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Voorwoord
Beste deelnemers, ouders, begeleiders en anderen,
Het is bijna zo ver: de 6e editie van de Eenhoorn Kinderrit. Als organisatie zijn wij net zo enthousiast
als de kinderen en kunnen echt niet wachten tot het zover is. We kruisen nog even de vingers voor
mooi weer, maar hoe dan ook kijken we weer uit naar een prachtige dag vol met blije kinderen, goede
sfeer en een prachtige omgeving.
We willen alvast onze vrijwilligers in het zonnetje zetten, want zoals altijd staat of valt ons evenement
met de aanwezigheid en inzet van onze vrijwilligers. We zijn ze dan ook ontzettend dankbaar dat ze
ons, en jullie, bij willen staan.
Naast de vrijwilligers zijn we ook Camping Boszicht dankbaar voor de zeer prettige samenwerking die
we hebben sinds de oprichting van de Eenhoorn Kinderrit. Ze maken het niet alleen mogelijk dat wij
een fijne locatie hebben, maar zorgen ook voor het innerlijke mensen en vanaf de camping rijden we
zo de prachtige Veluwezoom op. Ook Natuurmonumenten, Marstall paardenvoeder en de KNHSEndurancevereniging danken wij voor de fijne samenwerking.
In dit boekje is alle informatie te vinden omtrent de Eenhoorn Kinderrit 2017, zoals programma, routes
en terreinindeling. Mocht er voor de Kinderrit nog iets wijzigen, dan zullen wij dit melden tijdens de
voorbespreking. Zorg ervoor dat je dit boekje goed doorleest. Hou je nog vragen over, schroom dan
niet om ons te mailen (info@kinderendurance.nl) of te bellen (06-38696368).
Wij hopen jullie allemaal te zien de 24e!
Marly en Rachel
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Wedstrijdgegevens

Organisatie:

Endurance Team De Eenhoorn
Marly van Ditzhuijzen
Rachel Marty

Postadres:

Bronsbergen 4c
7201 AA ZUTPHEN

Telefoonnummer:

06-38696368

Email:

info@kinderendurance.nl

Website:

www.kinderendurance.nl

Vrijwilligers:

Carolien Staal
Roos Roes
Eva van Arem
Gerard Kerins
Aure Huijs
Mariska Hackenitz
Annemieke Lebbink
Ilona van Roekel
Björn Lansman
Godelieve Lansman
Tom Lansman
Caitlin Schouwstra
Yvonne Overes

Wedstrijdlocatie:

Camping Boszicht
Priesnitzlaan 4
6957 DE LAAG SOEREN

Telefoonnummer:

06-20133540

Email:

info@campingboszicht.nl

Website:

www.campingboszicht.nl

Fotograaf:

Gerjo Horsman Natuurfotografie
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Startlocatie, parkeren en paddocks
De startlocatie van de kinderrit is Camping Boszicht, Priesnitzlaan 4, 6957 DE, Laag Soeren. Deze
camping biedt ons de gelegenheid om deze rit te organiseren, en wij zijn hem dan ook zeer dankbaar
hiervoor. Wij krijgen een eigen stukje terrein ter beschikking om het evenement plaats te laten vinden
en er zijn toiletten aanwezig. Wij zijn hier te gast, zorg er dus a.u.b. voor dat het terrein netjes wordt
achtergelaten! Dat betekent dat er ook uitgemest dient te worden in de paddocks en bij de trailers.
Doe dit alstublieft, omdat anders de vrijwilligers met deze taak opgezadeld zullen worden, en dat
vragen we hen natuurlijk liever niet.
Als u aankomt bij Camping Boszicht met de trailer rijdt u rechtdoor langs het toilet- en douchegebouw
aan uw linkerkant, waarna u naar links gaat om te parkeren. In verband met de beschikbare ruimte
vragen wij u niet teveel ruimte in te nemen. Een van onze vrijwilligers zal u op weg helpen met parkeren
bij aankomst, volg alstublieft zijn of haar aanwijzingen. Extra auto’s vragen wij om zoveel mogelijk te
parkeren bij de algemene parkeerplaatsen van de camping, deze is aan de linkerkant zodra u het
terrein op rijdt of achteraan als u rechtdoor rijdt langs de stallen.
Paddocks maken bij de trailers is in verband met de ruimte helaas niet mogelijk. De camping beschikt
wel over paddocks waar tegen een kleine vergoeding gebruik van kan worden gemaakt. Om een
paddock te reserveren: bel Camping Boszicht (0313-420435).

Eten en drinken
De Saloon
De Saloon is de kantine/eetgelegenheid van Camping Boszicht, waar Celestine heerlijke
zelfgemaakte, biologische en verse ingrediënten gebruikt om de meest heerlijke gerechten te
serveren aan haar gasten. ’s Ochtends zal er in de Saloon koffie met versgebakken cake klaar staan.
Na de finish en in afwachting op de prijsuitreiking kunnen jullie in de Saloon genieten van Celestine’s
huisgemaakte warme soep en verse broodjes. Mis het niet!

De Reizende Koekenpan
De reizende koekenpan staat vooraan op het terrein en serveert pannenkoeken, friet en snacks. Met
mooi weer kun je daar heerlijk op het terras zitten (in het zonnetje!) om bij te komen van de rit.
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Terreinindeling

Parkeren Trailers

Locomotiebaan

Voorkeuring

Secretariaat

Parkeren bezoekers

Saloon:
- Catering Camping Boszicht
- Voorbespreking & Prijsuitreiking

Toiletten

Parkeren bezoekers

Catering
“De Reizende
Koekenpan”

Aanrijroute trailers
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Programma
Voor de eigen rust en dat van de paarden is het altijd fijn om op tijd aanwezig te zijn op de startlocatie.
Wanneer u bent aangekomen kunt u zich het best gelijk aanmelden bij het secretariaat. Daar zullen
jullie worden voorzien van alle nodige spullen voor de rit, en weten wij dat jullie goed aangekomen
zijn. Daarnaast kunt u daar altijd terecht mocht u nog vragen hebben.
Het tijdschema voor de dag vindt u in hieronder. Zorg er a.u.b. voor dat u op tijd aanwezig bent, zodat
we ook bijtijds kunnen beginnen.
De prijsuitreiking vindt plaats ongeveer een uur na de laatste finish. Wij verwachten dat dit rond 16:00
uur zal zijn. Zorg ervoor dat je erbij bent want IEDEREEN krijgt een prijs!! De prijsuitreiking, net als de
voorbespreking, vindt plaats in de Saloon. In afwachting kan er zowel in de Saloon als bij de reizende
koekenpan gegeten worden. Na de prijsuitreiking willen we graag nog een groepsfoto maken waarna
iedereen weer richting huis kan!

Tijd
Va. 9:00 uur
9:15 tot 10:00 uur
10:00 uur
11:00 uur
Va. 12:00 uur
Va. 12:30 uur
Va. 13:30 uur
+/- 15:00 uur
+/- 16:00 uur

Activiteit
Aankomst
Secretariaat open
Voorbespreking (uitleg)
Start voorkeuring
Start 16 km volgens startlijst
Start 8 km volgens startlijst
Finish open
Iedereen gefinisht
Prijsuitreiking

Ruitervergunningen
Voor degenen die aangegeven hebben een ruitervergunning van natuurmonumenten in bezit te
hebben: vergeet niet deze mee te nemen!
Natuurmonumenten heeft de dagvergunningen, waar wij in het verleden gebruik van maakten voor
onze rit, helaas afgeschaft. Wel maken zij een uitzondering voor ons en bieden zij ons vergunningen
aan voor €5,- per rijdende combinatie. Voor de deelnemende kinderen die niet over een vergunning
beschikken wordt gezorgd, dit zit namelijk bij het inschrijfgeld inbegrepen. Vergunning voor de
begeleidende paarden regelen wij ook, echter dient er voor deze apart te worden afgerekend bij het
secretariaat. Neem hiervoor a.u.b. gepast geld mee!
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Veterinaire keuringen
Bij de Kinderrit hoeven enkel de paarden van de deelnemende kinderen gekeurd te worden, dus niet
de paarden van de begeleiders. Indien u het paard van de begeleider toch wilt laten keuren,
bijvoorbeeld om te oefenen, is dit natuurlijk wel mogelijk. Het meenemen van het paardenpaspoort is
ook niet verplicht, maar ook hierbij geldt: het mag wel! Let er wel op dat je het paardenpaspoort wel
altijd bij je moet hebben aangezien dit wettelijk verplicht is.
Tijdens de keuring nemen we de tijd om de kinderen uit te leggen waar de dierenarts allemaal naar
kijkt en waarom. Daarvoor nemen wij rustig de tijd, waardoor de keuring best lang kan duren. Hou
daar rekening mee. Mocht u vragen hebben voor onze dierenarts of dierenartsassistenten, stel deze
dan gerust!
Na de finish wordt bij binnenkomst de hartslag van de pony’s geteld waarna de deelnemers 30 minuten
de tijd hebben om hun paard of pony te verzorgen voordat deze moet worden aangeboden voor
de nakeuring. De hartslag op de finish telt niet mee, maar wordt wel gemeten zodat de kinderen het
verschil kunnen opmerken tussen de hartslagen gemeten op verschillende momenten van de dag.
Vergeet niet de veterinaire kaart mee te nemen naar alle keuringen. Deze krijgt u bij de aanmelding bij
het secretariaat.

Routes en groompunten
De routes zijn uitgezet door middel van linten. Rood/wit-lint voor de 16km route, en zwart/geel-lint
voor de 8km route. Op onduidelijke kruispunten worden tevens pijlen in dezelfde kleur opgehangen.
De 8km route is in werkelijkheid 8,3 km, en de 16km route 15,8 km. Dit betekent dat de rijtijden voor
beide routes als volgt zijn:

Minimum rijtijd
Maximum rijtijd

9km route
00:55:30 uur
01:39:30 uur

15km route
01:45:30 uur
03:09:30 uur

Op 7 km van de 16 km route zit een stop (groompunt) vlak voor parkeerplaats de Elsberg op de hoek
van de Lange Juffer en de Schaapsallee (Groompunt 1). Op 5,3 km van de 8 km route en 10,5 km van
de 16 km route zit ook een groompunt, deze keer op de Schaapsallee (Groompunt 2).
Op deze beide groompunten kunnen de paarden en pony’s wat drinken en eventueel worden gekoeld
en kunnen de ruiters worden verzorgd of simpelweg worden aangemoedigd door familie en vrienden.
Er staan op deze groompunten vanuit de organisatie ook enkele vrijwilligers met koelflessen en een
drinkton voor de paarden.
Alle deelnemers krijgen tijdens het aanmelden bij het secretariaat een print van de routekaart. Mocht
u meer kaarten nodig hebben, vragen wij u deze zelf uit te printen.
GPS route 8 km:

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=epnuqqymaadrfvtz

GPS route 16 km:

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hpilsqlotlsprjsh
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Routebeschrijving naar de groompunten
Om groompunt 1 te bereiken dient u de auto te parkeren op parkeerplaats de Lange Juffer, de auto
MAG NIET bij het groompunt geparkeerd worden. Vanaf de parkeerplaats is het nog 200 meter lopen
naar het groompunt. Mocht u geen zin hebben om te lopen: de route komt ook langs de parkeerplaats.
Bij groompunt 2 moet u uw auto parkeren op paarkeerplaats de Plagak op de Schaapsallee. Vanaf daar
is het een klein stukje lopen naar het groompunt. Zo houden we de weg veilig voor andere gebruikers
en krijgen wij geen problemen met Natuurmonumenten.
De parkeerplaatsen staan ook aangegeven op de routekaarten van de wedstrijd.
Start  GP1
-

Bij het verlaten van Camping Boszicht, sla rechtsaf op de Priesnitzlaan;
Op het eerste kruispunt, sla rechtsaf de Professor Pellaan op;
Aan het einde van de weg, sla linksaf op de Harderwijkerweg;
Neem de eerste afslag linksaf, de Badhuislaan op;
Blijf de Badhuislaan volgen, deze veranderd in de Schaapsallee;
Als u rechtdoor blijft rijden rijdt u zo tegen parkeerplaats de Lange Juffer op, op de kruising
van de Schaapsallee met de Lange Juffer;
Parkeer de auto op de parkeerplaats. Als u de Lange Juffer omhoog loopt, vindt u het
groompunt na 200 meter aan de linkerkant.

GP1  GP2
-

Rij terug op de Schaapsallee, in de richting waar u vandaan kwam;
Na 3 km vindt u aan uw rechterkant het groompunt. Als u verder doorrijdt, vindt u aan uw
rechterkant parkeerplaats de Plagak. Daar kunt u de auto parkeren. Loop vervolgens terug
naar het groompunt.

Start  GP1
-

Bij het verlaten van Camping Boszicht, sla rechtsaf op de Priesnitzlaan;
Op het eerste kruispunt, sla rechtsaf de Professor Pellaan op;
Aan het einde van de weg, sla linksaf op de Harderwijkerweg;
Neem de eerste afslag linksaf, de Badhuislaan op;
Blijf de Badhuislaan volgen, over het wildrooster heen;
1,2 km na het wildrooster vindt u aan uw linkerkant parkeerplaats de Plagak. U kunt hier uw
auto parkeren;
Loop verder op de Schaapsallee, het groompunt bevindt zich links na ongeveer 300 meter.

GP1  Finish
-

Rij terug over de Schaapsallee richting de Badhuislaan;
Sla rechtsaf op de Hardewijkerweg;
Neem de eerste afslag rechtsaf, de Professor Pellaan op;
Sla op het kruispunt linksaf de Priesnitzlaan op;
Na 500 meter kunt u links Camping Boszicht oprijden.
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Regels
Er is geen spel zonder regels. Voor de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers, maar ook om de
dag in goede banen te lijden, zijn er ook bij de Kinderrit regels!
-

-

-

Het is GÉÉN wedstrijd;
Er wordt geen klassement opgesteld, iedereen krijgt een prijs!;
Rit is op eigen risico, de organisatie kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld;
Max. 20 deelnemers (excl. begeleiders);
Min. 10 deelnemers (excl. begeleiders);
Indien te weinig deelnemers zullen wij enkel de 8km afstand aanbieden;
Leeftijd deelnemers: 5 t/m 13 jaar;
Leeftijd begeleiders: 18+;
Max. 2 kinderen per begeleider;
Begeleiders mogen te paard, te voet of op de fiets mee (fiets wordt ten zeerste afgeraden
wegens het zeer zanderig terrein!!!);
Alle kinderen en begeleiders te paard dienen een cap te dragen;
Harnachement dient veilig en in orde te zijn;
Min. snelheid: 5 km/u;
Max. snelheid: 10 km/u;
Starten mag pas na goedkeuring van de pony/het paard van de deelnemer door de
dierenarts;
Een combinatie heeft de rit pas goed volbracht wanneer de dierenarts de pony/het paard
heeft goedgekeurd. Deze nakeuring vindt plaats 30 minuten na de finish;
Kosten per deelnemer (incl. begeleider): €17,50 voor de 8km en €20,- voor de 16km;
Bij het inschrijfgeld behoren de kosten voor een ruitervergunning van Natuurmonumenten
voor het kind, het gebruikmaken van de materialen, het gebruikmaken van het
parkeerterrein, de verzorging van de aanwezige vrijwilligers, het gebruikmaken van de
uitgezette route en de prijzen. Verdere kosten zijn voor eigen rekening;
Wanneer de deelnemer al beschikt over een ruitervergunning van Natuurmonumenten voor
de Hoge Veluwe, wordt er eenmalig €2,50 korting gegeven op het inschrijfgeld. Dit dient op
het inschrijfformulier te worden vermeld;
Wanneer de begeleider te paard meerijdt, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de
ruitervergunning. Deze kan via de Eenhoorn worden aangevraagd voor €5,- per vergunning,
dit dient echter wel bij de inschrijving te worden vermeld.
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Sponsors
De Eenhoorn Kinderrit wordt mede mogelijk gemaakt door:
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