AGENDA RECREATIEVE RITTEN EN TOCHTEN IN NOORD-BRABANT EN LIMBURG
Datum

Omschrijving

zaterdag 29 juni 2019 Tocht voor ruiters en menners. De route,
ca. 22 km, is met pijlen aangegeven via
verharde, maar voornamelijk zandwegen
langs landerijen en door bossen in Swolgen
en omgeving.
Halverwege de route is er een pauze- / rust
mogelijkheid bij BLEU BERRY HILL in
Broekhuizen.
Tijdens de pauze is er ruimte voor de
paarden en je kunt er op eigen kosten
genieten van warme en koude drankjes en
overheerlijke bosbessenvlaai verder is er
de mogelijkheid om van de toilet gebruik te
maken.

Lokatie

Organisatie / Info

Starten is mogelijk tussen 10.00 – 12.00 uur op het
Ruiterterrein aan de Peeldijk in
Horst aan de Maas (A73 afslag 10. Daarna richting
Tienray 1e weg rechts Peeldijk).
Bij start staat de koffie/thee klaar in de
consumptietent!
Kosten: € 5,00 voor KNHS leden, € 10,00 voor nietleden, € 5,00 voor grooms

opgeven via
concours@ruitersportwittenhorst.nl

zondag 30 juni 2019 Toertocht trekpaarden (aangespannen of Manege Het Keelven, Kuilvenweg 4, 5712 GX
onder het zadel). Start tussen 9.30 en
Someren.
10.30 uur. Afstand ca. 25 km. Inschrijfgeld
€ 10,00 pp.
zondag 7 juli 2019 Driekleuren-recreatierit, naar keuze 19,5 of
29 km. Voor menners en ruiters. Start
recreatiedeelnemers nádat de
mendurancedeelnemers vertrokken zijn
zaterdag 20 juli 2019 Passie voor paard en pony
zondag 1 september 2019 Klompenrit Best

informatie: Piet Holtermans.
P.holtermans@hetnet.nl mob. 065799284

Ton van der Weerden, 06 - 34 25 68 66

Start om ca. 11.00 uur, afhankelijk van Mendurance.
Start en eindpunt zijn beide bij Menstal Jochems
Zundertseweg 65a te Etten-Leur. Kosten € 7,50 pp,
incl 3 consumptiebonnen

info@mensport-en-endurance.nl
Toon Jochems, 06-20879307.

Kronenberg

Stichting ruiterbelangen

zondag 22 september 2019 Cartierrally Hapert (nieuw)

klompenrit@hotmail.com
06-41495647
jenpritborkelenschaft@gmail.com
06-22523275
cartierrally@gmail.com

zondag 22 september 2019 Rit Manege Soethout (ovb)

info@rvms.nl

zondag 15 september 2019 J&P rit Borkel en Schaft

Datum

Omschrijving
zondag 6 oktober 2019 Parelrally Heeze
zondag 13 oktober 2019 Eersel-Postel rally. Dit jaar de 56e keer een
grensrally tussen de dorpen Eersel en
Postel. Een rit middels een routekaart en
foefen van ongeveer 40 km voornamelijk
door bos en heide en staat open voor
equipes en aanspanningen. Ook dit jaar is
er weer de mogelijkheid om een toertocht
te rijden voor deelnemers die niet van het
gepuzzel houden
zondag 20 oktober 2019 Meijldijkrally Geldrop

Lokatie

Organisatie / Info
info@parelrally.nl
06-53338688
info@eerselpostel.nl
www.eerselpostel.nl. 0497-516243

meijldijkrally@hotmai.com
040-2856440
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