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Op dinsdag 20 september kwam het enduranceforum bijeen op het KNHS-centrum in 

Ermelo. Onderstaand de voornaamste zaken die aan de orde kwamen bij een, zoals 

gebruikelijk, volle agenda. 

 

Afscheid Aart Markies 

Allereerst neemt het forum formeel afscheid van forumlid Aart Markies. Aart heeft met het neerleggen 

van zijn functie als voorzitter van de KNHS Endurancevereniging ook zijn functie als forumlid 

neergelegd. Mariette Schellingerhout is zijn opvolgster binnen het enduranceforum. Aart wordt door 

voorzitter Wendy van den Barselaar en Directeur Sport van de KNHS, Anton Binnenmars, bedankt 

voor zijn inzet voor de endurancesport in Nederland. Aart zal betrokken blijven bij de endurancesport.  

 

Wedstrijdreglement endurance 

Het forum endurance heeft begin dit jaar een start gemaakt met het herschrijven van het 

wedstrijdreglement endurance. In mei en juni hebben extra bijeenkomsten plaatsgevonden om te 

discussiëren over verbeteringen en wijzigingen in het reglement. In deze vergadering zijn de 

veterinaire aspecten van het wedstrijdreglement besproken. In een aparte bijeenkomst hebben de 

wedstrijddierenartsen endurance input geleverd voor het reglement. In de volgende vergadering zal 

het wedstrijdreglement endurance opnieuw op de agenda staan.  

 

Hippiade endurance 2016 

Dit jaar heeft de allereerste Hippiade endurance plaats gevonden. Het idee voor het opzetten van een 

Hippiade is ontstaan binnen het enduranceforum met als doel het opzetten van een breedtesport 

kampioenschap en daarmee extra aandacht voor de endurancesport in Nederland. Het forum is 

verheugd dat de allereerste Hippiade heeft plaatsgevonden: er zijn drie kampioen endurance uit voort 

gekomen. Het is een mooie toevoeging op de wedstrijdkalender. Bij het forum en de 

wedstrijdorganisatie zijn verbeterpunten aangedragen om de Hippiade in de toekomst nog mooier te 

kunnen maken. Evaluatie binnen de werkgroep moet nog plaats vinden. Het forum spreekt de wens uit 

om de Hippiade endurance in de komende jaren voort te zetten. Op dit moment worden de mogelijke 

data waarop de Hippiade endurance in 2017 kan plaatsvinden onderzocht.  

 

Steun de endurancesport in Nederland 

Wil je ook meer betekenen voor de endurancesport in Nederland? Er zijn diverse mogelijkheden.  

 

 Word vrijwilliger bij een endurancewedstrijd bij jou in de buurt  

 Word actief binnen de KNHS Endurancevereniging, te beginnen met je actieve aanwezigheid 

tijdens algemene ledenvergaderingen en bijeenkomsten.  

  Reageer op oproepen om vrijwilligers bijvoorbeeld tijdens de Hippiade of bij opleidingen voor 

bijvoorbeeld officials. 

Bij voorbaat dank voor jouw bijdragen aan de endurancesport in Nederland en…  veel plezier 

 
De volgende vergadering van het enduranceforum is op dinsdag 8 
november 2016 


