
Vraagprogramma Endurance 2018 
 
Wedstrijdgevende organisatie: Stichting Mensport en Endurance Etten-Leur  
Naam: Endurance Etten-Leur 
Wedstrijdsecretariaat: Nicole de Vries 
Telefoon: 06-41588973 (na 19.00 uur) 
Website: www.mensport-en-endurance.nl 
Email: info@mensport-en-endurance.nl (voor alle vragen) 
Inschrijven via: Mijn Endurance of via inschrijven@mensport-en-endurance.nl 
 
Afstanden  
Impuls en korte klasse 1: 22.200 km 
Klasse 1 lang: 35 km 
Klasse 2 kort: 44.400 km 
Klasse 2 lang: 70 km 
Klasse 3 kort: 81.200 km 
 
Inschrijfgeld: 
Impulsrubriek: € 25,00 
Klasse 1 kort: € 25,00 
Klasse 1 lang: € 27,50 
Klasse 2 kort: € 30,00 
Klasse 2 lang: € 32,50 
Klasse 3 kort: € 35,00 
 
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 juli 2018 op de rekening te staan.  
Betaling enkel vooraf per bank. 
Naam bank: Rabobank 
Gevestigd te:  Etten-Leur 
Rekeningnummer: IBAN NL92 RABO0146843886 
Ten name van: Stichting Mensport en Endurance Etten-Leur 
Onder vermelding van: endurance + naam + klasse 
 
Inschrijven is mogelijk vanaf 14 mei 2018 t/m 1 juli 2018. 
U kunt het inschrijfformulier downloaden op onze website www.mensport-en-endurance.nl 
Inschrijfformulieren mailen naar:  inschrijven@mensport-en-endurance.nl 
 
Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2018 per email (info@mensport-en-endurance.nl) worden 
doorgegeven.  
 
Bijschrijven na sluitingsdatum:  
Enkel in overleg met de organisatie. Voor bijschrijven wordt € 5,00 in rekening gebracht. 
Het inschrijfgeld (+ € 5,00) mag dan op de dag zelf worden voldaan (bij voorkeur gepast) 
 
Kosten afmelden:  

- bij afmelding voor de sluitingsdatum is men verplicht € 10,- administratiekosten te betalen. 
- bij afmelden na de sluitingsdatum (1 juli 2018) dient u nog steeds het volledige inschrijfgeld te 

voldoen (zie algemeen wedstrijdreglement KNHS).  
- afmelden ten allen tijde schriftelijk via info@mensport-en-endurance.nl  

 
Route en terrein: 
De route gaat afwisselend over bospaden, verharde wegen en bermen en wordt gezien als een 
technisch parcours. Hoefbeslag is zeer zeker aan te raden. 
 

mailto:inschrijven@mensport-en-endurance.nl
http://www.mensport-en-endurance.nl/
mailto:inschrijven@mensport-en-endurance.nl
mailto:info@mensport-en-endurance.nl


Wedstrijdterrein (inclusief start, finish en vetgate): 
Zundertseweg 65 A 
4876 NJ Etten-Leur 
www.menstaljochems.nl 
telefoonnummer 06-20879307 

 
 
Stalling: 
Er is een beperkte mogelijkheid tot het huren van een box. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. Jochems via bovenstaand telefoonnummer of via email 
(menstaljochems@kpnplanet.nl) 
Overnachten is ook mogelijk. Meer informatie staat op onze website www.mensport-en-endurance.nl 
 
Paddock: 
Het maken van een kleine paddock bij uw trailer is beperkt mogelijk, op voorwaarde dat er geen 
schade aan het terrein ontstaat. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 
 
Honden: 
Toegestaan mits aangelijnd. Ook graag zelf de poep opruimen.  
 
Uitslag/prijsuitreiking:  een uur (of zoveel eerder als mogelijk) na binnenkomst van de laatste 
deelnemer.  
Prijzen kunnen niet achteraf geind of nagestuurd worden. 
 
Bijzonderheden: 

- Vetkaarten worden enkel nagestuurd indien u op de wedstrijddag (of eerder) een aan uzelf 
geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop heeft afgegeven bij het 
wedstrijdsecretariaat. 

 
- De startlijsten en het programmaboekje worden per email verstuurd. De routekaarten staan op 

de website, wij verzoeken u deze zelf uit te printen. Er zal 1 grotere kaart aanwezig zijn op het 
secretariaat. 
 

- Er zijn vaste groompunten. Buiten deze punten mag er NIET gegroomd worden! 
 

- Op het wedstrijdterrein is water beschikbaar voor uw paard. 
 

- Voor deelname aan de Impulsrubriek is een KNHS-lidmaatschap voldoende. Een 
lidmaatschap van de KNHS kost  ongeveer € 22,00. Als u lid bent van een rijvereniging bent u 
automatisch lid van de KNHS.  
 

 
Algemene bepalingen: 
•Er wordt gereden onder het disciplinereglement Endurance van de KNHS  
•De organisatie, jury noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade 
in welke vorm dan ook, aan personen, paarden en/of materiaal. 
•De organisatie behoudt zich het recht voor, bij voldoende inschrijvingen de inschrijftermijn vervroegd 
te sluiten en bij onvoldoende inschrijving, de betreffende klasse te doen vervallen, waarvan tijdig aan 
de inschrijver melding zal worden gemaakt. 
•Men dient rekening te houden met de mogelijkheid tot controle op het gebruik van ongeoorloofde 
middelen en medicijnen. 
•Het niet starten binnen het tijdsbestek dat is aangegeven door de wedstrijdorganisatie en/of is 
voorgeschreven volgens het disciplinereglement endurance heeft diskwalificatie tot gevolg. 
•De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Ook heeft zij de 
bevoegdheid prijzen in te houden. 
•De organisatie draagt zorg voor (dier)geneeskundige hulp. Bij gebruik hiervan zijn de kosten voor 
rekening van de betrokken deelnemers. 
•In alle gevallen waarin de Algemene Bepalingen en het Endurancereglement van de KNHS niet 
voorzien, beslist de organisatie zo nodig in overleg met de vertegenwoordiger. 
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