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Voorwoord 
 

In 2022 hebben we als Stichting Endurance Noord Nederland de oude wedstrijd in Grolloo opgepakt. En 

met succes! We zijn als organisatie ontzettend blij dat we zoveel enthousiaste deelnemers vorig jaar 

mochten verwelkomen op het terrein van de Notaris Hoeve. Dit jaar willen we graag iedereen weer van 

harte verwelkomen bij de Notaris Hoeve. Op 1 april zal Endurance Grolloo dan ook weer van start gaan. 

Ten opzichte van vorig jaar hebben we geprobeerd om wat stenige paden uit de route te verwijderen. 

Daarbij hebben we de feedback van de deelnemers van vorig jaar ter harte genomen en zullen we o.a. 

de finish duidelijker aangeven.  

Een aantal personen en organisaties willen we extra bedanken voor hun inzet: Als eerste Roos Knip en 

haar man Hylke van Equus4All voor het helpen met de voorbereidingen en op de wedstrijd dag zelf. De 

boswachters van boswachterijen de Hondsrug, Schoonloo en Westerbork omdat we ook dit jaar weer 

door hun prachtige bossen mogen rijden. Gemeente Aa en Hunze voor hun ondersteuning bij de 

evenementen aanvraag. Speciaal nog de 4x4 mannen en vrouwen die opnieuw hun vrije dagen 

gebruiken om de route perfect uit te zetten.  

Daarbij hebben we nieuwe en terugkerende sponsoren die prijzen ter beschikking, waar we als 

organisatie enorm dankbaar voor zijn en niet zonder kunnen. Als laatste een dikke buiging voor alle 

vrijwilligers. Bedankt voor jullie inzet en support! 

Namens Stichting Endurance Noord Nederland 

Nienke, Pernille, Patricia, Louise en Floor  
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Organisatie en belangrijke telefoonnummers 

 
Organisatie 

Stichting Endurance Noord-Nederland 
p.a. ’t Gebint 29, 9472 ZJ, Zuidlaren 

 www.endurancenoord.nl  
IBAN NL65ASNB 0267 336454 t.n.v. F.E. de Vos 
KvK-nummer 77664590 

 

Wedstrijdleiding en noodnummer 

Floor de Vos, 06 5518 6282 
Nienke Koetsier, 06 3745 1245 

 

Officials 

KNHS Technisch afgevaardigde: Mark Rutten 
KNHS Federatievertegenwoordiger: Elly de Bie 
KNHS Juryleden: Roald Bouman 
Dierenartsen: Esther Kalfsbeek, Louise Molendijk, Floor van Kootwijk 
Ondersteund door Solleysel studente: Stefanie van Bergen, teller Mirjam van den Brand, 
schrijvers Marina en Ron 

 

Wedstrijdlocatie 

De Notaris Hoeve  
Schoonloërstraat 73 
9444 TH Grolloo

Terreineigenaren 

Staatsbosbeheer, Gemeente Aa en Hunze 

 

Medewerkers 

Hoefsmid: Oproepbaar door de organisatie 
Dierenarts (back-up): DAP Aa en Hunze 
EHBO: EHBO Hooghalen 
Fotograaf: Piet Sorber 
Secretariaat: Lies de Klerk 
Equipe Masters: Stijn Vroling 
Overige medewerkers: zie verderop in dit boekje  

 

http://www.endurancenoord.nl/
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Tijdschema 
 

 Open / vanaf Dicht / tot 

Secretariaat 06:30 17:00 

Voorbespreking bij Secretariaat  

Klasse 3  07:15  
Klasse 2 kort groep 1 08:15  
Klasse 2 kort groep 2 08:45  

Klasse 2 lang 09:15  
Klasse 1 lang 09:30  

Klasse 1 kort / impuls 09:45  
Voorkeuring 

Klasse 3 07:00  

Klasse 2 07:30  

Klasse 1 en impulsklasse 09:00  

Start 
Klasse 3 08:00 08:15 

Klasse 2 kort groep 1    09:00 09:15 

Klasse 2 kort groep 2 09:30 09:45 

Klasse 2 lang 10.00 10.15 

Klasse 1 lang 10:15 10:30 
Klasse 1 kort 10:30 11:15 

Impulsklasse 10:30 11:15 

Vetgate 09:30  

Rusttijd vetgate 40 minuten 

Finish 
Klasse 2 en 3 12:30 18:00 

Klasse 1 en impulsklasse 12:00 15:30 

Nakeuring   

Klasse 2 en 3 30 minuten na finish 

Klasse 1 en impulsklasse 30 minuten na finish  

Prijsuitreiking Per klasse, zo snel mogelijk 
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Route en parkeren 
 

Het adres van de wedstrijdlocatie is De Notaris Hoeve, Schoonloërstraat 73, 9444TH Grolloo.  
De locatie ligt aan de N376. Ga niet het terrein van de startlocatie op, maar de linker weg iets ten noorden 
van de startlocatie. Hier zullen ook de WELKOM vlaggen van vereniging staan. Rij de klinkerweg een stukje af 
en sla dan rechtsaf. RIJ STAPVOETS OP DE KLINKERWEG, hier kunnen wedstrijd ruiters rijden die het terrein 
verlaten of opkomen. Er zijn twee parkeerhulpen die helpen en aanwijzingen geven. Indien auto’s met trailer 
en groomauto’s niet stapvoets rijden op de klinkerweg en dit gesignaleerd wordt, kan uitsluiting van 
deelname of diskwalificatie volgen.  

 
We hebben 3 parkeervelden. Dit zijn weilanden waar normaal gesproken paarden grazen. Deze ruimte 
wordt belangeloos aan ons beschikbaar gesteld, laat ze dus netjes achter. Ruim ook de mest van je paard 
op. 
 
Voor deelnemers, grooms en vrijwilligers: Parkeren bij het veld voor de trailers.  
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Het wedstrijdterrein 

 

Hierboven zie je de indeling van het terrein. 

Parkeren 
Bij de parkeerplaatsen staat een kraan. Dit is gefilterd grondwater en is te gebruiken als drinkwater. Gelieve 
op deze plek je koelwater te halen voor op de route. Zorg ervoor dat je deze waterplek niet blokkeert met 
je auto, zodat alle ruiters er gebruik van kunnen maken.  

Secretariaat en catering  
Het secretariaat is in de Saloon van Equus4All. Hier zullen alle voorbesprekingen plaatsvinden. Hier is ook 
catering in de vorm van koffie/thee, hamburgers, tosti’s en ijsjes. HET IS NIET MOGELIJK OM TE PINNEN. 
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Start en vetgate uit 

Voor alle klassen zal de start zijn in een open plek in het crossveldje. Hier is ruimte om los te rijden. Je verlaat 

het terrein via een smal paadje en slaat rechtsaf voor de 32km en 25km lus en linksaf voor de 27 en 20 km lus. 

Let op dat hier auto’s met trailers kunnen rijden die naar het parkeerveld willen. Bij de massastarts zullen de 

auto’s stilgezet worden op de klinkerweg. Voor deel de klasse 2 en 3 zal de vetgate uit ook bij de start zijn. Rij 

dan ook hier je paard weer los na de pauze en doe dit niet in de groomarea.  

Veterinaire keuringen  
Alle keuringen vinden in de buitenbak plaats. Wanneer een dierenarts besluit dat er op het harde gedraafd 
moet worden, kan dit op de verharding naast de bak. 
 
Groomarea 
Bij de groomarea staat ca 600 liter water om te pakken. Zo hoef je geen water van de parkeerplaatsen mee 
te sjouwen. Wanneer je het terrein opgaat, hou de middelste lijn aan (schuin over het grasveld) om naar de 
groom/vet area te gaan 

Finish klasse 1 
Bij aankomst op het terrein, hou links de bosrand aan om naar de finish te gaan. Hier zal ook duidelijk een 
finish vlag staan.  

Finish klasse 2 en 3 
Bij binnenkomst van het terrein, hou schuin rechts aan en rij het cross-bosje weer in. Na een paar kleine 
bochtjes kom je bij de finish. Een eindsprint is mogelijk.  
 

Routes en telefoon 
Deze wedstrijdroutes zijn uitgezet met pijlen of lintjes . Op de website endurancenoord.nl staan de GPS 
routes.   
 
Wij willen aan alle ruiters vragen om ten alle tijden een opgeladen mobiel die aanstaat bij zich te hebben. Heb 
je geen groom bij je? Geef je telefoonnummer dan door bij het secretariaat. Mocht er onverhoopt iets 
gebeuren op de route, dan kan de organisatie altijd contact met je krijgen.  
 
 Rondes Totale afstand 

Impulsklasse 25,4 25,0 km 

Klasse 1 kort 25,4 25,0 km 

Klasse 1 lang 32,6 32,6 km 

Klasse 2 kort 27,4 + 25,4 52,8  km 

Klasse 2 lang 32,6 +27,4 60,0 km 

Klasse 3 32,6 +27,4 + 20,0 80,0 km 
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Toelichting routes 

Voor alle ruiters 
Als je na de route weer op het terrein komt en je finisht als klasse 1 ruiter: hou de bomenrij links aan. Je ziet 
de finishvlaggen als staan. Moet je nog een ronde en ga je naar de vetgate? Sla ook linksaf, maar steek schuin 
het grasveld over richting groom/vet area. Ben je finisher korte klasse 2? Hou dan meer rechts aan, rij het 
crossbosje in naar de finish lijn. 
 
25km route  
Bij het verlaten van het hoofdterrein sla je rechtsaf. Je volgt een kinderkopjes weg voor een stuk. Pas hier 
goed op, deze stenen kunnen glad zijn. Na 2 km kom je twee hekken tegen, deze worden door vrijwilligers 
opengedaan. Groompunt A heb je op 4,5 km. Steek eerst de weg over en ga daarna pas groomen. Na dit 
groompunt volg je voor 200 meter een fietspad. Denk aan de ruiteretiquette, blijf netjes in de berm rijden en 
let goed op de fietsers. Hierna kom je in een technisch moeilijker stukje. Op 10,5 km heb je groompunt B.  
 
Bij 13,5 km spiltst de route zich in de 25 km lus en de 32 km lus. Voor de 25 km sla je links af. Hierna steek je 
een weg over. Hier staan geen oversteekhulpen en let dan ook goed op. In het stuk bos na deze oversteek 
kruis je enkele keren een wandel route. Denk hier om de wandelaars en het andere bosverkeer.  
 
Bij 18 km kom je weer samen met 32km lus. Bij 19,5 km (25,5km voor 32km ruiters) is groompunt D en een 
oversteek. Vraag je groom om mee te kijken/helpen bij de oversteek. Let op! Direct na het oversteken bij 
groompunt D volgt een staptraject! Het begin en het einde van het staptraject zijn aangegeven met bordjes. 
Bij 21km (27km voor 32km ruiters) is een oversteek met oversteekhulpen. Zij houden niet het verkeer tegen, 
maar de ruiters! Volg ten alle tijden hun aanwijzingen op. Hierna rij je door naar de hekken die je op de 
heenweg tegenkwam en moet je weer een stuk over de kinderkopjes.  
 
32 km route 
Lees de eerste alinea van beschrijving 25km route hierboven. Bij 13,5 km ga je rechtdoor voor de 32 km lus. 
Op 21 km heb je groompunt C. Bij 25,5 km kom je samen met de 25km lus ruiters. Lees nu de laatste alinea’s 
van de 25km route.  
 
27 km route 
Vlak na de start, bij het verlaten van het terrein, is een smalle doorgang tussen twee bomen door. Na 250 m. 
steek je de Schoonloërstraat (N376) over; volg aanwijzingen van de oversteekhulp. Na ongeveer 9 km kom je 
bij de uitkijktoren en de radiosterrenwacht. Hier is een waterpunt. Let op, over het bruggetje is een 
staptraject! Het begin en het einde van het staptraject zijn aangegeven met bordjes. Houd daar rekening 
met voetgangers en fietsers. Na 16,5 km kom je bij groompunt E. Na 21 km kom je langs weer langs het 
waterpunt . Ook steek je de Schoonloërstraat nogmaals over. Bij 24,5 km heb je groompunt F. Voor je grooms; 
parkeren is 700 meter van het groompunt. Zorg dat je in goede conditie bent en weer een stukje kan terug 
joggen om tijd op het hoofdterrein te zijn, zonder dat je de snelheidslimiet overtreedt.  
 
20 km route  
Na de start sla je links af en steek je de N376 onder begeleiding van een oversteekhulp over. Tot aan 
groompunt G op 4,5 km rij je veel door bermen langs een weg. Let hier goed op het verkeer en je paard. Bij 
groompunt G steek je de weg over en kom je in het bos. Op 11km steek je de Hoofdstraat over. Hier zal een 
oversteek hulp zijn en je helpen. De oversteekhulp houdt niet het verkeer tegen, maar wel de ruiters. Volg de 
route tot groompunt H op 15,5 km. Hierna volgen weer stukken bermen tot aan de kinderkopjesweg die je uit 
de 32 km lus kent. Bij binnenkomst op het terrein: hou rechts aan en ga weer het crossbosje in. Je wordt naar 
het startpunt geleidt en kan met een mooie eindsprint finishen. 
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Lees de reglementen 

Zorg dat je goed op de hoogte bent van de regels. We rijden volgens de regels van de KNHS. Je vindt ze op 
de website van de KNHS. 

 
Algemeen wedstrijdreglement: 
 https://www.knhs.nl/media/23550/algemeen-wedstrijdreglement-1-april-2023.pdf 

 

Wedstrijdreglement Endurance: 
 https://www.knhs.nl/media/23471/wedstrijdreglement-endurance-2023.pdf 

 

 
Uiteraard verwachten we ook dat je je netjes gedraagt, daarvoor hanteren we de endurance-etiquette: 

 

 

 

  

 Zorg dat alle paarden in een groep kunnen drinken, voordat een waterpunt wordt verlaten. 

 Spoel geen zweetsponzen uit in drinkwater. 

 Waarschuw andere ruiters voordat u ze passeert. 

 Wees beleefd tegen uw mederuiters. 

 Houdt voldoende afstand tot de staart van het paard voor u. 

 Waarschuw tegemoetkomende ruiters indien uw paard kan slaan. 

 Vraag bij twijfel raad aan de veterinair of officials. 

 Respecteer de mening van de veterinair wat betreft de conditie van uw paard. 

 Houdt afstand tot andere paarden tijdens veterinaire controles. 

 Zorg dat uw paard zich gedraagt. 

 Houdt u aan de regels van de KNHS, de organisatie en de overheden. 

 Begeef u uitsluitend op de voor de rit gemarkeerde ruiterpaden en wegen; ga er niet vanaf. 

 Jonge aanplant moet bos worden voor het nageslacht, respecteer dit. 

 U deelt en kruist een aantal paden met wandelaars en fietsers/mountainbikers; houd rekening met hen. 
Fiets- en voetpaden zijn alleen voor fietsers en voetgangers. 

 Laat uw paard niet knabbelen aan struiken en bomen. 

 Passeer wandelaars en niet-wedstrijdruiters stapvoets. 

 Rook niet in de vrije natuur. 

 Ruim uw afval op. 

 Ruim de mest van uw paard op, vooral op het parkeerveld. 
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Extra informatie voor impulsruiters en klasse 1-ruiters 

De impulsklasse wordt ook wel kennismakingsklasse genoemd. Het is een goede manier om kennis te 
maken met de endurancesport. Je kunt deelnemen als je lid van de KNHS bent, je hebt nog geen 
lidmaatschap van de KNHS Endurancevereniging nodig en ook geen endurance startlicentie. In de 
impulsklasse krijg je geen winstpunten. Verder ziet je wedstrijd er hetzelfde uit als voor Klasse 1- 
deelnemers. 
Het doel van de wedstrijd is om zo snel mogelijk te rijden, waarbij je paard na de finish “fit to continue” is. 
Dat betekent dat je paard in goede conditie moet zijn, ook na de wedstrijd. In de impulsklasse en klasse 1 
zijn er wat extra spelregels om het welzijn van de paarden te beschermen. Namelijk een maximumsnelheid 
én een puntensysteem, dat stimuleert om met een lage hartslag (dus in een rustig tempo) te finishen. 

 

Hoe gaat een wedstrijd? 

 Als eerste haal je je hesje, startnummer en veterinaire kaart op. Hierop worden de waardes tijdens de 
keuringen opgeschreven. 

 We weten nog niet hoeveel ruimte er is op het parkeerveld. Als er voldoende ruimte is, mag je een 
paddockje uitzetten achter je trailer, waar je paard kan staan tijdens de verzorging. 

 Tijd voor de voorkeuring! Je meldt je bij de dierenarts met je paard aan een halster of hoofdstel 
(hengsten met bit), zonder zadel/deken/ander harnachement op zijn lijf. De dierenarts bekijkt het 
paspoort en je veterinaire kaart. 

 De dierenarts keurt je paard. Ook moet je een stukje met je paard voordraven. Als je paard is 
goedgekeurd, mag je starten op je starttijd die vermeld staat op de startlijst. 

 Begin op tijd met opzadelen. Als je hiermee klaar bent, kun je naar het startterrein gaan. Hier kun je 
instappen/inrijden. Houd je starttijd in de gaten, want je tijd begint ook echt te lopen als je starttijd is 
geweest! 

 Je start individueel of in een zelf samengesteld groepje van maximaal 5 deelnemers aan de 
impulsklasse of klasse 1. 

 Meld je bij de vrijwilliger bij de start, deze noteert je starttijd op je vetkaart. Zij controleren ook je 
kleding en harnachement, de eisen hieraan vind je in de reglementen. Het gaat bijvoorbeeld om de 
lengte van je zweep e.d. 

 Je kunt onderweg een controlepost tegenkomen. Zorg dat de vrijwilliger gelegenheid heeft je 
wedstrijdnummer te noteren. 

 Je mag onderweg niet geholpen worden. Behalve door je groom, op een groompunt. De groom mag jou 
of je paard drinken of eten aanbieden, helpen je paard te koelen met water, jouw jas aan te nemen, 
etc. Het is niet verplicht om een groom mee te nemen. 

 Je mag onderweg afstappen en naast je paard lopen, maar je komt te paard over de finish. De laatste 
kilometer voor de finish mag je niet stilstaan of terug rijden omdat je precies op een bepaald tijdstip 
wilt finishen. 

 Bij binnenkomst stap je gelijk af van je paard en biedt je je paard aan voor het tellen van de hartslag. 
De hartslag van je paard moet onder de 60 slagen per minuut zijn. Als dat niet zo is, mag je nog 1x 
binnen 10 minuten na binnenkomst aanbieden. 
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 Als de hartslag van je paard onder de 60 slagen per minuut zit, bied je 30 minuten na je 
finish je paard aan voor de nakeuring. De nakeuring verloopt eigenlijk precies zoals de 
voorkeuring. De dierenarts neemt je veterinaire kaart in. Deze krijg je weer terug bij de 
prijsuitreiking. 

 Als je met hartslagmeter rijdt, dan moet je deze uitzetten tijdens de keuringen. 

 In de impulsklasse moet je gemiddelde snelheid tussen 8 en 12 km/uur liggen, maar bij een 
gelijk aantal punten voor het op tijd aanbieden voor de hartslagcontrole, wint degene met 
de hoogste snelheid (maximaal 12 km/uur). 

 In klasse 1 moet je gemiddelde snelheid tussen 9 en 14 km/uur liggen, maar bij een gelijk 
aantal punten voor het op tijd aanbieden voor de hartslagcontrole, wint degene wiens 
snelheid het dichtst bij 13 km/uur ligt. 

 Zorg dat je vetkaart droog en heel blijft, want als de kaart niet meer 
leesbaar is, word je gediskwalificeerd. 

 Probeer onderweg steeds vrolijk te kijken, want je weet maar nooit waar de fotograaf in de 
bosjes ligt… 

 De prijsuitreiking is per klasse. Verlaat het wedstrijdterrein na je prijsuitreiking, zodat er 
voldoende doorstroming is gedurende de dag, en het niet te druk wordt op het 
wedstrijdterrein. 
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Extra informatie voor klasse 2- en klasse 3-ruiters 

Klasse 2 bestaat bij deze wedstrijd uit 2 rondes en klasse 3 uit 3 rondes. Hoe zat het ook 
alweer met de tijden? 

 Je start in een massastart, waarbij je een kwartier de tijd hebt om de startlijn te passeren. 
Voor je rijtijd geldt het vastgestelde (vroegste) tijdstip. 

 In klasse 2 rijd je minimaal gemiddeld 9 km/uur, in klasse 3 minimaal gemiddeld 10 km/uur. 

 Ga je voor een winstpunt? Rijd in klasse 2 dan niet sneller dan gemiddeld 15 km/uur. En in 
klasse 3 niet sneller dan gemiddeld 16 km/uur. 

 Als je binnen komt na een ronde, heb je 20 minuten de tijd om je paard aan te bieden 
aan de dierenarts. Je kunt je paard eerst gaan verzorgen / koelen in de groomarea, we 
hebben geen ruimte voor een waterstraat. 

 Je rijtijd stopt op het moment van aanbieden aan de dierenarts, mits de hartslag 60 per 
minuut of lager is. Je rusttijd van 40 minuten gaat nu in. 

 Na je laatste ronde stopt de rijtijd wanneer je de finish passeert. De finish ligt op een 
breed zandpad, als het overige paardenverkeer het toelaat kan je hier een eindsprint 
doen. 

 Bied je paard aan voor de nakeuring op 30 minuten na je finishtijd. 

 De prijsuitreiking is per klasse.  
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Vrijwilligers 
 

 Naam Functie Plaats Tijd op post Bijzonderheden 

Vrijwilligers wedstrijdterrein 

01 Floor Wedstrijdleiding 
Routecommissaris 
Ondersteuning Equipe 

 06:30  

02 Nienke Wedstrijdleiding 
Vrijwilligerscoördinator 

 06:30  

03 Pernille Secretariaat Parkeerveld 06:30-12:15 Drivethrough 

Parkeerhulp  
04 Mareiz Secretariaat Parkeerveld 06:30-12:00 Drivethrough 

Parkeerhulp  

Oversteekhulp N376 bij start   

05 Jaap Secretariaat Parkeerveld 06:30-12:00 Drivethrough 

Parkeerhulp   

Oversteekhulp N376 bij start   

 Floor  Voorbespreking Saloon Zie tijdschema  

06 Stijn  Equipemaster Bij buitenbak   

07 Erik  Equipemaster Bij buitenbak   

08 Lies  Invullen vetkaarten Bij equipemaster  Of Floor 

09 Julia  Start en vetgate out 
(Equipe scherm) 

Bosje 08:00 Julia en Anita komen 
samen 

Finish klasse 2/3 (tablet 1) 

10 Anita  Start en vetgate out 
(Equipe scherm) 

Bosje 08:00 Anita alleen ochtend 

Finish klasse 2/3 (tablet 1) 

 Lies Start en vetgate out 
(Equipe scherm) 

Bosje  Anita aflossen 

Finish klasse 2/3 (tablet 1) 

11 Els Vetgate / arrival time  
(tablet 2) 

Groomarea 09:45  

12 Olivia Vetgate / time in 
(tablet 3) 

Buitenbak 
 

09:45 Olivia en Marie 
komen samen 

13 Marie Vetgate / time in  
(tablet 4) (NB herkeurders) 

09:45 

14 Sandra  Finish klasse 0/1 
(tablet 5) 

 12:15 Dagdeel beschikbaar 

15 Anke Finish klasse 0/1 
(tablet 5) 

 12:15  

 Pernille Finish klasse 0/1 
(tablet 5) (NB herkeurders) 

 12:15  

Vrijwilligers op de route 

 Jaap Oversteekhulp Bij 11 km op route 20 
(laatste ronde klasse 3) 

12:00  

 Mareiz Oversteekhulp 12:00  

16 Amber Oversteekhulp  Bij 21 km op route 25 / 
27 km op route 32 

09:30 Amber en Johanna 
komen samen 17 Johanna Oversteekhulp 09:30 

18 Joke Waterpunt / controlepunt Uitkijktoren routes 
28/20 

09:30-17:00  

 Anke Waterpunt / controlepunt 09:30-13:00  

19 Mirjam Waterpunt / controlepunt 13:00-17:00 13 uur beschikbaar 

 4x4 team Hekken 32/25 08:00-08:30 Alleen start klasse 3 

20 Peter  Hekken 32/25 09:15-14:00  

21 Wil  Hekken 32/25 09:15-14:00  
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Sponsors 
 We willen onze sponsors van harte bedanken voor het mogelijk maken van onze wedstrijd:  
 

- Havens Paardenvoer 
- Equus4all 
- Equischoen 
- Cool Runnings Endurance 
- Hypostore Emmeloord 
- Welkoop Marwijksoord 
- 4 Leash 
- Eylisch Equestrain Sport & Nutrition 
- De Boer aanhangwagens 
- FRA Cavallo Hoof Boots 
- Michelle Schouten Dierenportretten 
- Hippe hoofdstellen 
- Dierenkliniek Aa en Hunze 
- Louis Venhorst Fourages 
- Pieter Sorber / Eventphoto4You 

 
 

 
FRA Cavallo – Hoof boots 


