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Beste deelnemers,
Een bijzondere wedstrijd in een bijzonder jaar!
Het was nog even heel spannend of deze ingelaste Najaars VeluweMarathon kon doorgaan,
maar met een aantal aanpassingen is het toch gelukt.
Lees de informatie svp goed door. We hebben de mogelijkheid gekregen om dit evenement
door te laten gaan, maar zullen ons 100% aan de (corona) regels moeten houden.
Wij hebben er heel veel zin!
Namens Stichting de Veluwe Marathon
Nanette ter Steege
Maaike Schaap
Bobette van Messel
JJ Spreij
Pauline Speelman
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Algemene informatie
Accommodatie Dop Heets Del
Harskamperweg 9a
3774 JN Kootwijkerbroek
Het terrein is voor de 3-daagse deelnemers open vanaf donderdag 8 oktober om 18:00 uur.
De voor-overnachters van de 2-daagse kunnen vrijdag vanaf 17:00 uur terecht op de locatie.
Bobette zal iedereen begeleiden naar de parkeer- cq overnachtingsplek.
Honden moeten aan de lijn op het terrein, en ze mogen niet op de slaaplocaties komen.
Deze Endurancewedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de KNHS, te weten het
Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Endurance.
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/endurance/regels-en-reglementenendurance/disciplinereglement-endurance/
Officials
TA
Jury
Jury

Marjolijn de Rooy
Roald Bouman (vrijdag en zaterdag)
Floor de Vos (zondag)

DA 1
DA 2
DA 3

Femke Sanders
Jiske l’Ami
Louise Molendijk (zaterdag)

Computer

Nienke Klomp

Vrijwilligers

Fotograaf

Jasper Keppel
Nienke Klomp
Femke Hoogstad
Rouke Bloemsma
Trudy Snijders & Eva
Imke Lamsma komt zaterdag fotograferen

Noodnummers

06-42711050 (Maaike) / 06-48569325 (Nanette)
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Graag willen onze sponsors enorm bedanken voor hun bijdrage. Dankzij jullie kan de
wedstrijd plaatsvinden en hebben we ook een hele mooie prijzenpot. Bedankt !
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Stalling & weidegang
Voor alle paarden zal een gedeelte van een omheinde weidepaddock beschikbaar zijn.
Wel moet er eigen paddock materiaal worden gebruikt om deze grote paddocks op te delen.
De organisatie zal de paddocks toekennen aan de deelnemers.
Graag zelf overleg met je paddock-genoten wbt indeling en afrastering.
Laat svp even weten als er paarden samen komen te staan.
De stallen zullen op naam worden ingedeeld door de organisatie. Stalling is incl stro.
Andere bodembedekking moet zelf meegenomen worden.
Hooi is beschikbaar voor de deelnemers die dat hebben aangegeven. De stallen moeten
schoon worden opgeleverd (met schoon stro of leeg) bij vertrek. Wij zullen hierop toezien.
De kosten voor het alsnog moeten schoonmaken van een stal worden in rekening gebracht.
De weide paddocks dienen ook vrij van mest te worden opgeleverd.
Er zijn voldoende kruiwagens en mestvorken aanwezig.
Mest op het terrein graag gelijk opruimen. Er is een mesthoop bij de buitenbak.
De vetgate op het terrein zal in de buitenbak zijn. Hier is geen paddock mogelijk.
Na keuring kan het paard naar de toegekende weide paddock worden gebracht.
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Terrein indeling

Er zijn parkeerplaatsen voor combinaties op de bestrate parkeerplaats voor de blokhut.
De weide naast de blokhut wordt gebruikt als parkeerplaats voor combinaties incl
overnachting. Parkeerhulp Bobette zal de juiste plek aanwijzen.
Secretariaat
In de blokhut bij de ingang van de paddocks is het Secretariaat opgesteld. Is het secretariaat
geopend, dan krijg je direct al de spullen die je nodig hebt.
Is het secretariaat niet open, dan kun je op een later tijdstip (of de volgende ochtend) langs
gaan om alles op te halen.
Groomlocaties & waterpunten
Er zijn een aantal groompunten vermeld op de website. Groomen op andere locaties is vrij
mits je aan de geldende verkeersregels houdt.
We zullen op de lange routes een waterpunt inrichten voor de ruiters zonder groom.
Deze worden mogelijk niet bemand, neem evt een spons mee om te kunnen koelen. Ruiters
die wel met grooms rijden, vragen we om niet van deze extra groompunten gebruik te
maken. We hebben niet genoeg vrijwilligers om het water gedurende de dag bij te vullen.
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Keuringen
De Veterinaire kaart ontvang je op het secretariaat tijdens het aanmelden.
Eerste keuring: neem de vetkaart (en paspoort!) mee naar de dierenarts.
Na de voorkeuring deponeer je de kaart bij het verlaten van de keuring in het bakje START dat bij de
uitgang van de binnenhal staat.
Ga op de tijd dat je bijna mag vertrekken naar de start (dus niet 5 minuten vooraf).
De starter geeft je de vetkaart terug met de juiste starttijd.
Alle vetgates overdag duren 40 minuten.
Bij binnenkomst vetgate hou je de kaart bij je en roep je duidelijk je nummer en geef aan of je gelijk
wil keuren of even wil wachten. Wil je je paard wat later laten keuren, dan roep je duidelijk je
opnieuw je startnummer. Overhandig de kaart aan de dierenarts
Na de keuring stop je je kaart in het bakje VETKAARTEN dat bij de uitgang van de binnenhal staat
Voor klasse 3 en 4: er hangt een bord waar je nieuwe starttijd op staat voor de 2e ronde.
Je krijgt je kaart weer terug net voordat je start.
Iedere dag ontvang je een nieuwe kaart tijdens de re-check in de ochtend
TIP: Maak een foto van je vetkaart voordat je hem in het bakje VETKAARTEN stopt.

Bij een meerdaagse is er een verplichte re-check in de ochtend voor vertrek.
De tijdstippen per klasse zijn hiervoor vermeld in het tijdschema.
Hou je svp aan de tijden die voor jouw klasse zijn gereserveerd, zodat iedereen op tijd zijn
keuring heeft gehad voor vertrek.
Er is een Best Condition prijs over alle deelnemers in de 2 klassen van de 2-daagse &
over alle deelnemers van de 3 klassen van de 3-daagse.
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Catering
Het ontbijt buffet staat van 07:00 tot 09:00 uur opgesteld in de groepsaccommodatie aan
de voorzijde van het gebouw. Je kunt hier gelijk de broodjes klaarmaken om mee te nemen
voor de lunch.
Vrijdagmiddag zal er rond 16:00 uur een warme snack worden uitgedeeld. Het avondeten
begint om 19:00 uur. Daarvoor zal een korte voorbespreking voor de volgende dag zijn.
Op zaterdag en zondag zal er rond lunchtijd soep worden uitgedeeld. De late aankomers
(3-daagse ruiters) op zaterdag op DOP kunnen dit later op de middag alsnog ophalen in de
eetzaal.
Het avondeten wordt ook in de groepsaccommodatie geserveerd.
Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd (op 1,5 meter afstand) in deze ruimte zijn.
Dit betekent dat we zaterdag in 2 shifts zullen moeten dineren. De deelnemers en grooms
van de 3-daagse zullen om 18:00 uur eten & de deelnemers en grooms van de 2-daagse
kunnen op zaterdag om 19:00 aan tafel.
Wij zorgen voor serviesgoed en bestek.
Op restrictie van de veiligheidsregio mag er geen alcohol worden geschonken.
Ten alle tijden zullen we een afstand van 1,5 meter moeten aanhouden van elkaar.
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Overnachting
Een deel van de deelnemers overnacht in eigen bus/camper of trailer.
Deze combinaties worden op de weide naast de blokhut geplaatst.
Zij kunnen gebruikmaken van het sanitair in het hoofdgebouw.
De overnachters in de accommodatie van DOP worden door de organisatie ingedeeld.
Voorkeuren zijn inmiddels bekend en zullen worden meegenomen.
Zowel voor de slaapzalen als de individuele kamers moet er zelf beddengoed en
handdoeken mee genomen worden.
Op restrictie van de veiligheidsregio mag er geen alcohol worden geschonken.
Ten alle tijden zullen we een afstand van 1,5 meter moeten aanhouden van elkaar.
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Vrijdag 9 oktober - Dag 1
Secretariaat
Voorkeuring
klasse III+IV (3daagse)
klasse II (3daagse)
Voorbespreking
allen (3daagse)

Open

Dicht

07:00
07:30
08:45

08:00
09:30

08:15

Start
klasse III & IV (3daagse)
klasse II (3daagse)
Vetgate Uddel open
Vetgate DOP open

09:30
10:00
10:45
12:30

Aankomst 2-daagse voor-overnachting

17:00

Diner

19:00

Voorbespreking dag 2 voor het
avondeten

10

Zaterdag 10 oktober - Dag 2

Open

Dicht

Secretariaat

07:00

Re-inspection
klasse III+IV (3daagse)
klasse II (3daagse)

07:30
08:00

08:00
08:45

Voorkeuring
klasse II+ III (2daagse)

09:15

11:00

Voorbespreking
klasse II+III (2daagse)

09:00

Start
klasse III & IV (3daagse)
klasse II (3daagse)

09:00
09:30

klasse III (2daagse)
klasse II (2daagse)

11:00
11:30

Vetgate Hoenderloo open
Vetgate DOP open

10:00
12:00

Diner 3-daagse ruiters & grooms
Diner 2-daagse ruiters & grooms

18:00
19:00

Voorbespreking dag 3 voor het
avondeten
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Zondag 11 oktober - Dag 3

Open

Secretariaat

07:00

Re-inspection
klasse III+IV (2 en 3daagse)
klasse II (2 en 3daagse)

07:00
08:00

Start
klasse III & IV (3daagse)
klasse II (3daagse)

09:30
10:30

klasse III (2daagse)
klasse II (2daagse)

08:30
10:00

Vetgate open
Finish open

09:45
10:45

Prijsuitreiking

ong. 15:30

Dicht

08:00
09:30
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Coronaprotocol Veluwe Marathon
Vooraf
Tot 2 oktober kunnen deelnemers zich inschrijven. Naam, telefoonnummer en emailadres
zijn bij deze inschrijving verplicht. We hanteren een maximum van 22 deelnemers. Deze
deelnemers mogen maximaal 1 begeleider meenemen. Deze begeleiders moeten bij
inschrijving door de deelnemer met naam en email bekend gemaakt worden. Er worden
geen toeschouwers toegestaan.
Deelnemers of begeleiders die zich niet houden aan het corona-protocol (dit wordt op de
website, facebook en in email gecommuniceerd), worden uitgesloten van deelneming.
Wanneer het evenement ivm Corona gecanceld dient te worden, wordt dit aan de
deelnemers gecommuniceerd middels mail, website en social media.

Tijdens
Deelnemers krijgen een vaste parkeerplaats met hun paardentrailer.
Houdt je op het terrein (ook bij het aanmelden en het keuren) en in de accommodatie ten
alle tijden aan de 1,5 meter afstand.
Bij het secretariaat vindt een gezondheidscheck plaats. Je vult hiervoor een formulier in en
laat dit bij het secretariaat achter.
Op het terrein vind je verschillende plekken om je handen te ontsmetten. Maak hier gebruik
van!
Daarnaast krijgen deelnemers een hesje en begeleiders een polsbandje. Zonder een van
beiden is betreding van het terrein niet toegestaan.
Toiletten en douches
Deze zijn aanwezig in het hoofdgebouw op de begane grond. De hotelkamers en de blokhut
hebben eigen sanitair. We hebben hele ruime rijtijden dit jaar, waardoor niet iedereen
tegelijk hoeft te gaan douchen. Hou zelf in de gaten wanneer het rustig is en ga dan
douchen.
Eten
’s Avonds kunnen deelnemers gebruik maken van een maaltijd. Deze wordt door catering
opgediend. Het eten gebeurt in shifts, en met vaste zitplaatsen op 1,5 meter. Tussen de
shifts worden de zitplaatsen gereinigd. De indeling voor de shifts wordt op de website en
tijdens de dag gecommuniceerd.
Start
Er zijn vaste looproutes weergegeven van en naar de start. Er wordt gestart in kleine
groepen (maximaal 10 ruiters per groep).
Keuren
Hou je paard tussen de dierenarts en jezelf in. Als het paard moeilijk te keuren is of niet goed kan
stilstaan, draag dan een mondkapje.
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Weersomstandigheden
Is het in de avond slecht weer dan verblijven de deelnemers en hun begeleiders op hun
slaapplekken. Helaas is het niet mogelijk om gelijktijdig allemaal samen in de eetzaal te zijn.
Er zijn wel meerdere ruimtes waar je droog kan verblijven, maar zorg voor 1,5 meter afstand
en beperkt aantal mensen.
Alcohol
De consumptie van alcohol is tijdens de Veluwe Marathon dit jaar helaas verboden. Het
risico dat onder genot van een drankje niet meer gelet wordt op het houden van 1,5 meter
afstand is voor de veiligheidsregio te groot.

Boete bij controle
Als organisatie vragen we jullie allemaal te houden aan de richtlijnen. De verwachting is dat
er controle gaat komen van een BOA. Eventuele boetes worden doorberekend aan de
degene die de overtreding gemaakt heeft. Maar laten we er met zijn allen voor zorgen dat
we er een mooi 1,5 meter festijn van maken.
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