Welkom op de 13e Paardenvierdaagse Zorgvlied
De stichting Paardenvierdaagse Zorgvlied heet u van harte welkom bij de 13e
Paardenvierdaagse.
De Paardenvierdaagse Zorgvlied is een recreatief evenement zonder wedstrijdelement. U zult 4
dagen mooie routes van ongeveer 25 km kunnen rijden door het Drents-Friese Wold. Geniet dus
van de natuur en haast u niet. De terreineigenaren hebben zich wederom bereid verklaard u toe
te laten op hun terrein, waarbij u wél op de aangegeven paden dient te blijven. Houdt ook
rekening met andere recreanten, zoals wandelaars en fietsers die uw pad kruisen.
Rust en veiligheid zijn uitermate belangrijk. Ongelukken uit het verleden kunnen worden
voorkomen door op de juiste wijze met paard(en) en andere deelnemers om te gaan. Helaas zijn
er altijd mensen die zich niet houden aan de spelregels (deelnamereglement), zoals
inhalen/passeren van elkaar, met paarden op de fietspaden rijden en daarmee schade
veroorzaken etc. Ook is niet iedereen even bedreven in het omgaan met paarden en het
besturen van hun aanspanningen. Ook dit jaar zal er strenger op gedrag worden gecontroleerd,
waarbij consequenties voor verdere deelname niet uitgesloten zijn. Gesteund door de vele
vrijwilligers zal worden getracht het evenement zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
Echter uw gedrag is medebepalend voor het slagen van het evenement. Hulpvaardigheid,
wederzijds begrip, respect voor elkaar en de natuur is hierbij zeer belangrijk. Houd ook rekening
met fietsers en wandelaars in dit gebied.
Tot slot wil u met klem aanraden dit programma goed te lezen. Dit boekje bevat belangrijke
informatie zoals het deelnamereglement, de routes, start-/finishprocedures, calamiteiten etc.
Aandachtig lezen voorkomt veel onnodige vragen over een aantal zaken.
Ik wens u veel plezier en gezelligheid toe tijdens uw verblijf in Zorgvlied.
Namens de Stichting Paardenvierdaagse Zorgvlied
Annemarie Griffioen
ORGANISATIE PAARDENVIERDAAGSE ZORGVLIED
De organisatie paardenvierdaagse is ondergebracht in de Stichting Paardenvierdaagse Zorgvlied
en bestaat uit:
Annemarie Griffioen
Wietske Dijkstra
Jan Zwiers

Voorzitter
Penningmeester/secretariaat/inschrijvingen
Bestuurslid/Webmaster

En tal van vrijwilligers
GEDURENDE HET EVENEMENT ZIJN WIJ BEREIKBAAR OP:
06 – 29 29 01 82
Tijdens de Paardenvierdaagse zullen we op vele fronten weer worden geholpen door een grote
groep vrijwilligers. Bedenk als deelnemer dat het zonder deze mensen onmogelijk is de
Paardenvierdaagse te organiseren. Zij staan er voor u, dus volgt u hun aanwijzingen op en wees
zuinig op hen.
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ROUTE BESCHRIJVING NAAR HET START-FINISHTERREIN
Het start-/finishterrein is gelegen aan de Wateren 15 te Wateren (Zorgvlied), Manege
“Ludanchelohoeve”.
Vanuit het Noorden (Friesland) volgt u de A32 tot afslag Oosterwolde (afrit 8), vervolgens volgt u
de N351 tot de tweede rotonde, daarna gaat u rechtsaf richting Elsloo. U volgt deze weg tot aan
de oude melkfabriek en gaat linksaf richting Zorgvlied. Ga gewoon rechtdoor richting Wateren,
en volg de borden Paardenvierdaagse. U krijgt aan uw rechterzijde Manege Ludanchelohoeve.
Vanuit Drachten/Groningen (A7) volgt u de N381 tot Oosterwolde. Daarna rechtsaf de N351 op
tot de eerste rotonde, hierna linksaf richting Elsloo. U volgt deze weg tot aan de oude melkfabriek
en gaat linksaf richting Zorgvlied. Ga gewoon rechtdoor richting Wateren, en volg de borden
Paardenvierdaagse. U krijgt aan uw rechterzijde Manege Ludanchelohoeve.
Vanuit het zuiden. Vanaf de A28 volgt u de A32 richting Leeuwarden tot afslag 8 hierna volgt u de
N351 richting Oosterwolde. Bij de tweede rotonde gaat u rechtsaf richting Elsloo. U volgt deze
weg tot aan de oude melkfabriek en gaat linksaf richting Zorgvlied. Ga gewoon rechtdoor
richting Wateren, en volg de borden Paardenvierdaagse. U krijgt aan uw rechterzijde Manege
Ludanchelohoeve.
Vanuit het noorden (A28) vanaf de A28 neemt u afslag 31 richting N381-Drachten. Volg deze weg
tot Oosterwolde. Daarna linksaf richting Wolvega/Elsloo. Bij de eerste rotonde; linksaf richting
Elsloo. U volgt deze weg tot aan de oude melkfabriek en gaat linksaf richting Zorgvlied. Ga
gewoon rechtdoor richting Wateren, en volg de borden Paardenvierdaagse. U krijgt aan uw
rechterzijde Manege Ludanchelohoeve.
Plattegrond start-/finishterrein
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PROGRAMMAOVERZICHT
Maandag 10 september
17.00 – 20.00 uur
Startburo geopend voor inschrijvingen. Uitgeven BBQ-polsbandjes.
Tevens is de koffiehoek geopend om elkaar gezellig te ontmoeten!
Dinsdag 11 september
09.30 – 19.00 uur
Startburo en koffiecorner geopend. Uitgeven BBQ-polsbandjes.
11.00 – 15.00 uur
Startmogelijkheid dagroute.
18.30 uur
Uiterste tijd terugkomst dagroute.
Woensdag 12 september
10.00 – 19.00 uur
Startburo en koffiecorner geopend.
11.00 – 15.00 uur
startmogelijkheid dagroute
18.30 uur
Uiterste tijd terugkomst dagroute.
Donderdag 13 september
10.00 – 18.00 uur
Startburo en koffiecorner geopend.
11.00 – 15.00 uur
startmogelijkheid dagroute
18.00 uur
Uiterste tijd terugkomst dagroute.
18.00 – 24.00 uur
feesttent open. Start BBQ tot 20.00 uur
Daarna feestavond met livemuziek.
Vrijdag 14 september
10.00 – 19.00 uur
Startburo en koffiecorner geopend.
11.00 – 15.00 uur
startmogelijkheid dagroute
18.30 uur
Uiterste tijd terugkomst dagroute.
Let op!
U kunt niet eerder beginnen met het rijden van de route dan vanaf 11.00 uur! Dit i.v.b.m. het
uitzetten van de route, en vele vrijwilligers die weer worden ingezet bij de oversteken en hekjes.
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HET START-/FINISHTERREIN
Het start-/finishterrein is gelegen op het terrein van Manege Ludanchelohoeve. Het terrein met al
zijn faciliteiten is beschikbaar gesteld door het management. Op het terrein staat een tent met
horecafaciliteiten en een koffiecorner zodat u wat een natje en droogje betreft niets tekort hoeft
te komen.
AANKOMST OP HET START-/FINISHTERREIN








Het start-/finishterrein is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur behalve dinsdag dan 9.30 uur.
Uw route beginnen vanaf Startburo niet eerder dan 11.00 uur.
Water voor de paarden is aanwezig
Er zal op het terrein door iemand van de organisatie permanent toezicht worden
gehouden op paarden en materiaal, wat u echter niet ontslaat van uw eigen
verantwoordelijkheid.
Voor menners is er gelegenheid om de menwagen op het terrein achter te laten. Dit is wel
uitdrukkelijk voor eigen risico.
Indien het terrein op enige dag door hevige regenval niet begaanbaar is, dan zal het
evenement op die betreffende dag worden afgelast. Dit zal worden gecommuniceerd
aan de lokale en regionale media. Bij twijfel kunt u bellen naar 06 – 29 29 01 82.
Gedurende de paardenvierdaagse zal er continu EHBO op het start-/finishterrein en
pleisterplaats aanwezig zijn. Voor noodgevallen is tevens een dierenarts op afroep
beschikbaar. Indien u gebruik moet maken van de diensten van de dierenarts of EHBO,
dan zijn de gemaakte kosten voor uw eigen rekening.

PARKEREN
Gezien het grote aantal deelnemers aan deze paardenvierdaagse is het zeer belangrijk dat u de
aanwijzingen van de parkeerbegeleiders stipt opvolgt.
Voor auto’s met trailer is er een Parkeerterrein bij Start/Finish (Ludanchelohoeve)
Vrachtwagens kunnen parkeren op het parkeerterrein bij het oude voetbalveld aan de Ruyter de
Wildtlaan.
Gasten van recreatiepark Drentheland parkeren op het park.
Gasten van Hotel Villa Nova worden verzocht te parkeren op het parkeerterrein van het hotel.
Hoewel er toezicht is dient u auto’s, trailers e.d. goed af te sluiten.
Denk ook aan het veilig opbergen van uw rijzadel en mentuig.
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HET START-/FINISHBUREAU
Het start-/finishbureau is gelegen in de nabijheid van de koffiecorner. Hier dient u zich te melden
voor uw startkaart en startnummer en controle van het paardenpaspoort/verzekeringsbewijs.
Om de wachttijd op dinsdag te ontlopen is het startbureau ook open op maandag 10 september
van 17.00 – 20.00 uur.
Voor noodgevallen is het mogelijk dat er een hoefsmid komt. Meldt u dit bij het start-/finishbureau
en in overleg (eventueel in combinatie met andere gevallen) maken we een afspraak in de
ochtenduren. Zorgt u er wel zelf voor dat uw paard goed beslagen aan de start verschijnt.
MELDEN BIJ HET START-/FINISHBURO
De starttijd voor iedere deelnemer is op dinsdag tot en met vrijdag vrij te kiezen tussen 11.00 –
15.00 uur. Tijdens de start en finish van de Paardenvierdaagse raden wij u aan een helm/cap te
dragen!
Uw startkaart dient u iedere dag te laten afstempelen bij het start-/finishbureau. Voor de start op
dinsdag 11 september ontvangt u hier uw startnummer. Dit nummer is geldig voor alle vier de
dagen. Het startnummer bevestigt u aan de linkerzijde van het hoofdstel. U ontvangt tevens een
polsbandje ten behoeve van de barbecue op donderdagavond. Wilt u uw gasten ook mee
laten genieten, dan kunt extra barbecue-polsbandjes kopen voor €15,00. Aankoop extra
polsbandjes kan alleen op maandag 10 september t/m woensdag 12 september. Wilt u liever
een vegetarische maaltijd? Dat kan maar dit dient u expliciet maandag of dinsdag bij het
startbureau te melden.
ONDERWEG
De route wordt aangegeven met pijlen. De afstand is iedere dag ± 25 km.
Tijdens de Paardenvierdaagse wordt u op bepaalde drukke punten geholpen met oversteken.
De aanwijzingen van onze mensen (te herkennen aan het oranje hesje) dienen altijd te worden
opgevolgd. Zij hebben een officiële status als verkeersregelaar en bedenk steeds: zij staan er voor
uw veiligheid. Eén en ander ontheft u niet van uw eigen verantwoordelijkheid.
Een klacht die jaarlijks terugkomt, is dat er onderling onvoldoende rekening met elkaar gehouden
wordt. U bent er medeverantwoordelijk voor dat een ander zijn/haar paard onder controle kan
houden. Haal daarom rustig in en ga er daarna niet in galop vandoor. Maar ook: laat u inhalen,
maak ruimte voor degenen die u wensen te passeren en geef menners de kans om een steile
helling met tempo te nemen. Noteer het startnummer van degenen die zich niet aan de
gedragsregels weten te houden.
Wees alert op (gevolgen van) insectenbeten zoals teken, wespen etc.
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PLEISTERPLAATS
Eén van de controleposten is tot “pleisterplaats”gedoopt. (plaats voor korte rust). U treft daar
onze cateringwagen aan, waar u een hapje en drankje krijgt aangeboden. Denk aan uw
wettelijke verantwoordelijkheid na een alcoholische versnapering! Elders op de route kunt u
mogelijk onze “vliegende” controlepost aantreffen.
Meerdere fotografen zullen gedurende de paardenvierdaagse foto’s maken van de deelnemers.
Foto’s kunnen worden bekeken en besteld via de website van de fotograaf.
CALAMITEITEN
Gelieve calamiteiten die onderweg plaatsvinden te melden aan het start-/finishbureau, vanwaar
centrale coördinatie plaatsvindt. U kunt hiervoor bellen met 06-29 29 01 82.
Meld de volgende zaken:
 Waar bevindt u zich?
 Wie is er betrokken (startnummer, telefoonnummer)?
 Aard van de calamiteit (letsel?).
 Is er reeds met 112 gebeld?
Ten behoeve van eventueel gestrande combinaties is een paardentrailer en een
rijtuigambulance op afroep beschikbaar.
Einde rit: afmelden bij het start-/finishbureau
Uiterlijk om 18.30 uur dient u zich af te melden bij het start-/finishbureau door middel van het laten
afstempelen van uw startkaart.
In de koffiecorner is er gelegenheid om nog gezellig na te praten of ervaringen uit te wisselen met
andere deelnemers.
Feestavond
Op donderdag 14 september is er een feestavond voor deelnemers en vrijwilligers van de
Paardenvierdaagse. Vanaf 18.00 tot 20.00 uur is het mogelijk om uw barbecue-polsbandje te
laten controleren voor een heerlijke barbecue. Drankjes zijn voor eigen rekening, door middel van
consumptiemuntjes. U kunt deze avond tevens genieten van live muziek. LET OP: Ook dit jaar
wordt de feestavond gehouden op het terrein van de Ludanchelo Hoeve, Wateren 15 te Wateren.
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DEELNAMEREGLEMENT
Dit reglement is voor iedere deelnemer van de Paardenvierdaagse Zorgvlied bindend.
a.
b.
c.
d.

De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 18 jaar. Menners dienen altijd te worden
vergezeld door een groom.
De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 14 jaar. Deelnemers van 14 t/m 16 jaar moeten
worden begeleid door een deelnemer van tenminste 18 jaar. Deze begeleider/ster rijdt uiteraard
zelf te paard en mag niet meer dan 3 personen begeleiden.
Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed
getraind te zijn. Het verdient aanbeveling het paard/ de paarden te laten beslaan.
Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Rijtuigen/menwagens dienen in een technisch goede
staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

e. Bij de eerste start moet elke deelnemer het paspoort (vaccinatiebewijs) van het
deelnemende paard kunnen tonen, op straffe van uitsluiting.
f.

Iedere deelnemer aan de paardenvierdaagse is verplicht om in het bezit te zijn van een geldig
ruiter- c.q. koetsiersbewijs of een geldige particuliere W.A.-verzekering. (Ter informatie: eigen
paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de particuliere W.A.-verzekering. Indien met
paarden wordt gereden die niet eigendom van de rijder zijn, dan moet hiervoor een aparte W.A.verzekering worden afgesloten). De organisatie van de Paardenvierdaagse Zorgvlied kan nimmer
aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de
deelname aan of het bezoeken van de Paardenvierdaagse.
g. Vanuit verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap voor ruiters sterk aangeraden.
h. De uitgereikte startkaart en het startnummer zijn strikt persoonlijk en dienen zichtbaar bevestigd te
worden. Om uw identiteit te verifiëren moet op verzoek van de organisatie, bosbeheerders, AID en
politie een wettelijk ID kunnen worden getoond.
i.
Op het start-/finishterrein mag uitsluitend in stap worden gereden.
j.
Gedurende deelname aan de Paardenvierdaagse Zorgvlied gelden onverminderd de normale
verkeersregels alsmede lokale verordeningen.
k. Het is niet toegestaan te rijden op fiets- wandelpaden, of te springen over afsluitbomen.
Overtredingen van deze regel zal u een flinke bekeuring opleveren.
l.
Van de aangeven route mag niet worden afgeweken. Bedenk dat uitsluitend voor die route
toestemming is gegeven. Verschillende wegen zijn normaal verboden gebied voor ruiters en
menners en uitsluitend voor de Paardenvierdaagse Zorgvlied opengesteld. Indien u een hek moet
openen, sluit het dan weer.
m. Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van
verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk
oversteken. Let ook op achteropkomende ruiters!
n. Belangrijk: deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander “langzaam verkeer”
toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan onrust, hinder, stof etc. )
passeer in principe in stap, anders altijd in overleg!
o. Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te
laten.
p. Honden moeten altijd zijn aangelijnd.
q. Op de routes van de Paardenvierdaagse is roken verboden (i.v.m. bosbrandgevaar, leidselvoering
etc.)
r. Bind paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staan. Er wordt
sterk op gewezen een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen. Laat paarden niet van
groen eten (schade, giftig).
s. Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de
Paardenvierdaagse te beëindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken
bij het start/finish bureau. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel
te nemen, eventueel, in het uiterste geval, met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start
aan de organisatie melding te worden gemaakt.
t. Alle verdere aanwijzingen die vermeld staan in dit programma boekje zijn bindend.
u. De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. Indien er
sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (bijv.
het niet naleven van het deelnamereglement of het rijden met een ongeoefend of ongetraind paard
etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden. Naast de
organisatie zijn tevens medewerkers voorzien van oranje hesjes (zoals verkeersregelaars) bevoegd
tot het geven van bindende aanwijzingen.
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ROUTEKAART VAN DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018
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ROUTEKAART VAN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2018
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ROUTEKAART VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2018
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ROUTEKAART VAN VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2018
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Wat ziet u onderweg.
Na de Hoge Veluwe is het Drents-Friese Wold het grootste aaneengesloten bosgebied van ons
land. Maar dit nationale park is meer dan bos alleen. In het Drents-Friese Wold dwaal je van
zandverstuiving naar vennetje, van heide naar moeras.
Te paard in het stuivende Aekingerzand hoef je niet eens heel veel fantasie te hebben om je voor
te stellen hoe de onmetelijke zandvlakten van het Drenthe van vroeger eruit gezien hebben. In
het kletsnatte moerasgebied Aekingerbroek sta je aan de oorsprong van de Vledder Aa, die
sinds kort weer vrijuit mag stromen.
Vijfduizend jaar geleden woonden op de grens van Friesland en Drenthe al boeren. Ze legden
hun akkers op hooggelegen stukken grond aan. Door de akkers met heideplaggen en mest van
hun schapen vruchtbaar te maken, werden ze hoger en hoger. Het Drents-Friese Wold is niet
alleen groot, het is ook groots in zijn schoonheid.
Dit jaar is weer bijzonder veel moeite gedaan om gevarieerde routes uit te zetten en zelfs de
meest doorgewinterde deelnemer aan de Paardenvierdaagse zal ogen tekort komen! Wij zijn
bijzonder verheugd dat we weer toestemming hebben gekregen om een deel van de routes
door het Aekingerzand uit te mogen zetten.
Volgend jaar deelnemen!
Vanaf 1 maart 2019 kunt u zich via de website weer aanmelden.
Iedereen is van harte welkom! Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor het mogelijk
maken van dit evenement!
Dit evenement is onmogelijk zonder onze sponsors, die vermeld staan op onze website:
http://www.paarden4daagse-zorgvlied.nl
U kunt nog adverteren! Kijk op de website voor de mogelijkheden.
Dit evenement word tevens mogelijk gemaakt door de terreinbeheerders! Wijk niet af van de
routes! En hou de bossen netjes.
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