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

Omschrijving

Lokatie

Organisatie / Info

zondag 1 september 2019 Klompenrit Best. Orientatie- en toerrit voor
ruiters en menners in de omgeving van Best,
Boxtel eo. Lengte ca. 25 a 30 km. Kosten
menners 20 euro, ruiters (equipe van 2
personen) 20 euro

klompenrit@hotmail.com
06-41495647

zondag 8 september 2019 Toertocht van ca. 30 km voor ruiters en
Stal Heidewinde, Halvemaanseweg 2, 5855 EH te
menners in de omgeving van Well (L). De
Well. Start tussen 10.00 en 11.00 uur
route kan ingekort worden tot ca. 18 km.
Voordat u start is er koffie met koek en
ontvangt u een lunchpakket. Na afloop staat
er soep en een broodje worst op u te
wachten. Inschrijfgeld € 10,- pp.

Menvereniging Maasduinen,
info@menverenigingmaasduinen.nl,
www.menverenigingmaasduinen.nl,

zondag 8 september 2019 Ride & Run Vessem. Een team, bestaande Kerkberg, 5512 AD Vessem
uit een ruiter te paard en een hardloper of
mountainbiker leggen gezamenlijk een
vooraf uitgezette, onverharde route af van 5,
10 of 15 km. kosten 10 euro per persoon.
Minimum leeftijd 14 jaar. Vanaf 12 jaar
alleen onder begeleiding

rv-vessem@hotmail.com

secr. Annie de Jong, 0485 - 531316

zondag 15 september 2019 J&P rit Borkel en Schaft. Orientatie- en
toerrit voor ruiters en menners in de
omgeving van Borkel en Schaft. Lengte ca.
25 a 30 km. Kosten menners 20 euro,
ruiters (equipe van 2 personen) 20 euro

jenpritborkelenschaft@gmail.com
06-22523275

zondag 22 september 2019 Cartierrally Hapert (nieuw)

cartierrally@gmail.com

zondag 22 september 2019 Rally voor ruiters en menners in en rond de Manege Soethout in Oirschot
Oirschotse Heide. Afstand ca. 25 km met na
afloop een gezellige barbecue.

info@rvms.nl
www.rvms.nl

Datum

Omschrijving

zondag 22 september 2019 Cartierrally Hapert

Lokatie

Organisatie / Info

Hapert

paardenrally.nl

zondag 6 oktober 2019 Parelrally Heeze. Orientatie- en toerrit voor Heeze
ruiters en menners in de omgeving van
Start ruiterterrein Muggenberg 40
Heeze en Leende. Lengte ca. 25 a 30 km.
Kosten menners 20 euro, ruiters (equipe van
2 personen) 20 euro. Onderweg
veschillende stops waar kleine
versnaperingen worden verstrekt.

info@parelrally.nl
06-53338688

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

info@eerselpostel.nl
www.eerselpostel.nl. 0497-516243

zondag 20 oktober 2019 Meijldijkrally Geldrop

meijldijkrally@hotmail.com
040-2856440
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