Molendijk, Janneke Schreuder
Studenten V.S.R “De Solleysel”
Nienke Klomp
Vele vrijwilligers

NOODNUMMER :

06-53 130 798

Secretariaat :

www.endurancealive.nl

Pagina 4

Endurance Ginkelse Heide

9 september 2017

Bijzonderheden en belangrijke informatie
Op het wedstrijdterrein is het aanlijnen van honden verplicht.
Op het wedstrijdterrein is het betreden van de stallen verboden.
De ingang van het parkeerweiland is niet bij Pensionstal Willemien maar bij
autobedrijf Theunissen. Draai bij het autobedrijf de Roekelsebosweg in en vervolg
deze tot je bij het parkeerweiland komt. Kijk hiervoor op de luchtfoto „parkeren‟
iets verderop in het boekje. Aan de weg zullen ook borden staan voor de
duidelijkheid.
Lees het tijdschema in dit boekje goed door zodat je op tijd bij de voorkeuring
bent. Na sluitingstijd van de voorkeuring is keuren en dus starten niet meer
mogelijk.
Parkeren gebeurd achterop het wedstrijdterrein. Houd dus rekening met wat extra
looptijd en zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent voor je starttijd om tijdnood te
voorkomen.
De renbaan is ten alle tijden en voor alle klassen verplicht stap traject!
Hierop zal streng gecontroleerd worden door de jury. Niet opvolging is gelijk aan
diskwalificatie.
Alle klassen starten op de Roekelsebosweg (bij de oranje vlag
op de overzichtstekening)!
Alle klassen finishen ook op de Roekelsebosweg (begin van de renbaan).
Let op! De rondes zijn 21,5 km en 29,5 km. Wanneer de rondes als tussen
ronde dienen, komt er nog extra afstand bij tot aan de vetgate. Het stuk over
de baan is 500 m.
Lees ook de andere informatie in dit boekje goed door om te voorkomen dat je
voor verrassingen komt te staan.
Prijzen worden niet opgestuurd en kunnen niet later opgehaald worden.

De vetgate is per auto NIET bereikbaar. Tijdens de wedstrijd kunnen er ook
GEEN auto’s geparkeerd worden bij de vetgate. Parkeren dan gewoon op
het parkeerterrein.

www.endurancealive.nl

Pagina 5

Endurance Ginkelse Heide

9 september 2017

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!
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Routebeschrijving naar de startlocatie
Vanaf de A1/A50:
Van de A50 Apeldoorn - Arnhem bij knooppunt Beekbergen volg de aanwijzingen
Apeldoorn-Zuid / Amersfoort / Deventer / Hengelo. Na 420 m volg de aanwijzigingen
Apeldoorn-Zuid / Amersfoort (A1/A30). Bij aansluiting Hoenderloo-Loenen (19) neem
rechter rijstrook van A1/E30\Rijksweg A1, verder op N304\Otterloseweg. Volg
aanwijzingen Hoenderloo / Ede / Apeldoorn-West / Park Hoge Veluwe / Kröller-Müller. Op
A1/E30\Rijksweg A1 na 350 m rechts afslaan naar N304\Otterloseweg volg aanwijzingen
Hoenderloo / Ede / Park Hoge / Veluwe / Kröller-Müller
Op de N304/Apeldoornseweg na ca. 15 km rotonde oprijden. Tweede afslag op de
rotonde naar N304/Apeldoornseweg. Na ca. 570 m rotonde oprijden en tweede afslag
nemen. Na ca. 2 km ligt de stal aan uw linkerkant. Parkeren op het weiland achter de
stal. Dit is te bereiken door voorbij de startlocatie te rijden en bij autobedrijf Theunissen
linksaf de
Roekelsebosweg te nemen. Zie overzichtsfoto parkeren hieronder!
Vanaf de A50 ‟ s-Hertogenbosch - Arnhem:
Vanaf de A50 ‟ s-Hertogenbosch – Arnhem. Op A50 schuin links aanhouden naar A12.
Neem afslag Wolfheze / Oosterbeek / Ede-Oost. Aan het eind rechts. Door tot aan de
rotonde ( ca 8 km) daar tweede afslag nemen. Bij de stoplichten rechts afslaan naar de
N304/Apeldoornseweg.
Na ca. 6 km kunt u parkeren op het weiland achter de stal. Dit is te bereiken door voor
autobedrijf Theunissen rechtsaf de Roekelsebosweg te nemen. Zie overzichtsfoto
parkeren hieronder!
Vanaf de A12:
Bij splitsing van autosnelwegen Maanderbroek schuin rechts aanhouden naar de A30
richting aansluiting Ede-Noord. Bij aansluiting Ede-Noord neem rechter rijstrook van de
A30, verder op de N224/ Rijksweg. Volg aanwijzingen Ede-Noord / Renswoude /
Kievitsmeent.
Op de A30 na 350 m links afslaan naar N224/ Rijksweg. Op de N224/ Rijksweg na 3900
m links afslaan naar de N304/ Apeldoornseweg. Na ca. 6 km kunt u parkeren op het
weiland achter de stal. Dit is te bereiken door voor autobedrijf Theunissen rechtsaf de
Roekelsebosweg te nemen. Zie overzichtsfoto parkeren hieronder!
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Parkeren

Het verplicht staptraject begint en eindigt bij de gele pijl voor alle klassen!
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Terreinindeling

Onze wedstrijdlocatie Pensionstal Stoeterij Willemien:
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Tijdschema
De holdtime voor de vetgates is 45 minuten.
Tijd
7.30
7.30
7.45
8.00
8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45

KK Kl 1 Kort
21,5 km

K2 Middel
K2 Lang
K3
51,5 km
60 km
82,5 km
Secretariaat open
Doorlopende voorbespreking op het secretariaat
Voorkeuring open (ruiters van eerder startende klassen hebben altijd voorrang!)

13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00

K2 Kort
44 km

Massastart
Massastart
Massastart
Massastart

Vetgate open *

Evt 2e start
Start open 30
km

11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00

K1 Lang
29,5 km

Vetgate open *

Vetgate open *

Vetgate open *

Start open 20
km

Finish open *

Finish open *
Voorkeuring
dicht
Einde start K1

Finish open *

Finish open *
Finish open *

Voorkeuring
dicht
Einde start KK
Einde start K1

Sluiting finish

www.endurancealive.nl

Finish open *

Sluiting finish

Vetgate dicht

Vetgate dicht

Vetgate dicht

Sluiting finish

Sluiting finish

Sluiting finish

Vetgate dicht

Sluiting finish
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Wedstrijdverloop

Heeft u nog nooit eerder meegedaan aan een endurancewedstrijd, dan kunt u op de
site van de KNHS Endurance Vereniging meer lezen over deelname voor de eerste keer en
hier vindt u bovendien de volledige reglementen waaronder wordt gereden. Deze dient in
samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS te worden gelezen.
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
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 u geen lid bent van de endurance vereniging, kunt u meedoen aan de Impulsrubriek,
ook wel bekend als de kennismakingsklasse. Wel moet u lid zijn van de KNHS. Enige overige
vereiste is dat uw paard op de juiste wijze geënt moet zijn. 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 u graag door naar de website van de
endurance vereniging en de website van de KNHS.
Snelheden:
Kennismakingsklasse
Klasse I - kort
Klasse I – lang
Klasse II - kort
Klasse II - middel
Klasse II - lang
Klasse III

21,5 km.
21,5 km.
29,5 km
44 km
52,5 km.
60 km.
82,5 km.

(min. 8 km/u; max. 12 km/u.)
(min. 9 km/u; max. 14 km/u.)
(min. 9 km/u; max. 14 km/u.)
(min. 9 km/u)
(min. 9 km/u)
(min. 9 km/u)
(min. 10 km/u)

Voor de kennismakingsklasse gelden dezelfde regels als voor de klasse I, met
uitzondering van het volgende:
Men hoeft geen lid te zijn van de KEV
De minimale snelheid is 8 kilometer gemiddeld per uur
De maximale snelheid is 12 kilometer gemiddeld per uur. Bij overschrijding volgt
diskwalificatie.
Van een rit in de kennismakingsklasse wordt geen klassement opgemaakt.
Er worden geen prijzen uitgereikt.
Parkeren
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. Parkeren van vrachtwagens vooraf aanmelden.
Secretariaat
Na aankomst meldt u zich bij het secretariaat. Na het voldoen van de eventuele nog
openstaande kosten, ontvangt u een startnummer en een veterinaire kaart. Controleer,
of alle gegevens daarop goed staan vermeld. Zorg dat u deze steeds bij de hand heeft.

www.endurancealive.nl
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Alleen de ruiter mag de kaart meedragen.
Bewaar deze veterinaire kaart goed, want verlies leidt onherroepelijk tot
diskwalificatie!
Voorkeuring
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, hesje en uw paardenpaspoort
naar de voorkeuring. De paarden moeten "bloot" worden aangeboden en mogen dus alleen
een halster of hoofdstel dragen. Hengsten moeten een hoofdstel met bit dragen.
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!
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!
Voorbespreking
Voor alle afstanden is de voorbespreking doorlopend beschikbaar op het secretariaat.
Start
Klasse 0 en Klasse I (lang en kort):
Klasse II en III (lang en kort):

individuele start
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 cooling area in om te groomen of biedt u het paard direct aan dan gaat
u direct door naar de vetarea.
- 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 arrival-time.
Wanneer bij de veterinaire controle de hartfrequentie lager dan of gelijk is aan 60 per
minuut, 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.

www.endurancealive.nl
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- Vanaf het moment, dat de in-time is vastgesteld, gaat de verplichte rust in. Dit is de holdtime. De duur van de hold-time voor de vetgates op UHR is vastgesteld op 45 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. 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!
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. 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
De deelnemende paarden dienen een half uur na het stoppen van de rijtijd (klasse II en II)
en na de finish meting (klasse 0 en I) 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.
Als het paard is nagekeurd neemt de dierenarts de veterinaire kaart in. De deelnemer
moet dan alleen nog het hesje met startnummer in te leveren bij het secretariaat. Als u
uw hesje niet inlevert, wordt € 25,- in rekening gebracht.
Het wordt zeer gewaardeerd als u wacht op de prijsuitreiking. 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.
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Wedstrijdroutes en Markering
Routekaarten
Gebruik is gemaakt van de Wandel-, fiets- en ruiterkaart Zuidwest Veluwe. Uitgave
van de Regio VVV Veluwe Vallei in samenwerking met: Vereniging
Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Ede,
Renkum en Wageningen. Deze kaart is verkrijgbaar bij de Veluwse VVV’s, boekhandels
en de ANWB.
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 ruiterpad 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.
De 2 rondes zijn opgedeeld in trajecten die op de routekaarten zijn weergegeven in
verschillende kleuren.
Op splitsingen waar meerdere gelijkoplopende trajecten verschillende kanten op gaan, is
voor elke route aangegeven welke kant deze opgaat d.m.v. pijlen in de kleur van de
route. Een zwarte pijl geldt voor meerdere afstanden op verschillende trajecten.
Kilometeraanduiding vindt u om de 5 km, voor elke afstand zijn de kilometers afgedrukt
in de kleur van het traject waar men zich in bevindt.
De betreffende klassen staan in alle gevallen links van de pijl of afstand afgebeeld.

www.endurancealive.nl

Pagina 14

Endurance Ginkelse Heide

9 september 2017

Terrein
-In alle drie de klasse is het mogelijk om loslopende stieren en koeien, paarden en
schapen tegen te komen. Ze zijn allen ongevaarlijk maar zullen wel met enige
voorzichtigheid benaderd moeten worden.
-Hekken dienen ten alle tijden gesloten te worden na het passeren hiervan.
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!
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de eendaagse op zaterdag wordt gehouden, na binnenkomst van de
laatste ruiter van de eendaagse wedstrijd. We verwachten op zijn laatst om 17.30 uur aan
de prijsuitreiking te kunnen beginnen.
De prijsuitreiking van de eendaagse op zondag en de tweedaagse wordt gehouden op
zondagavond, na binnenkomst van de laatste ruiter van de eendaagse en tweedaagse
wedstrijd, verwachte tijd eveneens 17.30 uur.
Dankzij de sponsors zijn er leuke prijzen weg te geven dus zeker de moeite waard om op te
wachten!
LET OP! De prijzen worden niet meer nagestuurd. Alleen op de dag zelf kunnen de prijzen
worden geïnd.
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Groompunten
Start/Finish
Groompunt 1 – 21,5 en 30 km ronde
Groompunt 2 – 30 km ronde
Groompunt 3 – 21,5 en 30 km ronde

GPS
GPS
GPS
GPS

52.094540,
52.037462,
52.032281,
52.091627,

5.740812
5.744975
5.785090
5.748044

Start/Finish – Groompunt 1
Auto 16 min – Ruiter 10 km
Verlaat het parkeerterrein, de Roekelse Bosweg op.
Na 600 m
Sla linksaf de Apeldoornseweg / N304 op.
Ga twee rotondes over (rechtdoor)
Bij de stoplichten sla linksaf, de Rijksweg / N224 op richting Arnhem
Ga rechtdoor over de rotonde.
Na 3,7 km
Sla linksaf, de Heidebloemallee in.
Parkeer uw auto op de parkeerplaats (voor het hek). Vervolgens is het 500 m
lopen naar GP 1.
Van Groompunt 1 naar Groompunt 2
Auto 2,8 min - Ruiter 10 km
Ga terug naar de Rijksweg / N224, sla linksaf.
Na 2,8 km
Sla linksaf, de Planken wambuisweg.
Parkeer uw auto op de parkeerplaats (voor het hek). Vervolgens is het 200 m
lopen naar GP 2.
Van Groompunt 1 naar Start/Finish
Auto 16 min – Ruiter 10 km
Ga terug naar de Rijksweg/N204, sla rechtsaf.
Ga de rotonde over, rechtdoor
Bij de stoplichten sla rechtsaf, Apeldoornseweg / N304 op.
Ga twee rotondes over (rechtdoor)
Na 5,2 km
Sla rechtsaf de Roekelse Bosweg in.
Na 600 m
Sla linksaf het parkeerweiland in.
Van Groompunt 2 naar Start/Finish
Hier geldt hetzelfde als van groompunt 1 naar Start/Finish alleen is de afstand over de
Apeldoornseweg / N304 nu 8,0 km tot aan de stoplichten.
Voor Groompunt 3
Ga niet de Roekelse Bosweg in, maar ga rechtdoor op de Apeldoornseweg / N304.
Na 1,8 km sla rechtsaf de Beekdalsweg in. Rijdt 1,1 km. Groompunt 3 is waar de weg scherp
naar rechts buigt. Stop hier voor de bocht en parkeer daar langs de weg! Er mogen beslist
geen auto’s na of in de bocht staan omdat de ruiters hier ernstig last van zullen hebben!
Let op dit groompunt is binnen 1 km van de finish, houdt de reglementen in acht.
Vanaf Groompunten naar de vetgate
Ga niet de Roekelse Bosweg in, maar ga rechtdoor op de Apeldoonseweg / N304.
Na 900 m aan de rechterkant is Stoeterij Willemien.
Kijk uit met parkeren van de groomauto’s. Probeer zoveel mogelijk aan de kant van
de weg te parkeren. Er is weinig plek, dus na het brengen en ophalen van spulllen,
parkeer dan achter op het parkeerweiland.
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Dankbetuiging
• Onze speciale dank gaat uit naar Henk en Alet Niessen van Stoeterij Willemien voor
het beschikbaar stellen van hun geweldige locatie.
• De terreineigenaren Gemeente Ede, Natuurmonumenten.
• De velen vrijwilligers. Zonder hen was deze wedstrijd niet mogelijk geweest!
• Alle sponsors:
Pavo
Outdoor Ruitersport
Paardenmesttest Erindi

Resterende wedstrijdkalender 2017
16 september

KK / I / II / III

Zeddam

30 september

KK / I / II / III / IV

Grolloo

7 oktober

KK / I / II / III

Wassenaar

15 oktober

KK / I / II / III

Buinen

28 oktober

KK / I / II / III

Epe
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