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Voorwoord 
Wie had het ooit gedacht, toen we in 2012 de eerste Eenhoorn Kinderrit organiseerden met 8 deelnemers, 
dat we 8 jaar later de 9e editie zouden organiseren met maar liefst 35 enthousiaste, gemotiveerde ruitertjes 
en amazones! Het was lang onzeker of het dit jaar wel ging lukken, i.v.m. Covid-19 en alle daardoor opgeleg-
de veiligheidsmaatregelen. Gelukkig zijn er veel zaken versoepeld waardoor ons evenement toch door kon 
gaan. En daar zijn we maar al te blij mee! 
 
As. zondag is het zover: dan verzamelen we ons allen op Camping Boszicht voor een mooie dag endurance 
met onze vrolijke viervoeters én elkaar. We gaan er, net als ieder jaar, een feestje van maken. Toch is het iets 
anders dan anders, want ook wij, en jullie, moeten ons houden aan de veiligheidsregels die door de Neder-
landse regering zijn opgesteld. Wat dit precies zal inhouden tijdens de Eenhoorn Kinderrit omschrijven wij in 
het speciaal toegevoegde hoofdstuk “Coronamaatregelen” in dit programmaboekje. A.U.B.: houd je goed aan 
alle regels: wij willen heel graag ook een 10e editie organiseren! 
 
Gelukkig is niet alles anders: zo zijn wij weer verwend met een super locatie op Camping Boszicht, hebben we 
weer een team fantastische vrijwilligers én zijn er weer super sponsoren Green Distance en Hartog die ervoor 
zorgen dat de kinderen niet met lege handen thuis gaan komen. De KNHS-Endurancevereniging stelt ook 
weer materialen beschikbaar zodat we niks tekort komen. Bedankt allemaal: wij zijn jullie super dankbaar. 
 
In dit boekje hebben we alle informatie omtrent de Eenhoorn Kinderrit 2018 verzamelt. Jullie vinden hier de 
routekaarten, de groomroutes, het programma, enz. Zorg er dus voor dat je dit boekje goed doorleest zodat je 
goed voorbereid bent. Mocht er voor de Kinderrit nog iets wijzigen, dan zullen wij dit melden tijdens de voor-
bespreking. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op door een mailtje te sturen 
(info@kinderrendurance.nl) of te bellen (06-38696368). 
 
Veel leesplezier en tot over een paar nachtjes slapen! 
 
Groeten van team Arnhemse Unicorn Meisjes, 
Renata en Rachel 
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We dst rijdgegeven s 
 

Organisatie:   Rachel Marty 
    Renata Macêdo Jucà 

Postadres:   Roerdompstraat 47  
    6883DH Velp 

Telefoonnummer:  06-38696368 

Email:    info@kinderendurance.nl 

Website:    www.kinderendurance.nl 
  

Vrijwilligers:  Fred van Ditzhuijzen (dierenarts)   
 Alvin 
 Marlies  
 Wendy  
 Björn 
 Ilona 
 Kitty 
 Suzan  
 Floor 
 Anne Kai 
 Ad 
 Simone 
 Djilan 

 

Fotograaf:  Gerjo Horstman 
 

Wedstrijdlocatie:  Camping Boszicht 
 Priesnitzlaan 4 
 6957 DE LAAG-SOEREN 

Telefoonnummer:  06-20133540� 

Email:   info@campingboszicht.nl  
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Wedstrijdlocatie 
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^ƚĂƌƚůŽĐĂƟĞ�Θ�ƉĂƌŬĞƌĞŶ 

�Ğ�ƐƚĂƌƚůŽĐĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŝŶĚĞƌƌŝƚ�ŝƐ  
�ĂŵƉŝŶŐ��ŽƐǌŝĐŚƚ͕� 
WƌŝĞƐŶŝƚǌůĂĂŶ�ϰ͕� 
ϲϵϱϳ���͕�>ĂĂŐ�^ŽĞƌĞŶ͘� 

�ĞǌĞ�ĐĂŵƉŝŶŐ�ďŝĞĚƚ�ŽŶƐ�ĚĞ�ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ�Žŵ�ĚĞǌĞ�ƌŝƚ�ƚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͕�ĞŶ�ǁŝũ�ǌŝũŶ�ŚĞŵ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ǌĞĞƌ�ĚĂŶŬďĂĂƌ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ͘  tŝũ�ŬƌŝũͲ
ŐĞŶ�ĞĞŶ�ĞŝŐĞŶ�ƐƚƵŬũĞ�ƚĞƌƌĞŝŶ�ƚĞƌ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Žŵ�ŚĞƚ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ�ƉůĂĂƚƐ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ǀŝŶĚĞŶ�ĞŶ�Ğƌ�ǌŝũŶ�ƚŽŝůĞƩĞŶ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ͘� 

tŝũ�ǌŝũŶ�ŚŝĞƌ�ƚĞ�ŐĂƐƚ͕�ǌŽƌŐ�Ğƌ�ĚƵƐ�Ă͘Ƶ͘ď͘�ǀŽŽƌ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ƚĞƌƌĞŝŶ�ŶĞƚũĞƐ�ǁŽƌĚƚ�ĂĐŚƚĞƌŐĞůĂƚĞŶ͊��Ăƚ�ďĞƚĞŬĞŶƚ�ĚĂƚ�Ğƌ�ŽŽŬ�ƵŝƚŐĞŵĞƐƚ�
ĚŝĞŶƚ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĂĚĚŽĐŬƐ�ĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƚƌĂŝůĞƌƐ͘��ŽĞ�Ěŝƚ�ĂůƐƚƵďůŝĞŌ͕�ŽŵĚĂƚ�ĂŶĚĞƌƐ�ĚĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ�ŵĞƚ�ĚĞǌĞ�ƚĂĂŬ�ŽƉŐĞǌĂĚĞůĚ�
ǌƵůůĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͕�ĞŶ�ĚĂƚ�ǀƌĂŐĞŶ�ǁĞ�ŚĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ůŝĞǀĞƌ�ŶŝĞƚ͘� 

�ůƐ�Ƶ�ĂĂŶŬŽŵƚ�ďŝũ��ĂŵƉŝŶŐ��ŽƐǌŝĐŚƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƚƌĂŝůĞƌ�ƌŝũĚƚ�Ƶ�ŶĂ�ŚĞƚ�ƌĞĐĞƉƟĞŐĞďŽƵǁ�ĚŝƌĞĐƚ�ŶĂĂƌ�ƌĞĐŚƚƐ�Žŵ�Ěŝƚ�ŐĞďŽƵǁ�ŚĞĞŶ͘�h�ƌŝũĚƚ�
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŽƉĞŶŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚĞŐ�ŚĞƚ�ƉĂƌŬĞĞƌǁĞŝůĂŶĚ�ŽƉ͘�/Ŷ�ǀĞƌďĂŶĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ�ƌƵŝŵƚĞ�ǀƌĂŐĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ŶŝĞƚ�ƚĞǀĞĞů�
ƌƵŝŵƚĞ�ŝŶ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ͘��ĞŶ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ�ǌĂů�Ƶ�ŽƉ�ǁĞŐ�ŚĞůƉĞŶ�ŵĞƚ�ƉĂƌŬĞƌĞŶ�ďŝũ�ĂĂŶŬŽŵƐƚ͕�ǀŽůŐ�ĂůƐƚƵďůŝĞŌ�ǌŝũŶ�ŽĨ�ŚĂĂƌ�ĂĂŶͲ
ǁŝũǌŝŶŐĞŶ͘��ǆƚƌĂ�ĂƵƚŽ͛Ɛ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽƉ�ĚŝƚǌĞůĨĚĞ�ƉĂƌŬĞĞƌǁĞŝůĂŶĚ�ƉĂƌŬĞƌĞŶ͘�KŽŬ�ŚŝĞƌďŝũ�ŐĞůĚƚ͗�ƉĂƌŬĞĞƌ�ǌƵŝŶŝŐ͊ 

WĂĚĚŽĐŬƐ 

WĂĚĚŽĐŬƐ�ŵĂŬĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƚƌĂŝůĞƌƐ�ŝƐ�ŝŶ�ǀĞƌďĂŶĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƌƵŝŵƚĞ�ŚĞůĂĂƐ�ŶŝĞƚ�ŵŽŐĞůŝũŬ͘��Ğ�ĐĂŵƉŝŶŐ�ďĞƐĐŚŝŬƚ�ǁĞů�ŽǀĞƌ�ƉĂĚĚŽĐŬƐ�ǁĂĂƌ�
ƚĞŐĞŶ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶĞ�ǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŵĂĂŬƚ͘�Kŵ�ĞĞŶ�ƉĂĚĚŽĐŬ�ƚĞ�ƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶ͗�ďĞů��ĂŵƉŝŶŐ��ŽƐǌŝĐŚƚ�;Ϭϯϭϯ-
ϰϮϬϰϯϱͿ͘ � 

KǀĞƌŶĂĐŚƚĞŶ� 

,Ğƚ�ŝƐ�ŵŽŐĞůŝũŬ�Žŵ�ƚĞ�ŽǀĞƌŶĂĐŚƚĞŶ�ŽƉ��ĂŵƉŝŶŐ��ŽƐǌŝĐŚƚ͘�/Ŷ�ĞĞŶ�ďůŽŬŚƵƚ�ŽĨ�ŝŶ�ĚĞ��ŽĞƌĚĞƌŝũ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŐŽĞĚ�ǀĞƌƚŽĞǀĞŶ͕�ĞŶ�ǌŽ�ŵĂĂŬ�ũĞ�
Ğƌ�ĞĞŶ�ůĞƵŬ�ǁĞĞŬĞŶĚ�ǀĂŶ�ŝŶ�ƉůĂĂƚƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ůĞƵŬĞ�ĚĂŐ͊��Ğ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǌŝũŶ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ĐĂŵƉŝŶŐďŽƐǌŝĐŚƚ͘Ŷů͘�Kŵ�ƚĞ�ƌĞͲ
ƐĞƌǀĞƌĞŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ŽĨǁĞů�ǀŝĂ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĞĞŶ�ƌĞƐĞƌǀĞƌŝŶŐ�ƉůĂĂƚƐĞŶ�ŽĨǁĞů�ďĞůůĞŶ�ŵĞƚ��ŽƐǌŝĐŚƚ͘� 

�ƚĞŶ�ĞŶ�ĚƌŝŶŬĞŶ� 

ZĞĐĞƉƟĞ��ĂŵƉŝŶŐ��ŽƐǌŝĐŚƚ� 
�ŝũ�ĚĞ�ƌĞĐĞƉƟĞ�ǀĂŶ��ĂŵƉŝŶŐ��ŽƐǌŝĐŚƚ�ŵĂŬĞŶ�ǌĞ�ǀŽŽƌ�Ƶ�ĞĞŶ�ŚĞĞƌůŝũŬĞ�ŬŽƉ�ǀĞƌƐĞ�ŬŽĸĞ�ĞŶͬŽĨ��ĂƉƉƵĐĐŝŶŽ�ŬůĂĂƌ͘��ĂĂƌ�ǌŝũŶ�ƚĞǀĞŶƐ�
ŝũƐũĞƐ�ƚĞ�ŬŽŽƉ͘� 

�Ğ�ZĞŝǌĞŶĚĞ�<ŽĞŬĞŶƉĂŶ� 
�Ğ�ƌĞŝǌĞŶĚĞ�ŬŽĞŬĞŶƉĂŶ�ƐƚĂĂƚ�ǀŽŽƌĂĂŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƚĞƌƌĞŝŶ�ĞŶ�ƐĞƌǀĞĞƌƚ�ƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬĞŶ͕�ĨƌŝĞƚ�ĞŶ�ƐŶĂĐŬƐ͘�DĞƚ�ŵŽŽŝ�ǁĞĞƌ�ŬƵŶ�ũĞ�ĚĂĂƌ�
ŚĞĞƌůŝũŬ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƚĞƌƌĂƐ�ǌŝƩĞŶ�;ŝŶ�ŚĞƚ�ǌŽŶŶĞƚũĞ͊Ϳ�Žŵ�ďŝũ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌŝƚ͘� 
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Programma & Dagverloop 
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Programma 

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 voorbespreking is verplicht voor alle NIEUWE deelnemers. Mocht uw kind reeds eerder 
hebben deelgenomen aan een Kinderendurance rit in Nederland dan is afwezigheid bij de 
voorbespreking toegestaan. Geef dit AUB wel door vooraf via de email, zodat wij weten wie 

Tijd Activiteit 

Va. 9:00 uur Terrein open / aankomst deelnemers 

9:30 tot 10:00 uur Secretariaat open 

10:00 uur Voorbespreking* 

10:30 uur Start voorkeuring 17 km 

11:05 uur Start voorkeuring 8 km 

Va. 11:15 uur Start 17 km volgens startlijst 

Va. 11:50 uur Start 8 km volgens startlijst 

Va. 13:15 uur Finish open 

+/- 16 :30 uur Iedereen gefinisht 

+/- 17:00 uur Prijsuitreiking 
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Beschrijving dagverloop - stap voor stap 

 1. Aankomst & aanmelden bij het secretariaat 

Voor de eigen rust en dat van de paarden is het altijd fijn om op tijd aanwezig te zijn op de startlocatie. Wan-
neer 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. 

 

 2. Voorbespreking 

Tijdens de voorbespreking leggen we aan de kinderen uit wat er allemaal staat te gebeuren en waar ze op 
moeten letten. Bijvoorbeeld hoe ze de route kunnen volgen maar ook over de veterinaire keuring en nog veel 
meer. De voorbespreking is verplicht voor alle kinderen die nog niet eerder een kinderendurance in Nederland 
hebben meegereden.  

 

 3. De (veterinaire) voorkeuring 

Bij de Kinderrit hoeven enkel de paarden van de 
deelnemende kinderen gekeurd te worden, dus niet 
de paarden van de begeleiders.  I.v.m. corona-
maatregelen is het ook niet mogelijk om het paard 
van de begeleider te laten keuren. Deze mag, voor 
de rust van de paarden, wel mee naar het terrein van 
devoorkeuring. Het meenemen van het paardenpas-
poort is wel verplicht.  

Vooraf aan de keuring is er de mogelijkheid om, in-
diend het kind dit wil, langs te komen bij de veteri-
naire assistent. Deze is er om uit te leggen waar de 
dierenarts allemaal naar kijkt en waarom. Zo krijgen 
de kinderen bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf 
naar hartslag en darmgeluiden van hun pony te luits-
teren. Daarvoor nemen wij rustig de tijd, hou daar 
rekening mee mocht je hier gebruik van willen ma-
ken.  

Mocht u vragen hebben voor onze dierenarts of die-
renartsassistenten, stel deze dan gerust! 

Let op het programma voor de keuringstijd en vergeet niet om de veterinaire kaart en het paspoort van de 
pony mee te nemen naar de keuring! 

 

 4. De start 

Zorg ervoor dat je zo’n 5 minuten voor de start je meldt bij de vrijwilliger die bij de start zit. Deze zal controle-
ren of de starttijd correct op de veterinaire kaart staat. Heb je nog een laatste vraag? Stel deze aan onze vrij-
williger. Wanneer het tijd is (je starttijd vindt je op de startlijst), dan wordt je de goede kans op gewezen en 
mag je op pad! 
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 5. De route 

De route van de kinderendurance gaat in alle afstanden uitsluitend over ruiterpaden. Let op de markeringen en 
bij twijfel houd altijd het ruiterpad aan. En vooral: Geniet! 

 

 6. De groompunten 

Gedurende de rit kom je 1 (8 km route) 
of 2 (17 km route) groompunten tegen. 
Op deze groompunten staan vrijwilligers 
met drinken én wat lekkers voor zowel 
deelnemers alsook de begeleiders en 
paarden en pony’s. Ook zullen we hier 
koelflessen aanbieden om de pony’s te 
koelen zoals bij een echte endurance-
wedstrijd. Dit is echter niet verplicht en 
als de pony het spannend vindt, laat je 
vooral helpen door de vrijwilliger. 

Bij de groompunten mogen ook eigen 
grooms of supporters komen. De route-
beschrijving naar de groompunten vindt u 
iets verder in dit boekje. LET OP: Parke-
ren direct op het groompunt is niet toe-
gestaan. Parkeren mag enkel bij de nabij-
gelegen parkeerplaatsen. 

 7. De finish 

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 opmer-
ken tussen de hartslagen gemeten op verschillende momenten van de dag. Na de finish kunnen de paarden 
verzorgd worden tot de nakeuring: denk bijvoorbeeld aan afsponzen, eten en drinken geven en laten plassen. 

 

 8. De nakeuring 

Bij de nakeuring bekijkt de dierenarts weer alle punten die bij de voorkeuring ook bekeken zijn. De nakeuring 
vindt plaats 30 minuten na de finish. Vergeet niet om de veterinaire kaart weer mee te nemen. 

 

 9. De prijsuitreiking 

De prijsuitreiking proberen wij zo snel mogelijk plaats te laten vinden. Dit zal ongeveer 45 minuten na de laat-
ste finish zijn. Wij verwachten dat dit rond 17:00 uur zal zijn. Zorg ervoor dat je erbij bent want IEDEREEN 
krijgt een prijs!! De prijsuitreiking, net als de voorbespreking, vindt in principe plaats bij het secretariaat. In af-
wachting kan iedereen bij de Reizende Koekenpan een lekke hapje eten. Na de prijsuitreiking willen we graag 
nog een groepsfoto maken waarna iedereen weer richting huis kan! 



ϭϭ 

Corona  
veiligheidsmaatregelen 
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<ůĂĐŚƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ǀĞƌƚƌĞŬ͍�DĞůĚƚ�ũĞ�ĚĂŶ�ĂĨ͊ 

�ŝũ�ǌŝĞŬƚĞǀĞƌƐĐŚŝũŶƐĞůĞŶ�ŝƐ�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ŚĞƚ�ĂĚǀŝĞƐ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͗�dŚƵŝƐ�ďůŝũǀĞŶ͊��ŝƚ�ďĞƚĞŬĞŶĚ�ĚĂƚ�ďŝũ�ǌŝĞŬƚĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐĞǌŝŶ͕�ǁŝũ�Ƶ�ǀƌĂͲ
ŐĞŶ�Žŵ�ǌŝĐŚ�ĂĨ�ƚĞ�ŵĞůĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ��ĞŶŚŽŽƌŶ�<ŝŶĚĞƌƌŝƚ͘� 

ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�ĂĨƐƚĂŶĚ 

�ŽĂůƐ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĞƐƚ�ǀĂŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŐĞůĚƚ�ŽŽŬ�ŽƉ�ĚĞ��ĞŶŚŽŽƌŶ�<ŝŶĚĞƌƌŝƚ�ĚĞ�ϭ͕ϱ�ŵ�ŵĂĂƚƌĞŐĞů͘��Ăƚ�ďĞƚĞŬĞŶĚ�ĚĂƚ�ĂůůĞ�ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ�ĞĞŶ�
ĂĨƐƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�ƚŽƚ�ĞůŬĂĂƌ�ŵŽĞƚĞŶ�ŚŽƵĚĞŶ͘�<ŝŶĚĞƌĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞǌĞ�ƌĞŐĞů�ŐĞůƵŬŬŝŐ�ŶŝĞƚ�ĞŶ�ŵŽŐĞŶ�ŐĞǁŽŽŶ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ�ƐƉĞͲ
ůĞŶ͘�<ŝŶĚĞƌĞŶ�хϭϯ�ũĂĂƌ�ŚŽĞǀĞŶ�ŶŝĞƚ�ƚŽƚ�ĞůŬĂĂƌ�ŵĂĂƌ�ǁĞů�ƚŽƚ�ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ�ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ďĞǁĂƌĞŶ͘��ŝƚ�ŐĞůĚƚ�ƚĞŶ�ĂůůĞ�ƟũĚĞŶ͕�ĞŶ�
ǌĞŬĞƌ�ŽŽŬ�ƚŽƚ�ŽŶǌĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͊ 

 

�ĞƉĞƌŬƚ�ĂĂŶƚĂů�ďĞŐĞůĞŝĚĞƌƐ�ǀŽŽƌŬĞƵƌŝŶŐ 

�ŝũ�ĚĞ�ǀŽŽƌŬĞƵƌŝŶŐ�ŵĂŐ�ŵĂǆŝŵĂĂů�ϭ�ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞ�ƉĞƌ�ƉĂĂƌĚ�ŽĨ�ƉŽŶǇ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ǌŝũŶ͘�>Ğƚ�ŚŝĞƌ�ŽŽŬ�ŽƉ�ĚĂƚ�ũĞ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ďĞͲ
ǁĂĂƌĚ�ƚŽƚ�ĚĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ�ĞŶ�ĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐ͘�KŽŬ�ŚĞŶ�ǁŝůůĞŶ�ǁĞ�ŐƌĂĂŐ�ǀĞŝůŝŐ�ŚŽƵĚĞŶ͊ 

 

<ĞƵƌĞŶ�ŽƉ�ƟũĚ 

Kŵ�ĞƌǀŽŽƌ�ƚĞ�ǌŽƌŐĞŶ�ĚĂƚ�Ğƌ�ŐĞĞŶ�ŽƉŚŽƉŝŶŐ�ǀĂŶ�ŵĞŶƐĞŶ�ŽŶƚƐƚĂĂƚ�ďŝũ�ĚĞ�ǀŽŽƌŬĞƵƌŝŶŐ͕�ŚĞďďĞŶ�ǁĞ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�ĚĞ�ŬĞƵƌŝŶŐ�ŽƉ�ƟũĚ�
ƚĞ�ĚŽĞŶ͘��ĞǌĞ�ǀŽůŐƚ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ǀŽůŐŽƌĚĞ�ĂůƐ�ĚĞ�ƐƚĂƌƚůŝũƐƚ͘�,ŽƵĚ�ũĞ�ĂƵď�ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�ƟũĚ�ĞŶ�ŬŽŵ�ŶŝĞƚ�Ăů�ĞĞŶ�ŚĂůĨ�ƵƵƌ�ǀĂŶ�ƚĞǀŽƌĞŶ�ŶĂĂƌ�
ĚĞ�ŬĞƵƌŝŶŐ͕�ǌŽ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŽŽŬ�ŵŽŐĞůŝũŬ�Žŵ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ĞůŬĂĂƌ�ƚĞ�ďĞǁĂƌĞŶ͘ 

tŝů�ũĞ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�Žŵ�ĞǆƚƌĂ�ƵŝƚůĞŐ�ƚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŬĞƵƌŝŶŐ͕�ĞŶ�ƚĞ�ůƵŝƐƚĞƌĞŶ�ŶĂĂƌ�ŚĂƌƚƐůĂŐ�ĞŶ�ĚĂƌŵĞŶ�
ǀĂŶ�ũĞ�ƉŽŶǇ͕�ŬŽŵ�ĚĂŶ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ϱ�ŵŝŶƵƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŬĞƵƌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ŬĞƵƌŝŶŐƐƚĞƌƌĞŝŶ�ĞŶ�ŵĞůĚƚ�ũĞ�ďŝũ�ĚĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ͘��ĞǌĞ�ŚĞůƉƚ�ũĞ�
ŐƌĂĂŐ�ǀĞƌĚĞƌ͘� 

 

WƌŝũƐƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐ 

�ƌ�ǌŝũŶ�ǀĂĂŬ�ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƉƌŝũƐƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐ͕�ĞŶ�ĚĂƚ�ǀŝŶĚĞŶ�ǁŝũ�ĞŶ�ĚĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ŚĂƌƚƐƟŬŬĞ�ůĞƵŬ͘�tŝũ�
ǌƵůůĞŶ�ŽŶƐ�ďĞƐƚ�ĚŽĞŶ�Žŵ�ĚĞ�ƉƌŝũƐƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐ�ǌŽ�ŬůĂĂƌ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�ĚĂƚ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ĚĞ�ƌƵŝŵƚĞ�ŚĞĞŌ�Žŵ�Ğƌďŝũ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ƚĞ�ǌŝũŶ͘��ĂĂƌďŝũ�
ďůŝũŌ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ǁĞů�ĚĞ�ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�ƌĞŐĞů�ǀĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ 

 

�ŝŐĞŶ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŶĞŵĞŶ 

tŝũ�ƌŽĞƉĞŶ�ĞĞŶŝĞĚĞƌ�ŽƉ�Žŵ�ǌŝũŶ�ŽĨ�ŚĂĂƌ�ĞŝŐĞŶ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ�ƚĞ�ƉĂŬŬĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŽƉǀŽůŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƌĞŐĞůƐ͘�KŽŬ�ǁŝũ�ǌŽƵĚĞŶ�
ůŝĞǀĞƌ�ǌŽŶĚĞƌ�ǁŝůůĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌƐ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ĠŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĞŶ�ďĞŚŽƵĚĞŶ�ǀĂŶ�ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ�ŝƐ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ĚĂƚ�ŵĞŶ�
ǌŝĐŚ�ŚŝĞƌ�ĂĂŶ�ŚŽƵĚƚ͘�tŝũ�ůŽƉĞŶ�ůŝĞǀĞƌ�ŶŝĞƚ�ĂůƐ�ƉŽůŝƟĞĂŐĞŶƚĞŶ�ƌŽŶĚ�Žŵ�ŵĞŶƐĞŶ�ƚĞ�ǀĞƌƚĞůůĞŶ�ĚĂƚ�ǌĞ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ŵŽĞƚĞŶ�ďĞǁĂƌĞŶ͕�ĞŶ�
ŚŽƉĞŶ�ĚĂĂƌŽŵ�ĚĂƚ�ũƵůůŝĞ�ŽŶƐ�ĚĂĂƌ�ďŝũ�ǁŝůůĞŶ�ŚĞůƉĞŶ͕ 

 

�ĞĚĂŶŬƚ�ǀŽŽƌ�ũƵůůŝĞ�ďĞŐƌŝƉ͊ 



ϭϯ 

Routes & Groompunten 



ϭϰ 

Routemarkeringen 

De routes worden op ieder gemarkeerd in hun eigen kleur:  

Þ 17 km in Rood (pijl is Rood-Wit) 

Þ 8 km in Geel (pijl is Geel-Zwart) 

De route wordt gemarkeerd door middel van pijlen die de juiste kant op wijzen bij kruisingen. 
De pijlen hangen in bomen, struiken, borden, etc. De pijlen zijn allen in de kleur van de eigen 
lus en zijn voorzien van afstand én logo van Kinderendurance Zuid Veluwe. 

De pijlen met “16 km” zijn voor de 17 km route. 

De pijlen met “9 km” zijn voor de 8 km route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden geen linten meer gebruikt ter bevestiging. Het is 
dus extra belangrijk om bij de afslagen heel goed op te letten, want op rechte stukken zullen 
geen bevestigingen hangen. 

 

 

Wanneer er even geen markering hangt: blijf  het ruiterpad volgen! 



ϭϱ 

Routes 

De 9 km route - GEEL 

Werkelijke afstand: 8,2 km 
Totale stijging/daling: 102 m 
Aantal groompunten: 1 
Afstand van start tot groompunt: 5,3 km 

Beschrijving route: 

Jullie rijden Camping Boszicht uit en slaan linksaf op de Priesnitzlaan. De route volgt deze rustige weg zo’n 
200 meter voordat u rechtsaf het bos in gaat. Jullie volgen eerst mooie lange rechte paden rechtdoor voordat 
u na ongeveer 2 km rechtsaf de Plaggenweg op gaat. Na nog zo’n 500 meter slaat u linksaf een wat zwaar-
der ruiterpad in. Na wat gekronkel in het bos komt u uit bij de Schaapsallee. Het ruiterpad loopt hier apart van 
de weg. Aangezien het erg druk kan zijn op de Schaapsallee in de weekends raden wij u aan om het ruiterpad 
aan te houden en niet op de weg te gaan rijden. Het ruiterpad is hier wel smal en heeft wat afstappen. Hier 
vindt u ook het groompunt.  

Na het groompunt vervolgen jullie je weg langs de Schaapallee tot parkeerplaats de Plagak waar jullie rechtsaf 
slaan. Zo rijden jullie via een erg leuk ruiterpad richting de finish. Vlak voor het einde gaan jullie een hek door 
en lopen jullie vervolgens via de Priesnitzlaan richting de Camping  

 

 

De 17 km route - ROOD 

Werkelijke afstand: 17 km 
Totale stijging/daling: 350 m 
Aantal groompunten: 2 
Afstand van start tot groompunten: 5,3 km & 11,7 km 

Beschrijving route: 

Jullie vertrekken linksaf op de weg en steken na zo’n 200 meter rechtsaf het bos in. Daar gaan jullie door een 
hek om vervolgens een mooi recht zandpad af te rijden. Bij zo’n 3 kilometer wordt de route zwaar met veel 
zand en een afdaling. Na de afdalink slaan jullie rechtsaf een nieuw en prachtig ruiterpad in. LET OP: dit deel 
van de route is nieuw! 

Aan het einde van dit nieuwe ruiterpad komen jullie uit bij GP1. Daar slaan jullie ook rechtsaf en volgen het 
ruiterpad langs de Lange Juffer. In de bocht waar de weg rechtsaf slaat, steken jullie over en volgen het pad 
naar beneden. LET OP: ook dit stukje route is nieuw! 

Helemaal beneden bij het mooie huis in het bos gaan jullie rechtsaf richting de Imboschweg. Dit is een mooi, 
lang recht pad. Deze volgen jullie tot 8 km voordat jullie rechtsaf slaan en omhoog rijden richting de zoge-
naamde “7-heuvelenweg”. Dit prachtige bospad doet z’n naam eer aan door de vele heuveltjes onderweg.  

Na dit prachtige pad slaan jullie rechtsaf en komen jullie bij de oversteek van de Lange Juffer bij groompunt 2. 
Daarna slaan jullie rechtsaf en maken nog een mooi rondje voor jullie richting de finish rijden. Vanaf het 
groompunt kunnen jullie deelnemers van de 8 km in tegengestelde richting tegenkomen. Passeer elkaar rustig. 
Vlak voor de finish is er een laatste hek waarna jullie een paar honderd meter langs de weg lopen tot Camping 
Boszicht en de finishlijn.  



ϭϲ 



ϭϳ 



ϭϴ 

Routebeschrijvingen 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 met een rode stip. Ook de groomroutes 
staan met een rode stippellijn aangegeven.  

 

Start → GP1  

1. Bij het verlaten van Camping Boszicht, sla rechtsaf op de Priesnitzlaan;  

2. Op het eerste kruispunt, sla rechtsaf de Professor Pellaan op;  

3. Aan het einde van de weg, sla linksaf op de Harderwijkerweg;  

4. Neem de eerste afslag linksaf, de Badhuislaan op;  

5. Blijf de Badhuislaan volgen, deze veranderd in de Schaapsallee;  

6. Als u rechtdoor blijft rijden rijdt u zo tegen parkeerplaats de Lange Juffer op, op de kruising van de Schaapsallee 
met de Lange Juffer;  

7. 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  

1. Rij terug op de Schaapsallee, in de richting waar u vandaan kwam;  

2. Na 3 km vindt u aan uw rechterkant het groompunt. Als u verder doorrijdt, vindt u aan uw rechterkant parkeer-
plaats de Plagak. Daar kunt u de auto parkeren. Loop vervolgens terug naar het groompunt.  

 

Start → GP2  

1. Bij het verlaten van Camping Boszicht, sla rechtsaf op de Priesnitzlaan;  

2. 2. Op het eerste kruispunt, sla rechtsaf de Professor Pellaan op;  

3. 3. Aan het einde van de weg, sla linksaf op de Harderwijkerweg;  

4. 4. Neem de eerste afslag linksaf, de Badhuislaan op;  

5. 5. Blijf de Badhuislaan volgen, over het wildrooster heen;  

6. 6. 1,2 km na het wildrooster vindt u aan uw linkerkant parkeerplaats de Plagak. U kunt hier uw auto parkeren;  

7. 7. Loop verder op de Schaapsallee, het groompunt bevindt zich links na ongeveer 300 meter.  

 

GP2 → Finish  

1. Rij terug over de Schaapsallee richting de Badhuislaan;  

2. Sla rechtsaf op de Hardewijkerweg;  

3. Neem de eerste afslag rechtsaf, de Professor Pellaan op;  

4. Sla op het kruispunt linksaf de Priesnitzlaan op;  

5. Na 500 meter kunt u links Camping Boszicht oprijden.  



ϭϵ 
Regels 



ϮϬ 

Regels 
 
Er is geen spel zonder regels. Voor de veiligheid van alle aanwezigen maar ook om de dag in goede banen te 
lijden. De regels zijn als volgt: 
 
· Veiligheid is ten alle tijden de prioriteit; 
· 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; 
· Leeftijd deelnemers: 4 t/m 16 jaar. Bij 4-jarigen is voldoende ervaring met paardrijden wel een must; 
· Leeftijd begeleiders: 18+; 
· Maximaal 2 kinderen per begeleider; 
· Begeleiders mogen te paard, te voet of op de fiets mee (bij fietsen wordt een mountainbike ten zeerste 

aangeraden); 
· Alle kinderen en begeleiders te paard dienen een cap te dragen; 
· Harnachement dient veilig en in orde te zijn; 
· Min. snelheid: 3 km/u; 
· Max. snelheid: 9 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 goedge-

keurd. Deze nakeuring vindt plaats 30 minuten na de finish; 
· Bij het inschrijfgeld behoren de kosten voor de vergunningen, het gebruikmaken van de materialen, het 

gebruikmaken van het (parkeer)terrein, de verzorging van de aanwezige vrijwilligers, het gebruikmaken 
van de uitgezette route en de prijzen. Verdere kosten zijn voor eigen rekening. 

 
 
 
 
 

En vergeet vooral niet: 
1. To Finish is to Win, oftewel: iedereen die met een fitte pony of paard aan de 

finish komt is een winnaar; 
2. Plezier maken en genieten is het belangrijkste; 
3. Er zijn geen domme vragen, dus wil je wat weten of begrijp je iets niet: laat 

het ons of onze vrijwilligers weten! 



Ϯϭ 

Sponsoren 



ϮϮ 

Tijdens het evenement zal fotograaf Gerjo Horseman foto’s maken. De foto’s van Gerjo zijn na het evenement 
te koop vanaf de webshop op ǁǁǁ͘ŽǇƉŽ͘ŶůͬŐĞƌũŽŚŽƌƐŵĂŶ . Zo kunt u een fijne herinnering aan deze leuke dag 

overhouden in de vorm van een mooie foto. 



Ϯϯ 

 
Met dank aan onze sponsoren: 


