
 

 

Beschrijving: Groompunt 

Hallo groom! Vandaag sta jij op het groompunt van de kinderendurance. Een mooie plek om te staan, 
want jij kunt de kinderen onderweg aanmoedigen en zo nodig nog een hart onder de riem steken. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van deze post. Neem het niet te letterlijk: het 
allerbelangrijkste bij de Kinderendurance is dat het voor de kinderen én voor jullie vooral leuk is! Het 
enige dat belangrijke is, is veiligheid. 

 

Wat nemen jullie in ieder geval mee? 

1. Het mapje dat voor jou post bedoeld is. Daarin zitten: kaart, startlijst, pen; 
2. Een grote flexemmer; 
3. Jerrycans met water; 
4. Koelflessen met water; 
5. Een bak met snoep; 
6. Een emmer met wortels; 
7. Pakjes drinken; 
8. Je lunchpakket; 
9. Je eigen vrijwilligers-hesje; 
10. Een stoel. 

 

Wat is een groompunt? 

Een groompunt is een door een organisatie aangewezen plaats waarlangs de deelnemers komen. Op 
een groompunt is er de gelegenheid om paard en ruiters te verzorgen. Bij endurancewedstrijden 
wordt dit gedaan door het eigen groomteam van de deelnemers, maar hier zijn júllie de grooms.   

 

Wat doe je op het groompunt? 

1. Zoek een veilige plek, dat wil zeggen: een plek waar je van de weg af staat en waar paarden 
en ruiters rustig kunnen staan. Probeer ook te zorgen voor voldoende ruimte, want het kan 
best zijn dat je 6 paarden tegelijkertijd langs krijgt. 

2. Je zet de flexemmer op een handige plek. Hier moeten de paarden uit kunnen drinken, dus 
zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om deze emmer heen. Daarna vul je deze met water. 
Het mag goed vol!; 

3. Wanneer de ruiters aankomen laat je eerst de paarden drinken. Willen ze niet drinken, laat 
ze dan ergens anders gaan staan zodat de andere paarden bij de drinkbak kunnen. 

4. Vraag of ze hun pony/paard willen koelen. Willen ze dat, geef ze dan een koelfles. Let op! 
Niet alle pony’s zijn dit gewend. Het kan nodig zijn dat je even helpt door de pony vast te 
houden. Laat het kind het water dan heel rustig langs de hals van zijn/haar pony lopen; 

5. Geef het kind een pakje drinken en een snoepje (als ze dat willen); 
6. Geef het paard een wortel; 
7. Vraag hoe het gaat; 
8. Vink het startnummer van het kind aan op de startlijst, zodat je weet dat hij/zij al voorbij is 

gekomen; 
9. Herhaal dit voor ieder paard dat voorbij komt. 


