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Kennismakingsreeks endurance 20km 
 

 Nodig :  

o recreatielicentie VLP (15EUR/jaar) : bevat verzekering en toegang tot alle 

Belgische endurancewedstrijden (VLP & LEWB), niveau kennismakingsreeks 

20km. Deze licentie kan gekocht worden op het wedstrijdsecretariaat. 

o Paspoort en correct vaccinatieboekje. Paard moet gechipt zijn. 

o Rijhelm is verplicht 

 

 Regels Kennismakingsreeks : 

o Afstand : ca. 20km 

o Snelheid min. 10kpu  max 12kpu 

o Na aankomst : paard aanbieden aan de dierenartskeurder binnen de 20 minuten 

o Hartslag voor vertrek en na aankomst : 60 of lager 

o Leeftijd ruiter : min 14 jaar, indien begeleid van volwassene min 12 jaar 

o Leeftijd paard : min 4 jaar 

o Vertrek : vanaf 9uur tot ten laatste 15 uur (tenzij anders bepaald) 

 

Verloop wedstrijd in 10 fasen  
1. Eerst naar het wedstrijdsecretariaat om je in te schrijven en je fiche af te halen met 

rugnummer (5 EUR borg), eventueel nog betalen startgeld. Deelname kost 15 EUR 

 

2. Paard aanbieden voor veeartscontrole (vetgate). Vergeet je paspoort en boekje met correcte 

inentingen niet. In de vetgate heb je je rugnummer aan en neem je fiche mee. Paard mag 

aangeboden worden ter keuring met halster en touw of met hoofdstel. 

 

3. Na een positieve keuring, je paard opzadelen en naar de start gaan 

 

4. Bij de start je starttijd aanvragen (maak even een berekening wat je min. - en max. tijd is 

om aan te komen.) en ondertussen wat warmstappen. 

 

5. Je mag met max. 5 ruiters samen starten. Ben je met meer, dan kan je je in 2 groepen 

verdelen en tijdens de rit nog samen voegen.  

 

6. Aankomst na 20km : bijna 2 uur rijden.  

 

7. Paard afzadelen en laten drinken. Paard eventueel wat afkoelen. 

 

8. Paard aanbieden aan de vetgate ter nakeuring, dit max. 20 minuten na aankomst. 

 

9. Rugnummer afgeven op secretariaat (in ruil borg terug) 

 

10. Wachten op resultaatbekendmaking met prijsuitreiking of aandenken.  


