
 

 

Beschrijving: Start / Finish 

Hallo start/finish assistent! Jij gaat er vandaag voor zorgen dat alle deelnemers over de startstreep 
komt en/of de finish passeert én dat we precies weten wanneer dat allemaal gebeurd.   

 

Wat nemen jullie in ieder geval mee? 

1. Een klapstoeltje; 
2. Het mapje dat je bij het secretariaat krijgt inclusief startlijst en/of finishlijst; invullijst & pen; 
3. Een klok; 
4. Je eigen vrijwilligers-hesje. 

 

Wat is de start/finish? 

Het spreekt eigenlijk redelijk voor zich. De start is waar alle deelnemers starten, en de finish is waar 
alle deelnemers finishen. De deelnemers starten in principe om de ongeveer 5 a 10 minuten, met 
enige uitzonderingen. Je hebt het daardoor wel een beetje rustig maar voor de deelnemers is dit fijn 
omdat ze elkaar niet direct inhalen onderweg. Bij de start moet je goed opletten welke kant de 
ruiters heen moeten. De 16 km start namelijk in een andere richting dan de 8 en 4 km. De 8 & 4 km 
starten richting het bos, de 16 km richting de weg. De finish komt allemaal vanuit het bos. 

 

Wat doe je bij de start/finish? 

Start 

1. De deelnemers moeten zo’n 5 minuten voor hun start al richting de start komen. Zijn ze er 
nog niet, probeer ze te roepen; 

2. Vraag om de vetkaart, schrijf daarbinnen achter het vakje ‘voorkeuring’ de starttijd op. 
Controleer ook het startnummer en geef de vetkaart vervolgens weer terug; 

3. Schrijf de starttijd op je eigen lijst; 
4. Controleer of het kind een cap op heeft en geen sporen om heeft. Indien wel sporen moeten 

deze af. Indien geen cap moet deze op; 
5. Controleer of de begeleider indien te paard een cap op heeft. Mocht dit niet zo zijn, dan 

moet deze op; 
6.  Geef het aan wanneer ze nog 1 minuut tot de start hebben; 
7. Geef aan wanneer de deelnemer mag starten; 

Finish 

1. Schrijf de finishtijd op je eigen lijst op; 
2. Geef aan dat het kind moet afstijgen en indien mogelijk de singel los kan doen; 
3. De veterinaire assistenten zullen gelijk de hartslag opmeten, wacht daar even op; 
4. Vraag aan de deelnemers om hun vetkaart; 
5. Vul op de vetkaart de finishtijd op + de nakeuringstijd (finishtijd + 30 minuten); 
6. Geef de vetkaart terug aan de deelnemer; 
7. Geef aan de deelnemer aan dat hij/zij 30 minuten later zich moet melden bij de dierenarts 

voor de nakeuring. 


