
Achterhoek Endurance Competitie 
Idee: 
Om de ruitersport in de Achterhoek te promoten, heeft de organisatie van Endurance Winterswijk, 
de Achterhoek Endurance Competitie in het leven geroepen. Dit is een competitie die over vijf 
wedstrijden wordt verreden. Iedereen die mee doet aan deze vijf wedstrijden, maakt kans op de 
grote prijzen! Je hoeft je er niet apart voor op te geven! Hoe meer wedstrijden je van onze 
organisatie rijdt, hoe meer punten je verzamelt! Omdat wij het belangrijk vinden dat je goed voor je 
paard zorgt, hebben wij besloten om de hoofdprijs niet weg te geven aan de combinatie die als 
eerste finisht, maar aan de combinatie die als beste door de wedstrijden heen komt, dus keer op 
keer de beste vetkaarten laat zien. Om de Achterhoek Endurance Competitie compleet te maken, 
hebben wij Endurance Montferland gevraagd om met de competitie mee te doen. 

Kwalificatiemogelijkheden: 
De Achterhoek Endurance Competitie is een initiatief van Stichting Endurance Winterswijk.  
De volgende wedstrijden tellen als kwalificatiewedstrijden, waarbij deelname aan de Najaar 
Endurance in Oktober verplicht is om in aanmerking te komen voor de Best Condition prijs.  

15-02-2023  Valentijn Endurance – Klasse 1, 2 en 3 
14-05-2023  Endurance Barchem – Klasse 1 en 2 
15+16-07-2023 Achterhoek Marathon – 1 en 2-daagse, Klasse 1, 2 en (3) 
23-09-2023 Endurance Montferland – Klasse 1, 2 en 3 
15-10-2023 Najaar Endurance Winterswijk – Klasse 1, 2 en 3 (VERPLICHT VOOR DE BC PRIJS) 

De kleine lettertjes: 
De Achterhoek Endurance Competitie staat open voor iedereen die uit komt in de klasse 1, 2 en 3. De 
impuls rubriek valt hier dus buiten. 

De competitie is combinatie gebonden. Om het voor iedereen eerlijk te houden, worden paarden die 
de laatste 12 maanden op FEI wedstrijden zijn uitgebracht, uitgesloten van deelname, ongeachte 
welke ruiter er op heeft gezeten. 

Er wordt in iedere klasse één klassement opgemaakt. De klasse kort, midden en lang worden bij 
elkaar in één lijst gestopt. Aan het einde van de Najaar Endurance Winterswijk, wordt het definitieve 
klassement opgemaakt. De eerste vijf in iedere klasse, winnen een prijs. De prijs wordt niet 
opgestuurd en moet door de winnende ruiter zelf de prijs in ontvangst nemen. Ben je niet aanwezig? 
Dan gaat de prijs naar de eerstvolgende op de lijst. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. Na iedere wedstrijd van de Achterhoek Competitie wordt een tussenstand 
gepubliceerd. 

De Best condition prijs wordt uitgegeven over de klasse 1, de klasse 2 en de klasse 3. Er zijn dus in 
totaal drie best condition prijzen. Om in aanmerking te komen voor de Best Condition prijzen, dien 
je de laatste wedstijd, de Najaar Endurance Winterswijk, verplicht mee te rijden. De eerste vijf van 
iedere klasse komen in aanmerking voor nominatie van deze prijs.  

Aan het einde van de Najaar Endurance worden de vetkaarten bekeken door de dierenartsen. Hier 
wordt van iedere klasse één winnaar gekozen. De ruiter is zelf verantwoordelijk voor het bewaren 
van zijn/haar vetkaarten. Om in aanmerking te komen voor de Best Condition prijs, dienen alle 
vetkaarten van de kwalificerende Achterhoek wedstrijden, aan het einde van de Najaar Endurance 



Winterswijk te worden overhandigd aan de organisatie. Heb je je vetkaarten niet bij je? Dan wordt je 
helaas uitgesloten van de Best Condition prijs. Naast het beoordelen van de kaart, kijken de 
dierenartsen ook gedurende de gehele competitie naar de algemene indruk van het paard. De indruk 
tijdens de Najaar Endurance is hierbij doorslaggevend. 

Puntentelling: 
Voor iedere goed uitgereden wedstrijd krijg je 1 punt. 
Daarnaast kun je extra punten verdienen. Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers in je klasse, 
krijgt de nummer 10, 1 punt en de nummer 1, 10 punten. Doen er maar 5 deelnemers in je klasse 
mee? Dan krijg de laatst geplaatste 1 punt en de winnaar 5 punten. 

Daarnaast geven we extra punten voor de langere klassen. Rijdt je de middenafstand in je klasse? Die 
is in de klasse 2, 50-55km en de in klasse 3 (90-95km), dan krijg je 0,5 punten extra. Rijdt je de lange 
afstand? Dit is in de klasse twee, 56-79km en in de klasse 3, 96-119km), dan krijg je 1 punt extra. 

Voorbeeld: Jantje rijdt de 62km wedstrijd goed uit en wint met 5 deelnemers in de klasse. Jantje 
krijgt 1 punt voor het goed uitrijden van de wedstrijd, 5 punten voor het winnen van de klasse en nog 
1 extra punt omdat hij de lange klasse heeft gereden. In totaal heeft hij voor deze wedstrijd 7 punten 
verdient. 

Rij je een meerdaagse? Dan krijg je voor de 61km 1 punt, voor de 77km 2 punten, voor de 80-91km 1 
punt, voor de 92-107km 1,5 punt en voor de 108-122km, 2 punten. 

Je hoeft je niet aan te melden voor de Achterhoek Endurance Competitie. Je doet automatisch mee. 

Prijzen: 
Er zijn voor iedere rubriek (klasse 1, 2 en 3), vijf prijzen te verdelen. Daarnaast zijn er maar liefst drie 
best condition prijzen. Daarnaast is er een prijs voor het “Beste oudste paard” en is er een prijs voor 
“de Beste Achterhoeker”. 

Hoofdprijs van de Achterhoek Endurance Competitie is een zadel van Gaston Mercier Sellier. Deze 
Franse zadelmaker zal een custom made endurancezadel ter beschikking stellen voor de winnaar van 
de Best Condition klasse 2. De prijs betreft een Florac 2.0 met glasvezelboom. De kleuren kunnen 
worden aangepast naar de wensen van de ruiter. Het zadel kan worden geupgrade naar een andere 
boom of ander type Gaston Mercier zadel. Hiervoor geldt een eigen bijdrage. Het zadel wordt 
geleverd exclusief accessoires. Het gewonnen zadel is inclusief een meetconsult van LS Zadel service 
waarbij het zadel helemaal op maat wordt besteld en geleverd. Levertijd is 4 maanden gerekend 
vanaf het pasconsult. Deze prijs is niet overdraagbaar en mag niet worden doorverkocht. 

Benieuwd wat de rest van de prijzen zijn? Dat lees je in de loop van het seizoen op onze social media 
pagina van Endurance Winterswijk! 

Wij wensen iedereen een sportieve wedstrijd toe! 
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