
 

 

De wedstrijden worden gereden conform het wedstrijdreglement endurance. Dit is te vinden op: 

https://www.knhs.nl/media/11155/wedstrijdreglement-endurance-2017.pdf 

Dit reglement wordt aangevuld met de onderstaande regels. 

 

Rassen:  

shetlander, ijslander, trekpaarden, fjord, tinker, konik, haflinger, fries en welsh cob. 
Een kruising mag, maar dient minimaal 50% koudbloed aandeel te hebben en geen arabisch bloed. 
Mocht er twijfel bestaan over een individueel paard dan zal er contact zijn tussen de eigenaar en de 
organisatie. 
 
Wedstrijden & tempo: 

In Nederland worden deze verreden onder de regels van de KNHS, in Duitsland volgens de regels van 

de VDD en in België volgens de regels van de VLAR.  Echter hanteren wij wel een maximaal tempo 

van 14kmpu. Wedstrijden met een hoger gemiddeld tempo op de eindlijst tellen niet mee voor de K-

E-C. Voor de klasse I en II mag je maximaal 3 uitslagen insturen, voor Klasse III en IV maximaal 2. De 

organisatie zal op basis daarvan het klassement maken. Bij onvoldoende deelnemers in een klasse 

kan de organisatie ervoor kiezen klasses samen te voegen in het eindklassement. 

Meerdaagse wedstrijden: 

Je mag deelnemen in meerdaagse wedstrijden. Echter doe je in de klasse mee die je ook qua 

kilometers hebt gereden. Dit volgens de winstpuntenregel: 

Aantal 
dagen 

2 Min. 
totale 
afstand 

3 Min. 
totale 
afstand  

4 Min. 
totale 
afstand 

>5 Min. 
Totale 
afstand  

Klasse: Totale 
afstand: 

 Totale 
afstand: 

 Totale 
afstand: 

 Totale 
afstand:  

 

II 40 t/m 79 60* 60 t/m 99 90* 80 t/m 
119 

120* 100 t/m 
139 

139* 

III 80 t/m 
139 

90* 100 t/m 
159 

150* 120 t/m 
179 

160* 140 t/m 
199 

180* 

IV  140  140  160   160  180  180  200  200 

 Of zoals aangeboden op de wedstrijd. 

 Wedstrijden tellen mee in de klasse bijbehorend het (minimaal) aantal gereden kilometers. 

Kom je onder het minimaal gemiddelde dan telt de wedstrijd mee in een lagere klasse. 

Deelnemen: 

 De competitie is voor iedereen die (kruising) koudbloedpaard heeft.  

 De competitie wordt bijgehouden per combinatie. 

 Je kunt je maar voor 1 klasse inschrijven. 

https://www.knhs.nl/media/11155/wedstrijdreglement-endurance-2017.pdf


 Het inschrijfgeld is 7,50,- per combinatie (KEV leden/ niet leden 10.00) 

 Je schrijft je in via het inschrijfformulier dit kan tot uiterlijk 13 oktober en stuurt de uitslagen 

in van jouw wedstrijden naar keuze, gedurende het seizoen of uiterlijk  31 oktober. 

 De inschrijving is pas geldig na betaling. 

 De betaling moet uiterlijk 31 oktober gedaan zijn. 

 

Rassenprijzen: 

Een paard komt in aanmerking voor beste ras als: 

- Deze geen afkeuringen heeft dit seizoen 

- De wedstrijden volledig zijn uitgereden. (zie regels meerdaagse wedstrijden) 

- De combinatie moet in het wedstrijdseizoen minimaal 150 goedgekeurde 

wedstrijdkilometers hebben gereden. 

 

Kilometervreters: 

 

In deze categorie worden alle goed uitgereden kilometers per seizoen bij elkaar opgeteld. Wanneer 

een combinatie op de VG is gestopt maar het paard is wel goed gekeurd op de nakeuring tellen deze 

kilometers ook mee. 

Grenzen over: 

Combinaties die grenzen van 1000 – 1500- 2000-2500-3000-3500 hebben overschreden worden in 

het zonnetje gezet. 

Puntentelling: 

Er wordt uitgegaan van een vast aantal punten 

Klasse 1 kort: 20 punten     klasse 1 lang: 30 punten 
Klasse 2 kort: 40 punten     klasse 2 lang: 60 punten 
Klasse 3 kort: 80 punten     klasse 3 lang: 100 punten 
Klasse 4 kort: 120 punten     klasse 4 lang: 140 punten 
 
Je kunt alleen 160 punten verdienen door een lange kl 4 op 1 dag te rijden. 
 
De eerste koudbloed in de eindlijst krijgt het volledige aantal punten, elke daarop volgende 
koudbloed krijgt 1 punt minder. 
 
Vanaf een 3 daagse wedstrijden tellen de punten van de lange afstanden plus 1 punt per gereden 
dag. Voorbeeld: 3 daagse klasse 2 = 60+3= 63 punten 


