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VOORWOORD 

 

Hartelijk welkom bij de eerste editie van Endurance De Maashorst. Wij zijn te gast op het terrein van 

Ponyclub Jeanne D’Arc aan de Nieuwveldsestraat 4 in Zeeland (N.Br.). 

Van hieruit hebben wij een zo gevarieerd mogelijke route uitgezet naar het fantastische natuurgebied De 

Maashorst. Wij willen er samen met alle deelnemers en vrijwilligers een gezellige dag van maken. Om 

gebruik te kunnen maken van de gehele accommodatie zullen wij bij aankomst op het wedstrijdterrein 

controleren op een corona toegangsbewijs (QR-code). 

 

Dit programmaboekje bevat alle informatie, die van belang is voor de rit. Lees het goed door en zorg dat je 

kennis hebt van het Algemeen Wedstrijdreglement en het Disciplinereglement Endurance.  

 

Wij verzoeken alle deelnemers en grooms dit programmaboekje goed door te 

nemen en de regels op te volgen. Zo maken we er samen een hele sportieve en 

gezellige dag van! 

 

 

 
 

Wij zijn op deze dag te gast in Natuurgebied De Maashorst. Met een omvang van 3.500 hectaren is De 

Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant. Ze bevat honderden 

plantensoorten, bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 soorten zoogdieren. 

Vroeger was De Maashorst rijk aan vennen en moerassen en dat zie je terug aan de vele soorten amfibieën 

en reptielen, die je hier nog steeds aantreft. Ook honderden insectensoorten hebben De Maashorst als 

leefgebied uitgekozen. 

 

Provinciaal Landschap  

Al deze elementen maken van De Maashorst een landschap met een enorme diversiteit en bijzondere 

natuurwaarden. Om die te behouden, te versterken én verder te ontwikkelen, is De Maashorst door de 

provincie Noord-Brabant aangewezen als Provinciaal Landschap.  
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Huishoudelijke mededelingen: 

Gezien de natuurlijke omgeving waar wij ons in gaan bevinden, is het absoluut verboden honden los te 

laten lopen. Het heeft de organisatie heel veel moeite gekost toestemming en toegang te krijgen tot het 

natuurgebied. Deze regel geldt zowel op het start- en finishterrein als op de groomroutes en -punten. 

De rijhal is recent voorzien van een nieuwe bodem. Hier worden de veterinaire keuringen uitgevoerd. Wij 

verwachten dat de mest gelijk wordt verwijderd en het is NIET toegestaan je paard hier te laten rollen! 

Partytenten zijn toegestaan in de vetgate mits goed vastgezet met spanbanden o.i.d., dit ter beoordeling 

van de organisatie en/of jury 

Paddocks mogen worden gemaakt in de vetgate, niet op het parkeerterrein. 

Het grote grasveld mag niet worden gebruikt om paarden te laten grazen. De omheining van de 

parkeerplaats en de vetarea is NIET geschikt om je paard aan vast te maken! 

 

Hartelijk dank namens de organisatie aan: 

• Ponyclub Jeanne d’Arc voor het ter beschikking stellen van hun terrein; 

• de gemeenten Landerd, Uden en Bernheze, Staatsbosbeheer en Stichting De Maashorst voor het 

gebruik mogen maken van de ruiterpaden in Natuurgebied de Maashorst. 

• Alle vrijwilligers, want zonder jullie zou deze rit niet plaats kunnen vinden. 

• De anonieme sponsor, voor de prachtige bijdrage. 

• Alle sponsoren die een fantastische bijdrage hebben geleverd voor het organiseren van deze dag. 
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Aanrijroute auto’s en trailers naar het terrein van de ponyclub:  

 
Er is maar 1 aanrijroute om op het terrein te komen en zo min mogelijk de deelnemende ruiters tegen te 

komen. Wij verzoeken u dan ook NIET de navigatie te volgen, maar volgende routebeschrijving in acht te 

nemen: 

 

• Komend vanaf Oss → A50 , afrit 14 Zeeland: einde afrit rotonde 3 kwart richting Uden.  

• De volgende rotonde 2e afslag ri Uden. 

• Komend vanaf Eindhoven → A50, afrit 14 Zeeland: einde afrit rechtsaf richting Uden. 

• Houd de rechter rijbaan aan en bij de volgende rotonde ga je rechtdoor. 

• Eerstvolgende kruispunt RECHTDOOR. 

• Volgende rotonde rechtsaf en voor het Pannenkoekenhuis rechtsaf de Brand op. 

LET OP: dit is de enige weg waar u deelnemende ruiters tegen kunt komen dus houdt daar 

rekening mee.  

• Einde van de weg linksaf. Bij eerstvolgende rotonde rechtdoor. Na zo’n 400 m ziet u het terrein aan 

de rechterkant.  

 

 

 

 

 
 

 

Deelnemers die binnendoor willen rijden over de N277, verzoeken wij aan te rijden via de Bergmaas: op de 

rotonde richting Uden. Neem bij de volgende de rotonde de richting De Pannenkoekenboerderij 3/4 en sla 

voor dit restaurant rechtsaf de Brand op.  

LET OP: dit is de een weg waar u deelnemende ruiters tegen kunt komen dus houdt daar rekening mee. 

Aan het einde van deze weg slaat u linksaf. Bij de eerstvolgende rotonde rijdt u rechtdoor de 

Nieuwveldsestraat op. Na 400 m is het terrein aan de rechterkant. 
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Komend vanaf Ravenstein / Schaijk, rij richting Uden: 
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Terreinindeling: 

 
 

Rood = Parkeren deelnemers 

Blauw = Secretariaat, kantine en toiletten 

Geel (geel) = keuringen 

Groen = Parkeren grooms, vrijwilligers en officials 

Paars = Vetgate 

Wit = Start 
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Locatie: 

 

Rijhal Ponyclub Jeanne d’Arc 

Nieuwveldsestraat 4 

5411 NZ  ZEELAND (N.Br.) 
 

 

Organisatie en medewerkers: 
 

Organisatie: Roald Bouman 

 Anneke Bouman  

 Marianne van Iersel 

 

Juryleden: Elly de Bie 

 

Veterinairen:  Andrea van Tongeren 

 Jan Pen 

 

Computer: Dymfy Vulto 

 

Hoefsmid: Thijs Hoefs 

 

 

NOODNUMMER: 06 - 14 95 43 80 
  

www.endurancedemaashorst.nl 

info@endurancedemaashorst.nl 

 

 

 
 

https://www.knhs.nl/media/14567/tekst-programmaboekje-endurance-v-2018.pdf#page=1
https://www.knhs.nl/media/14567/tekst-programmaboekje-endurance-v-2018.pdf#page=1
http://www.endurancedemaashorst.nl/
mailto:info@endurancedemaashorst.nl
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Sponsoren: 

 

• Havens 

• Deltaglas 24-uurs glasservice 

• Massage voor je paard 

• Seducci 

• Goedhard 

• BioRon 

• Pharma Horse 

• Pearl Music 

• Hoofwear 

• Country Mill 

• Equilog 

 

 

 

• Dirks Fourage en Diervoeders 

• Paard & Bloem 

• Muriëlle Mulder fotografie 

• Fluistersteps 

• Thijs Hoefs hoefsmederij 

• Regio Online 

• Gaston Mercier Nederland 

• Loonbedrijf Van der Ven Zeeland 

• Keilekkerrr Zuivelproducten 

• Murielle Mulder Fotografie 

• Jumbo Eijsermans 
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TIJDSCHEMA 

 
 Open Dicht Vetgate vanaf 

Secretariaat 7:00 18:00  

    

Voorkeuring    

Klasse 2 lang 7:30 09:00 11:00 

Klasse 2 kort 8:00  11:00 

Klasse 1 lang 9:00   

Klasse 1 kort 10:00   

Impuls 10:00   

    

Voorbespreking bij 

secretariaat 

(verplicht) 

   

Klasse 2 lang 8:15   

Klasse 2 kort 8:45   

Klasse 1 lang 10:15   

Klasse 1 kort en 

impuls 

11:15   

    

Start    

Klasse 2 lang 9:00 09:15  

Klasse 2 kort vanaf 9:30   

Klasse 1 lang vanaf 11:00   

Klasse 1 kort vanaf 12:00   

Impuls vanaf 12:00   

    

Vetgate 11:00 14:00  

Finish 13:00 16:00  

    

 

Rusttijden vetgate: 40 minuten.  
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Informatie voor alle klassen 
Enduranceritten worden verreden onder het Wedstrijdreglement Endurance en het Algemeen 

Wedstrijdreglement van de KNHS, laatste versie. Ken je de regels nog niet? Lees dan Hoofdstuk 1 van het 

Wedstrijdreglement Endurance door voor de wedstrijd. De regelementen vind je ook terug op onze 

website. Nog even voor de goede orde: deelname is voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Men 

neemt deel aan de wedstrijd met een eigen afgesloten WA verzekering voor ruiter en paard! 

 

De organisatie en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor schade aan deelnemers en/of hun 

dieren en/of eigendommen, of voor schade door deelnemers veroorzaakt aan derden. Volg de aanwijzingen 

van de vrijwilligers op, want zonder hen zou het niet mogelijk zijn de rit te organiseren. Ben je het niet 

eens met een vrijwilliger? Ga dan niet in discussie, maar meld het bij de jury.  

Bij aankomst parkeer je op de aangegeven plaatsen op het terrein, op aanwijzing van de medewerkers. 

Vervolgens meld je je bij het secretariaat. Hier ontvang je een hesje met startnummer en een veterinaire 

kaart. Controleer of alle gegevens daarop goed staan vermeld en zorg dat je de kaart steeds bij de hand hebt 

op het terrein. Tijdens het rijden mag de groom de kaart bij zich houden, echter bij de keuringen dient de 

ruiter de veterinaire kaart te kunnen overhandigen. Bewaar deze veterinaire kaart goed, want verlies of 

onleesbaarheid leidt tot uitsluiting! Controleer ook of de tijden kloppen, die door medewerkers op je kaart 

worden geschreven tijdens de wedstrijd. Sier de staart van je paard, als deze neiging heeft tot slaan, met 

een goed zichtbaar rood lint.  

 

Vervolgens ga je met de veterinaire kaart en je paardenpaspoort naar de voorkeuring. De paarden moeten 

“bloot” worden aangeboden en mogen dus alleen een halster of hoofdstel dragen, hoefschoenen zijn wel 

toegestaan. Hengsten moeten een hoofdstel met bit dragen. Bij de voorkeuring worden de entingen 

gecontroleerd. Het paspoort moet bewijs van de volgende entingen bevatten, inclusief sticker, datum, 

handtekening en stempel van de dierenarts: een basisenting van 2 vaccinaties die minimaal 21 en maximaal 

92 dagen na elkaar gegeven zijnen daarna de vervolgentingen met maximaal 1 jaar tussen elke enting. De 

laatste enting dient minimaal 7 dagen voor de wedstrijden gegeven te zijn. Als tijdens de keuring blijkt dat 

je paard geen enkele enting heeft gehad tegen influenza of als de laatste enting langer dan 14 maanden 

geleden is, mag je niet starten. Het paard wordt gekeurd op ademhaling, hartslag, turgor (vochttoestand), 

slijmvliezen, algehele conditie, wondjes en drukkingen. Daarnaast moet het paard worden gemonsterd in 

stap en draf om te zien of het paard regelmatig loopt (locomotie). Laat je paard in een rechte lijn aan een 

los touw lopen. Loop aan de linkerkant van je paard en draai aan het eind rechtsom. Veel paarden zijn 

alleen gewend te stappen aan de hand, dus je kunt het best eerst thuis oefenen. Als je paard goedgekeurd is, 

zadel je hem ruim voor de starttijd, zodat je je op tijd kunt melden bij de start.  

Daar wordt je uitrusting gecontroleerd: 

- je draagt een broek die het gehele been bedekt en een bovenlichaam bedekkend hemd of shirt met  

  enige mouw, 

- je rijdt met gesloten stijgbeugels of met schoenen met een hak van minimaal 12 mm, 

- sporen zijn niet toegestaan, 

- het paard moet een zadel dragen en (halster)hoofdstel met teugels (je mag zelf kiezen welk 

  soort zadel en een bit is niet verplicht), 

- een glijdende martingaal is toegestaan, maar andere type hulpteugels niet, 

- in de impulsrubriek, klasse I en klasse II is een zweep tot max. 90 cm toegestaan, 

- tijdens de rit is een hartslagmeter toegestaan, bij keuringen moet hij uit staan. 
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Voorbespreking: In het tijdsschema staan tijden voor een voorbespreking. Anders dan je wellicht gewent 

bent, wordt deze niet digitaal doorgevoerd maar wordt mondeling toegelicht. 

Hier ontvang je de laatste informatie alsmede bijzonderheden over de route. 

De voorbespreking is verplicht voor alle klassen! 
 

De routemarkering: Alle routemarkering is aan de RECHTERKANT van de route aangebracht met 

gekleurde tape. Kleurcodering:ROOD = RECHTS WIT=LINKS GEEL=RECHTDOOR of als 

BEVESTIGING na richtingsverandering. Enkele tientallen meters voor je van richting moet veranderen, is 

rechts een rode of witte kleurcodering aangebracht. Je neemt dan de eerst daaropvolgende afslag. Na 

enkele tientallen meters is aan de rechterkant een gele kleur aangebracht als bevestiging dat je goed zit.  

Is er bij een kruising geen tape aangebracht? Rijd dan rechtdoor en volg het (ruiter)pad. Tijdens de rit kom 

je borden tegen met aanwijzingen. Om de 5 of 10 kilometer staat er een bordje dat je vertelt hoeveel 

kilometer je al gereden hebt. Verder staan er borden op 1 en 2 kilometer afstand van de vetgate en de 

finish. Er zijn meestal ook waarschuwingsborden geplaatst op de plekken waar je een gevaarlijke oversteek 

nadert. 

 

Controleposten: Tijdens de rit kom je controleposten tegen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist 

laten noteren van je nummer. Geef de controlepost dus voldoende gelegenheid je startnummer te noteren: 

je roept nummer en matigt je snelheid, vooral als je in een groepje rijdt.  

 

Staptraject: In elke route kom je een verplicht staptraject tegen, houd je hier aan! Het negeren van het 

staptraject kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 

 

Begrazingsgebieden: Rijd nooit over wildroosters en sluit hekken achter je. 

 

Oversteken: De organisatie zal je bij de voorbespreking vertellen bij welke oversteken er 

verkeersregelaars of vrijwilligers staan. Als er verkeersregelaars zijn, houden zij het verkeer voor je tegen. 

Vrijwilligers mogen dit niet doen en zij helpen alleen met uitkijken. Je steekt altijd op eigen risico over. 

 

Grooming: grooms kunnen ruiters helpen, uitsluitend op de aangegeven plaatsen in de route 

(groompunten). Op andere punten langs de route is groomen dus NIET toegestaan. Om vergunningen te 

behouden is het belangrijk dat grooms spullen opruimen en lege flessen meenemen, het overige verkeer 

niet hinderen, zich aan de verkeersregels houden en niet op paden rijden waar auto ́s niet toegestaan zijn. 

Voor overige deelnemers is het prettig als de route-aanduiding goed zichtbaar blijft en er niet op de route 

geparkeerd wordt. Een ruiter kan gediskwalificeerd worden vanwege het gedrag van de grooms.  

LET OP: De betrokken instanties en de organisatie hebben er vertrouwen in dat alle deelnemers en 

grooms zich netjes gedragen. De wedstrijd kan alleen vaker georganiseerd worden als alle deelnemers en 

grooms geen rommel achterlaten, niks kapot maken en rekening houden met andere gebruikers van wegen 

en paden.  

 

Na de rit: Op 30 minuten nadat je gefinished bent, ga je naar de nakeuring. Deze is hetzelfde als de 

voorkeuring, maar het paspoort hoef je niet meer mee te nemen. De nakeuring is verplicht, ook als je de rit 

niet helemaal uitgereden hebt. Na de nakeuring lever je je hesje in bij het secretariaat. Zo niet, dan wordt € 

25,-in rekening gebracht. Het wordt zeer gewaardeerd als je wacht op de prijsuitreiking. Prijzen kunnen 

alleen persoonlijk in ontvangst worden genomen.Lukt dit niet,dan kun je de organisatie vragen of zij de 

veterinaire kaart willen opsturen en een voldoende gefrankeerde en aan jezelf geadresseerde envelop achter 

te laten bij het secretariaat.  
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Informatie per klasse 

 

Impulsrubriek  

De regels voor de impulsrubriek zijn hetzelfde als die voor de klasse 1. (Zie hieronder.)  

 

Klasse 1 

Klasse 1 en de impulsrubriek starten individueel of in groepjes van maximaal 5 personen. In principe start 

je alleen, maar als je graag samen wilt rijden, kun je bij de organisatie aangeven met wie je wilt starten. 

Doe dit uiterlijk een week vóór de wedstrijd. Als de startlijst is gepubliceerd, is je starttijd definitief! 

 

Opmaken klassement  

Impulsrubriek  

De combinatie die zijn paard op de finish gelijk kan aanbieden en waarvan de snelheid het dichtst bij de 

gemiddelde snelheid van 12 km/uur ligt, is de winnaar van de betreffende rubriek.  

Combinaties waarvan het paard bij de finish een hartslagfrequentie van 60 slagen per minuut of lager heeft 

eindigen in het klassement boven combinaties waarvan de hartslagfrequentie pas bij de tweede keer tellen 

60 of lager is. Ongeacht de gereden snelheid. Vervolgens wordt gekeken naar de gereden snelheid. De 

combinatie die het dichtst bij de 12 km/uur gereden heeft, wordt als eerste geplaatst. De gemiddelde 

snelheid moet tussen de 8 en 12 km/uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer de gemiddelde snelheid lager dan 

8 of hoger dan12 km/uur is.  

Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 12 km/uur ligt en beide  

paarden bij de finish een hartslagfrequentie van 60 slagen per minuut of lager hebben, is de laagste  

hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaald de  

hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.  

 

Klasse I  

De combinatie die zijn paard op de finish gelijk kan aanbieden en waarvan de snelheid het dichtst bij de 

gemiddelde snelheid van 13km/uur ligt, is de winnaar van de betreffende rubriek.  

Combinaties waarvan het paard bij de finish een hartslagfrequentie van 60 slagen per minuut of lager heeft, 

eindigen in het klassement boven combinaties waarvan de hartslagfrequentie pas bij de tweede keer tellen 

60 of lager is, ongeacht de gereden snelheid. Vervolgens wordt gekeken naar de gereden snelheid. 

De gemiddelde snelheid van de rit moet tussen de 9 en 14 km/ uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer  

de snelheid lager dan 9 km/uur of hoger dan 14 km/uur gemiddeld is.  

Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 13 km/uur ligt en beide  

paarden bij de finish een hartslagfrequentie van 60 slagen per minuut per minuut of lager hebben, is  

de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaalt  

de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.  

 

Klasse 2 

Klasse 2 kort start individueel, klasse 2 lang start in een massastart. De minimale gemiddelde snelheid is 

10 km/u. 

Er is geen maximale snelheid, maar in klasse 2 krijg je alleen een winstpunt als je gemiddeld langzamer 

dan 15 km/u gereden hebt. Minimaal elke 40 km is er een vetgate. Bij binnenkomst wordt de arrival time 

op de veterinaire kaart genoteerd. Daarna moet de hartslag van het paard binnen 20 minuten maximaal 60 

slagen per minuut zijn. Je mag het paard 2 keer ter controle aanbieden, waarbij de tweede keer binnen 20 

minuten. Wanneer de hartslag 60 of lager is, bied je het paard aan en wordt deze tijd als in-time genoteerd. 

Vanaf dat moment gaat de verplichte rust in.  
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Het paard wordt veterinair gekeurd in de vet-area. Daar mag je met maximaal 2 personen per paard 

aanwezig zijn. Het verzorgen van het paard mag alleen in de groom-area gebeuren. Als alles goed is, mag 

je na de rusttijd verder rijden. Deze tijd wordt als out-time genoteerd. Bij twijfel zal de dierenarts je vragen 

terug te komen voor een herkeuring. Deze gebeurt 5 tot 10 minuten voor vertrek, je out-time, en de 

dierenarts zal je vertellen of je paard gezadeld mag zijn tijdens de herkeuring of niet. Mocht je de rit 

voortijdig willen beëindigen, dan kan dat nadat het paard is goedgekeurd. Je paard wordt daarna nagekeurd 

en als het ook daar goedgekeurd wordt, telt het tot dan toe gereden kilometers als een goed uitgereden rit. 

Je krijgt een winstpunt voor die afstand en wordt onderaan het klassement geplaatst zonder 

plaatsingsnummer. 

 

Opmaken klassement 

 

Klasse 2 

In de klasse 2 wordt de uitslag opgemaakt op basis van de gereden gemiddelde snelheid. De  

combinatie met de hoogste gemiddelde snelheid is de winnaar.  

Bij een individuele start in de klasse 2: Bij een gelijke snelheid wint de combinatie met de laagste 

hartslagfrequentie bij de nakeuring. Is ook deze gelijk, dan bepaalt de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag 

op basis van de veterinaire kaart.  

Bij deelnemers die tegelijk starten (massastart klasse 2 lang) en tegelijk finishen bepaalt een official welke 

combinatie als eerste de finishlijn passeerde (al dan niet op basis van een foto- of video finish) en daarmee 

de winnaar is van de rubriek. 

 

Nakeuring: 30 minuten na de finishtijd volgt de nakeuring. Deze verloopt hetzelfde als de voorkeuring, 

waarbij je het paard wederom “bloot” aan biedt.  

 

Vergeet niet na de nakeuring je hesje weer in te leveren bij het secretariaat. Indien je je hesje niet 

inlevert, moeten wij je € 25,00 in rekening brengen. Bij inlevering ligt een leuke attentie voor je klaar.  

 

Wij stellen het zeer op prijs als je blijft voor de prijsuitreiking. Wij hebben mooie prijzen van onze 

sponsoren ter beschikking gekregen! 

Indien het niet lukt te blijven en de vetkaart graag wilt ontvangen, dan kun je een voldoende 

gefrankeerde en aan jezelf geadresseerde envelop inleveren bij het secretariaat. Wij sturen je dan uw 

vetkaart toe. Gewonnen prijzen sturen wij niet na. Prijswinnaars dienen zelf de gewonnen prijs in 

ontvangst te nemen. 
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Groomroute klasse 0/impuls, korte klasse 1,  

korte klasse 2 1e ronde (GP1 + GP3)  

Naar GP1: 

• Vanaf het terrein linksaf naar de rotonde 

• Rotonde linksaf Boekelsedijk 

• Na 3 km rechtsaf Patersweg 

• Rotonde rechtsaf Industrielaan (50 km weg) 

• Stoplichten linkerbaan rechtdoor aanhouden 

• Volgende stoplichten linksaf Rondweg Uden 

• Rotonde rechts Nistelrodeseweg 

• Na 400 m rechts Lagerbosweg 

• Eerste weg links Slabroekseweg 

• Na 1,4 km ziet u links de parkeerplaats voor GP1 

 

 

 

 

 

 

Van GP1 naar GP3: 

• Rijd vanaf GP1 terug over de Slabroekseweg 

• Einde weg rechts Lagerbosweg 

• Kruising links Nistelrodeseweg 

• Rotonde driekwart ri Zeeland = Rondweg 

• Volgende stoplichten rechts Industrielaan 

• Rotonde driekwart ri Zeeland = Patersweg 

• Einde Patersweg links Boekelsedijk 

• Na 1 km linksaf Lange Goorstraat 

• Na 300 m parkeer de auto aan de kant 

• Hier ligt GP3 

 

 

Van GP3 naar startlocatie: 

• Keer om en rijd terug naar de Boekelsedijk 

• Ga aan het einde linksaf 

• Rotonde rechts en na 400 m weer terug op 

locatie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groomroute lange klasse 1 

1e ronde lange klasse 2:  (GP1+ GP2 + GP3)  

Naar GP1: 

• Vanaf het terrein linksaf naar de rotonde 

• Rotonde linksaf Boekelsedijk 

• Na 3 km rechtsaf Patersweg 

• Rotonde rechtsaf Industrielaan (50 km weg) 

• Stoplichten linkerbaan rechtdoor aanhouden 

• Volgende stoplichten linksaf Rondweg Uden 

• Rotonde rechts Nistelrodeseweg 

• Tweede weg rechts Lagerbosweg 

• Eerste weg links Slabroekseweg 

• Na 1,4 km ziet u links de parkeerplaats voor 

GP1 

 

Van GP1 naar GP2: 

• Rijd vanaf GP1 terug over de Slabroekseweg 

• Einde weg rechts Lagerbosweg 

• T-splitsing rechts Nistelrodeseweg 

• Na viaduct over snelweg A50 2e weg links 

Sonhofweg (De Sonhofweg gaat over in de 

Canadasweg) 

• Na 950 m rechts Hofsteeweg (Hofsteeweg 

gaat over in de Raktweg) 

 

• Parkeer na 600 m de auto aan de linkerkant net 

na de Bovenkampweg 

• Loop iets terug en dan rechts het pad “Achter de 

Berg” in (ri Bedaf) 

• Na 60 m is GP2 op de punt van de ruiterroute 

 

Van GP2 naar GP3: 

• Rijd terug via de Raktweg over de Hofsteeweg. 

• Linksaf Canadasweg (gaat over in Sonhofweg) 

• Einde weg rechtsaf Nistelrodeseweg 

• Na viaduct over snelweg A50 doorrijden tot 

rotonde 

• Rotonde driekwart richting Zeeland = Rondweg 

• Volgende stoplichten rechts Industrielaan 

• Rotonde driekwart richting Zeeland = 

Patersweg 

• Einde Patersweg links Boekelsedijk 

• Na 1 km linksaf Lange Goorstraat 

• Na 300 m parkeer de auto aan de kant 

 

Van GP3 naar startlocatie: 

• Keer om en rijd terug naar de Boekelsedijk 

• Ga aan het einde linksaf 

• Rotonde rechts en na 400 m weer terug op 

locatie 
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Groomroute korte klasse 2 tweede ronde en lange klasse 2 tweede ronde (GP4+ GP6 + GP3)  

Naar GP4: 

• Vanaf het terrein linksaf naar de rotonde 

• Rotonde rechts Brand 

• Hou bij ESSO links aan 

• Links Puttelaar 

• Rechts Kerkstraat 

• Rij door het dorp en pas je snelheid aan! 

• Rotonde 2e afslag Voederheil 

• Rotonde rechtdoor Voederheil 

• Scherpe bocht naar rechts Schaijkseweg 

• Eerste weg links Nabbegat  

• Aan het eind ligt GP4 (P links in de berm) 

 

Van GP4 naar GP5: 

• Rijd terug over Nabbegat  

• Rechtsaf Schaijkseweg 

• In scherpe linkerbocht rechts afslaan 

Zevenhuis 

• Na 800 m (gevaarlijke kruising) rechts 

Weversweg 

• Volg de S-bocht (let op: nu kom je op een 

stukje ruiterroute) Parkeer na 200 m in de 

berm (GP5) 

 

 

Van GP5 naar GP3: 

• Rij terug over de Weversweg 

• T-splitsing links Zevenhuis 

• Einde weg rechts Voederheil 

• Rotonde rechts Bergmaas 

• Volgende rotonde rechtdoor (2e afslag) 

• Stoplichten links Industrielaan 

• Rotonde driekwart ri Zeeland = Patersweg 

• Einde Patersweg links Boekelsedijk 

• Na 1 km linksaf Lange Goorstraat 

• Na 300 m parkeer de auto aan de kant 

• Hier ligt GP3 

 

Van GP3 naar startlocatie: 

• Keer om en rij terug naar de Boekelsedijk 

• Ga aan het einde linksaf 

• Rotonde rechts en na 400 m weer terug op 

locatie 
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 Enduranceruiter etiquette: 

• Houdt een andere ruiter een hek voor je open, wacht dan tot hij of zij weer in het zadel zit. 

• Spoel geen zweet-sponzen uit in drinkwater. 

• Waarschuw andere ruiters, voordat je ze passeert. 

• Wees beleefd tegen je mederuiters. 

• Houd voldoende afstand tot de staart van het paard voor je. 

• Waarschuw tegemoet komende ruiters, indien je paard kan slaan. 

• Vraag bij twijfel raad aan de veterinair of officials. 

• Respecteer de mening van de veterinair wat betreft de conditie van je paard. 

• Houd afstand tot andere paarden tijdens veterinaire controles. 

• Zorg dat je paard zich netjes gedraagt. 

• Laat ook je grooms zich aan de (verkeers)regels houden. 

• Begeef je uitsluitend op de voor de rit gemarkeerde ruiterpaden en wegen; ga er niet vanaf.  

• Je deelt en kruist een aantal paden met wandelaars en fietsers/mountainbikers; houd rekening met  

   hen. Fiets- en voetpaden zijn alleen voor fietsers en voetgangers. Een fietspad mag alleen worden  

   bereden, indien dit de veiligheid vergroot (oversteek rotonde). 

• Laat je paard niet knabbelen aan struiken en bomen. 

• Passeer wandelaars en niet-wedstrijd ruiters met gepaste snelheid (stapvoets).  

• Rook niet in de vrije natuur. 

• Ruim je afval en de mest van je paard op. Deze regels zijn niet anders dan een vorm van  

   wellevendheid. Houd rekening met elkaar en met de natuur! 

 

We wensen je veel succes en plezier! 
 

 

 

     
 

 

                            


