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Voorwoord
Welkom in Laag-Soeren.
We hebben voor deze Mendurance een route uitgezet over de Veluwezoom. Een afwisselende tocht
voor de getrainde aanspanning, we hopen dat u ervan zult genieten.
In dit boekje hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet. Lees het alstublieft
aandachtig door. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, stuur die dan per e-mail naar
vvap@live.nl
Op de ochtend van de wedstrijd zullen eventuele laatste wijzigingen worden doorgegeven en is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie over het rijden van Mendurance wedstrijden
kunt u vinden op de website van Mendurance Nederland; www.mendurancenederland.nl.
Iedere deelnemer en zijn/haar grooms dienen zich te houden aan de wedstrijdregels, verkeersregels
en de geldende etiquette-regels. Deelname geschiedt geheel op eigen verantwoording en risico.
Wij verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen van onze vrijwilligers en officials op te volgen om de
wedstrijd voor iedereen prettig te laten verlopen. En niet vergeten voor onderweg: U bent te gast in
het terrein, dus laat geen rommel achter en verniel niets.
Namens het bestuur van Menvereniging Vrienden van het Aangespannen Paard Velp eo wensen wij
iedereen een fijne wedstrijd en heel veel succes!
Met vriendelijke groet,
Nicole Huiskes
06 506 272 84
Fred Jonkers
06 269 759 82
Ellen van Tent Becking 06 384 528 88

Organisatie
Wedstrijdleiding
Jury
Dierenarts
Assistent dierenarts
Paarden kliniek voor noodgevallen
Hoefsmid

Fred Jonkers, Nicole Huiskes, Ellen van Tent Becking
Carla de Zeeuw
Fred van Ditzhuyzen
Kimberly Jonkers
Hippocrene Dierenartsen Praktijk voor Paarden
Lizzy-Ann Koek - 06-19182431
Frithjof Bekius - 06-50594516
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Praktische informatie
Start en finish bij Manege de Spreng, Priesnitzlaan 6, Laag-Soeren.
Er is voldoende parkeergelegenheid. Stalling op aanvraag.

Parkeren

Secretariaat,
Start - Finish

Keuring

Parkeren kan op de parkeerplaats. Wij verzoeken u vriendelijk de mest op te ruimen,
hiervoor staan kruiwagens op het terrein.
Zowel voor als achter de manege is er drinkwater voor de paarden. Ook kunnen de paarden
hier afgespoten worden.
Keuring vindt plaats achter de manege, start en finish aan de voorzijde.

Catering
In de kantine kan je terecht voor een hapje en een drankje, verzorgd door leden van de vereniging.
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Vergunning Natuurmonumenten
Iedere aanspanning moet een vergunning van Natuurmonumenten (label) zichtbaar meevoeren op
de wagen. Deze worden voor deze dag beschikbaar gesteld door de vereniging, en zijn tegen betaling
van € 25,= statiegeld af te halen bij het secretariaat. Statiegeld dient in een open envelop, voorzien
van naam, te worden voldaan bij aanmelding.
Bij inlevering van de vergunning ontvangt u uw statiegeld retour.

Wedstrijdinformatie per klasse
De wedstrijd wordt verreden onder het KNHS Disciplinereglement Mendurance, laatste editie. Deze
is te vinden op www.KNHS.nl. Lees het reglement goed door.
LET OP! Elke aanspanning moet zijn voorzien van een afgeknotte driehoek. Zowel menner als de
groom(s) op de wagen dragen een veiligheidshelm. Zonder het kunnen tonen van het paspoort en
geldige entingen mag het paard zich niet op het wedstrijdterrein dan wel in het parcours begeven.

Totale afstand
Klasse 1 en impuls

26,33 km

Klasse 2

36,87 km

Snelheid pony’s
Minimum snelheid 7 km/u,
maximum 14 km/u
Minimum snelheid 7 km/u,
maximum vrij

Snelheid paarden
Minimum snelheid 8 km/u,
maximum 15 km/u
Minimum snelheid 8 km/u,
maximum vrij

Elke aanspanning is verplicht een groom mee te nemen. Er dient een veilige zit of staplaats voor de
groom op de wagen aanwezig zijn. De minimumleeftijd voor de groom is 14 jaar. De groom stelt zich
op voor het paard of paarden bij de veterinaire controles en zorgt voor het aanreiken van de
veterinaire kaart. Het is voor de groom toegestaan naast de aanspanning te lopen, echter bij het
passeren van de start en finish moet de groom zich op de wagen bevinden.
Pony enkelspan voor een sulky/tweewieler mag zonder groom rijden mits de deelnemer 18 jaar of
ouder is. I.v.m. de veiligheid is dit enkel toegestaan bij deze combinaties. Alle andere combinaties
moeten verplicht met groom rijden.
Houd er rekening mee dat er in de route verschillende hekken moeten worden gepasseerd.

Tijdschema
Afstanden
Secretariaat open
Aanvang keuring
Start 1e combinatie
Finish open
Finish gesloten*
Prijsuitreiking

Klasse 1 en impuls
Klasse 2
26,33 km
36,87 km
07:15
07:15
08:00
07:45
08:45
08:30
10:30
10:00
14:45
14:45
een half uur nadat de laatste deelnemer op de nakeuring is geweest

* 3:45 uur na start laatste deelnemer klasse 1 of 6:00 uur na start laatste deelnemer klasse 2.
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Route
De route loopt over de Veluwezoom, wat bekend staat als het zwaarste gebied van Nederland.
Heuvelachtig, veel vals plat, maar bovenal prachtig! Om het niet al te zwaar te maken hebben we
ervoor gekozen ook een aantal rustige asfaltwegen op te nemen in de route.
Tegelijk met onze Mendurance vindt er een Endurance plaats vanaf een nabijgelegen startlocatie.
We delen op een aantal plaatsen de route met de ruiters. Houdt rekening met elkaar.
Tevens vindt de Vael Ouwe fiets tocht plaats. Wij zullen ook de wielrenners op een paar plaatsen
tegen kunnen komen.

Routemarkering
De route zal worden gemarkeerd met witte pijlen op een rode achtergrond (zie foto). Na een bocht
of kruising wordt de route bevestigd door een witte streep op een rode achtergrond. De pijlen zijn
zoveel mogelijk op een ruiter/men route paal bevestigd, dit kan zowel links als rechts van het pad
zijn, soms met blauw/bruine kop, soms ongeschilderd. De pijlen zijn genummerd en de afstand is
langs de route aangegeven. De laatste kilometer en 500 meter voor de finish zijn ook aangegeven.
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Het laatste deel van het tweede traject voor de klasse 2 is met witte pijlen op een blauwe
achtergrond aangegeven. (Het eerste deel van dit traject loopt gelijk met de route van klasse 1 en
eerste traject van klasse 2).

U kunt de route downloaden via: https://afstandmeten.nl/, route zoeken; kies transport: Mennen;
titel Mendurance Laag-Soeren 2019.

Groompunten
Er zullen onderweg géén aparte groompunten worden ingericht.

Wedstrijdverloop
Bij aankomst op het wedstrijdterrein volgt u de eventuele aanwijzingen van de vrijwilligers of de
organisatie op. Parkeer alleen op de aangewezen of aangegeven plaatsen.
Vervolgens meldt u zich bij het secretariaat. Na het voldoen van de eventuele openstaande kosten,
ontvangt u 2 wagennummers (corresponderend met uw startnummer) en per paard een veterinaire
kaart. Controleer of alle gegevens daarop goed staan vermeld. Zorg dat u de kaart steeds bij de hand
heeft.
Bewaar deze veterinaire kaart goed in een waterdicht hoesje, want verlies of onleesbaarheid door
(water)schade 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 mogen dus alleen een halster of hoofdstel
dragen. Hengsten moeten een hoofdstel met bit dragen.
U dient een geldig paardenpaspoort te kunnen tonen, waarin o.a. opgenomen is:
 de vaccinatiegegevens
 het transpondernummer (chipnummer) c.q. een andere eenduidige
identificatiemogelijkheid.

Voorbespreking
Er is geen algemene voorbespreking. Iedere deelnemer krijgt de toelichting op de route bij
aanmelding bij het secretariaat.
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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 voorgebracht 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.
UITSPRAKEN VAN DE DIERENARTS IS BINDEND! Hier is geen discussie over / beroep tegen mogelijk!

Naar de start
Als uw paard op de voorkeuring is goedgekeurd kunt u starten op de aangegeven tijd volgens de
startlijsten. LET OP! Controleer na de voorkeuring a.u.b. 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.
Meldt u zich 5 minuten voor de aanvang van de start aangespannen bij de starter.

Vetgate en finish
Bij de finish of de vetgate wordt eerst uw aankomsttijd genoteerd (trajectfinish), uw officiële rijtijd
stopt dan. Hier wordt aangespannen de hartslag van uw paard gemeten.

Tussentijdse vetgate voor klasse 2
Als bij de eerste hartslagmeting uw paard(en) meteen goedgekeurd is/zijn (hartslag 64 of lager) dan
is 45 minuten na de trajectfinish de start van het volgende traject, maar in geval van een herkeuring
is de start 60 minuten na de trajectfinish.
Meldt u zich voor aanvang van het tweede traject weer op tijd bij de starter!

Nakeuring
In alle klassen geldt: 30 minuten na de (laatste) trajectfinish dient uw paard nogmaals door de
dierenarts gekeurd te worden. Het paard dient bloot te worden aangeboden. Bij de nakeuring wordt
het paard op dezelfde punten beoordeeld als bij de voorkeuring.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats ongeveer een half uur nadat de laatste deelnemer op de nakeuring is
geweest.
Na de prijsuitreiking kunnen de vetkaarten worden afgehaald bij het secretariaat, de uitslagen zullen
dan ook ter inzage liggen.
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Mendurance etiquette



Spoel geen zweetsponzen uit in drinkwater
Waarschuw andere deelnemers voordat u ze (in stap) passeert.



Wees beleefd tegen uw medemenners.




Houdt voldoende afstand tot de deelnemers voor u.
Waarschuw andere deelnemers 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 paden en wegen; ga er niet vanaf.
Laat uw paard niet eten van bomen en struiken.



Fiets- en voetpaden zijn alleen voor fietsers en voetgangers.



U deelt en kruist een aantal paden met wandelaars en fietsers/mountainbikers; houdt
rekening met hen.
Rook niet in de vrije natuur
Ruim uw afval op, gooi niks op de grond onderweg.




Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, meldt het dan bij het secretariaat.

Reglement en aansprakelijkheid
De wedstrijd wordt verreden onder het KNHS disciplinereglement Mendurance. In alle gevallen
waarin het discipline-reglement niet voorziet, geldt het reglement van de KNHS of van de FEI, voor
zover van toepassing.
Op de website van de KNHS (www.knhs.nl) vindt u de volledige KNHS-wedstrijdreglementen
waaronder wordt gereden.
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!
U neemt deel voor eigen rekening en risico en verantwoording.

AVG
Tijdens het evenement worden deelnemers gefotografeerd. De gemaakte foto’s worden gebruikt
voor verslaglegging over het evenement en eventueel gepubliceerd op de (vernieuwde) website van
de VVAP. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties.
Wanneer u niet wenst te worden vastgelegd, kunt u dit aangeven bij het secretariaat. Door deelname
aan het evenement gaat u akkoord met deze privacy verklaring.
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