
 
 

PERSBERICHT 17-2-2017: 
 
Proef: Tijdelijk endurance klasse I starten zónder lidmaatschap Endurancevereniging 
 
Vanuit het Sportforum Endurance is een proef gelanceerd waarmee je in 2017 in de klasse I van de 
endurancesport kunt starten, zonder lid te zijn van de KNHS Endurancevereniging (KEV).  
 
Wat betekent dit? 
Dit betekent dat je endurance mag starten als je lid bent van een KNHS-vereniging of een FNRS 
Ruitersportcentrum, en een algemene of een gelimiteerde startpas hebt. Meer is niet nodig.  
Tot nu toe moest je tevens lid worden van de Endurancevereniging, maar dat is in 2017 niet verplicht. 
Als de proef succesvol blijkt, zal bekeken worden of de Endurancevereniging dit concept zal 
overnemen. 
 
Ben je geen lid van een KNHS-rijvereniging of FNRS Ruitersportcentrum, maar heb je een persoonlijk 
lidmaatschap bij de KNHS, dan blijft het lidmaatschap van de Endurancevereniging verplicht en heb je 
tevens een startlicentie voor de endurance nodig om te mogen starten. 
 
Klassen 
De klasse I is de laagste klasse binnen de endurancesport, zoals de klasse B dat is bij andere 
paardensportdisciplines. Het betreft wedstrijden van 20 tot 40 km lang. Wanneer je een wedstrijd 
goed uitrijdt, verzamel je winstpunten om naar de volgende klasse, de klasse II (40 – 80 km) te 
kunnen promoveren (promoveren is niet verplicht). Als je in de klasse II of hoger (klassen III en IV) 
wilt starten, moet je wél lid zijn van de Endurancevereniging. 
 
Hoe doe ik mee? 
Als je lid bent van een rijvereniging maar nog geen startpas hebt, vraag je om te beginnen via 
‘MijnKNHS’ een startpas aan. De endurancewedstrijden die aankomend seizoen georganiseerd 
worden, vind je op de wedstrijdkalender van de KNHS Endurancevereniging 
(www.endurancevereniging.nl) en op de website van de KNHS. Inschrijven voor 
endurancewedstrijden kan niet via ‘MijnKNHS’, maar gaat via ‘MijnEndurance’, bereikbaar via de 
website van de KNHS Endurancevereniging.  
 
Vrijwel elk gezond paard, vanaf de leeftijd van 4 jaar, dat regelmatig gereden wordt, kan meedoen 
aan een klasse I-wedstrijd. Je hebt geen bijzondere materialen nodig, waardoor het heel gemakkelijk 
is om op deze manier eens van de endurancesport te proeven. 
 
Impulsrubriek 
Ben je geen lid van een rijvereniging of heb je geen startpas, maar heb je wel een persoonlijk 
lidmaatschap bij de KNHS? Dan kun je meedoen in de Impulsrubriek endurance; deze Impulsrubriek 
vind je bij vrijwel iedere wedstrijd. De afstanden liggen doorgaans tussen de 20-30 km, op sommige 
wedstrijden tussen 30-40 km. Het verschil met de klasse I is dat je in de Impulsrubriek geen 
winstpunten kunt verzamelen; daarnaast ligt de gemiddelde snelheid iets lager.  
 
Inschrijfgeld wedstrijden 
Als je geen lid bent van de Endurancevereniging, betaal je voor deelname aan een klasse I-wedstrijd 
meer inschrijfgeld dan leden (€ 10 per wedstrijd). Een deel van de contributie van de leden wordt 
gebruikt om wedstrijden financieel te ondersteunen. Niet-leden dragen via het inschrijfgeld bij aan 
de wedstrijden. 

http://www.endurancevereniging.nl/
http://mijnendurance.endurancevereniging.nl/


 
De contributie van de Endurancevereniging bedraagt € 42,50 per jaar, exclusief het KNHS-
lidmaatschap. Als je meerdere wedstrijden per jaar wilt gaan starten, ben je met een lidmaatschap 
van de Endurancevereniging voordeliger uit. Je ontvangt dan ook vier keer per jaar ons 
verenigingsmagazine ‘Her&DER’ en je krijgt korting op lezingen, clinics en andere activiteiten die 
regelmatig georganiseerd worden. 
 
Waarom lid worden van de Endurancevereniging? 
De Endurancevereniging heeft, naast het ondersteunen van wedstrijden, een uitgebreid takenpakket: 

 Promotie en ondersteuning van de endurancesport in het algemeen; 

 Uitstippelen van de visie en het meerjarenbeleidskader; 

 Ondersteuning van nieuwe initiatieven, zoals competities en endurance op de Hippiade; 

 Subtopprogramma en stimuleren van kennisuitwisseling; 

 Organisatie van trainingen en workshops; 

 Verenigingskampioenschap en kilometer-awards. 
 
Als je geïnteresseerd bent, kun je op deze manier de endurancesport laagdrempelig uitproberen en, 
wanneer het je bevalt, lid worden van de Endurancevereniging, om eventueel door te groeien in deze 
uitdagende tak van paardensport! 


