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

Omschrijving

Lokatie

Organisatie / Info

zondag 10 maart 2019 De Drie Dorpen, ruiter- en menroute,
Goolderheide, Bosstraat 1 3950 Bocholt
vertrek tussen 9.00 en 14.00 uur. Naar
keuze 17 of 24 km. Inschrijfgeld € 7,50 pp.
Inbegrepen broodje en soep en lot voor
tombola.

www.dedriedorpen.be

zondag 31 maart 2019 Ride for Villa Pardoes. De opbrengst gaat
naar Villa Pardoes. Villa Pardoes biedt
gezinnen met een ernstig ziek kind een
onbezorgde week vakantie. Aan deze rit
kunnen zowel ruiters als menners
deelnemen. Rijd je liever geen paard, dan
is er ook de mogelijkheid op een stalen ros
te rijden voor het goede doel.
Op deze dag kun je een toerfiets,
mountainbike of elektrische fiets huren.
Deze routes zijn niet gelijk aan de route die
de ruiters rijden.

Lonneke Verhoeven

zondag 7 april 2019 Openingsrit PCK Eersel
zaterdag 13 april Ride & Run Breda
Een team bestaande uit één ruiter te paard
en één of twee hardlopers/mountainbikers
leggen gezamenlijk een vooraf uitgezette,
onverharde route af van 5, 10, 20 of 40
kilometer (5, 10 of 20k hardlopen. 10, 20 of
40k fietsen). De inschrijving kost € 15,00
per deelnemer, dus € 30,00 voor een duo
(1 ruiter + 1 hardloper/fietser) en € 45,00
voor een trio (1 ruiter + 2
hardlopers/fietsers).

De rit wordt gereden in de Loonse en Drunense
duinen*, en er wordt gestart vanaf Natuurpoort
Herberg Manege van Loon, Kloosterstraat 119, Loon
op Zand.
De vertrektijd is tussen 9.30 en 13.00 uur. Voor het
rijden in de Loonse en Drunense duinen heb je een
ruitervergunning nodig van natuurmonumenten. Een
dag vergunning kun je voor de rit bij kopen bij het
secretariaat

Je kunt je aanmelden via de KNHS of door
een mail te sturen naar:
rideforvillapardoes@gmail.com
Een inschrijfformulier vind je op
www.villapardoesconcours.nl onder RfVP /
2019 of op www.natuurpoortvanloon.nl.
Voor het huren van een fiets, stuur een mail
naar rideforvillapardoes@gmail.com.

Info@pck-eersel.nl
06-46595947
Ruitersporcentrum Breda, Overakkerstraat 372, 4834 info@rideandrunbreda.nl
XR Breda
www.rideandrunbreda.nl

zondag 14 april 2019 Smokkelrally Budel, orientatietocht en
Tocht in Nederlands - Belgisch grensgebied bij
http://www.paardenrally.nl
toervariant voor menners en ruiters, ca. 30 Cranendonck en Hamont-Achel. Start tussen 9.30 en smokkelrally@outlook.com
km.
10.30 uur bij manege De Auw Meule, Hoenderstraat
7, 6021 GN Budel
zondag 28 april 2019 Oranjerit Bergeijk
oranjerit@hotmail.com
06-44340438
acdekraal@hotmail.com
zondag 28 april 2019 Koningsrit, Someren e.o.
Natuurgebied Keelven en de Pan. Alleen geschikt
voor onder het zadel. Start tussen 9.00 en 11.00 uur, 06-27427500.
keuze uit route van 10 of 20 km. Inschrijfgeld € 10,incl 2 consumpties.
zondag 12 mei 2019 Grensrit Luyksgestel

zondag 22 september 2019 Cartierrally Hapert (nieuw)

j.dekkers06@gmail.com
06-21891209
Frans Couwenberg
06-82216007
klompenrit@hotmail.com
06-41495647
jenpritborkelenschaft@gmail.com
06-22523275
cartierrally@gmail.com

zondag 22 september 2019 Rit Manege Soethout (ovb)

info@rvms.nl

maandag 10 juni 2019 Pinksterrit Wintelre
zondag 1 september 2019 Klompenrit Best
zondag 15 september 2019 J&P rit Borkel en Schaft

zondag 6 oktober 2019 Parelrally Heeze
zondag 13 oktober 2019 Eersel-Postel rally
zondag 20 oktober 2019 Meijldijkrally Geldrop

info@parelrally.nl
06-53338688
info@eerselpostel.nl
0497-516243
meijldijkrally@hotmai.com
040-2856440

laatst bijgewerkt 28-01-2019

