Hiermee nodigen wij je uit voor een

BUITENRIT over hei, bos en zand

voor paarden en pony's -beginners en meer ervaren ruiters- kinderen en volwassenen,
menner en fietsers (voor wie de kids wil begeleiden)
waar; in de bosrijke omgeving nabij Havelte/ Holtingerzand.
wanneer; zaterdag 25 oktober, vertrek om half 10 vanaf de manege in Elim. Maar er zijn
natuurlijk ook mensen die gelijk naar de locatie willen rijden:
Route; vanaf Meppel rij je op de A32 richting Steenwijk, bij afslag Havelte verlaat je de snelweg en rij door
Havelte heen volg de N353/Helomaweg. Tegenover de Johannes Postkazerne sla je rechtaf een
zandweggetje in, en rij je ongeveer 500mtr. rechtdoor. Dan kun je de auto aan de rechterkant parkeren en
zie je de Genieplas voor je.
Dit is het beginpunt en het eindpunt van de route. De uitgestippelde rit is ongeveer 10 kilometer lang en
de route is zodanig uitgestippeld dat we er eigenlijk alleen maar LINKS en RECHTDOOR wordt gereden
(zodra je rechtsaf slaat, heb je kans dat je verdwaald, da 's niks)

Tijd;

We beginnen met de buitenrit om ongeveer half 11

route; we beginnen de route bij de Genieplas, daar ga je rechtdoor / linkaf over de heide linksaf naar de
Hunebeddenweg. Het pad wat nu volgt is heel lang, heel breed en soms heel mul.
Maar heel leuk voor een galopje :-) Helemaal doorrijden tot het eind van het pad.( tot punt 668 op het
kaartje(nummers staan op kruisingen) wat is toegestuurd. Sla linkaf, je bent nu op de Studentenkampweg.
Helemaal doorrijden totdat je een fietspad aan je linkerhand ziet. Naast het fietspad is ook een onverhard
pad waar je met een paard op kunt rijden, op een gegeven moment gaat het fietspad naar links en het
onverharde pad rechtdoor.... je raad het het al..... Links aanhouden, het fietspad op. Menners kunnen als ze niet op het fietspad willen of kunnen- het pad rechtdoor volgen. Uiteindelijk komen ze op hetzelfde
pad weeer uit. Het fietspad krult van boven naar beneden van links naar rechts, en op het moment dat je

denkt "nou weet ik het niet meer" ben je aan het eind van het pad en kun je zo rechtdoor rijden naar het
beginpunt van de route.

Elke deelnemer krijgt tijdens het begin van de rit een plattegrond mee. Jullie mogen zelf
groepjes vormen, of met 1 grote groep vertrekken...... je ziet maar, als je het maar
doorgeeft, Maar bedenk wel;
Deelname is op eigen risico !!
Na de buitenrit is tijd voor een lekker bakje soep, een broodje en een drankje.

Er zullen ongetwijfeld ruiters zijn die heel graag willen meedoen, maar geen vervoer
hebben. Als je heel graag meewilt doen, maar geen vervoer hebt,
wil je dit dan doorgeven, want misschien zijn er ook tweepaards trailers zijn waarin nog
plaats is.
Deelnemers zullen tijdig horen wat de kosten van dit evenement gaan worden (iets van
€ 5,00 ofzo)
Opgave kan dmv een bericht te sturen naar Paula Schonewille; zij is te bereiken via de
app/tel. 0638239147 email ph.schonewille@hetnet.nl of via Facebook

