
Beste deelnemer van de Klompenrit,

leuk dat je meedoet aan de 3e Klompenrit die gehouden wordt  in de mooie natuur van

Het Groene Woud! De paden van Brabants Landschap en Landgoed Velder zijn enkel

op 6 september opengesteld voor paarden. Je wordt tussen 09.00 uur en 10.00 uur

verwacht op het inspanterrein aan de Mosselaarweg 10 in Best. De start is vrij,

vanaf 10.00 uur start er telkens met tussenpauze van minimaal 1 minuut een team

op aanwijzing van een van onze vrijwilligers .

U wordt met uw eigen paarden / span verwacht, de paarden en deelnemers dienen

gezond te zijn en het harnachement en rijtuig in goede conditie.

In verband met de veiligheid is het voor enkel- en tweespanrijders verplicht om

minimaal 1 groom op de kar te hebben. Bij grotere aanspanningen geldt een

verplichting voor minimaal 2 grooms.

Het dragen van een veiligheidshelm is voor ruiters verplicht. Het is verboden te galopperen

in de nabijheid van andere ruiters of aanspanningen. Tijdens de pauze hoofdstel niet uitdoen.

U rijdt mee op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal, voor, tijdens en na 

de rit. Met de inschrijving geeft U toestemming tot het maken van foto’s, die enkel gebruikt worden ter promotie van de 

Klompenrit (denk aan Facebookpagina, advertentie, poster). Heeft U hier bezwaar tegen, laat het ons dan weten, dan 

zorgen we dat uw foto’s niet herkenbaar gebruikt worden.

Het inschrijfgeld van € 20,= dient voor 31 augustus overgemaakt te zijn op NL28RABO0327789808 t.n.v. Klompenrit 

Best. Na deze datum geldt een verhoging van het startgeld naar  € 25,=

Helaas gelden er dit jaar in verband met Corona wat extra maatregelen waar je rekening mee dient te houden. Ieder team 

dient de 1,5 meter regel ten opzichte van andere teams en vrijwilligers in acht te nemen. Op het inspanterrein dient het 

team op de plaats te blijven waar men op aanwijzing van een vrijwilliger (herkenbaar aan een geel hesje) geplaatst is. 

Per team gaat er 1 persoon naar de inschrijftafel voor de benodigde papieren. Aaneensluitend kan deze persoon koffie of 

thee meenemen voor het volledige team (dienblaadjes aanwezig). Bezoekers zijn op het inspanterrein en bij de pauzes 

niet toegestaan. Waar nodig worden de handen ontsmet, handgel is op diverse plaatsen aanwezig.

In de middagpauze word je bij Stal Rooth opgevangen, indien het hoofdterrein vol is word je doorverwezen naar een 

wachtvak elders op het terrein. Ook hier geldt: 1 persoon per team haalt de consumpties, en indien noodzakelijk: desin-

fecteer je je handen. Bij de finish is er geen mogelijkheid meer om iets te eten of drinken. 

Er zal 's avonds geen prijsuitreiking zijn: de uitslag zal op onze website en facebookpagina geplaatst worden, en we 

zorgen dat de prijzen zo snel mogelijk bij de winnaars bezorgd worden. Hou je alsjeblieft aan deze regels, we worden 

gecontroleerd van buitenaf.

Routebeschrijving, komend vanuit de A2 (Eindhoven - Den Bosch)

Afslag 27 Best West, volg weg de richting Oirschot.

Nadat je onder het spoor doorgereden bent ga je op de rotonde rechtsaf.

Vanaf daar kun je de pijlen van Paardenrally volgen.

In het geval van calamiteiten tijdens de rit kun je de volgende nummers bellen: 

Organisatie rit, Toon 06 - 41 49 56 47 of Ellen 06 - 22 66 20 51

Dierenartspraktijk St. Oedenrode 0413 - 472 650

Algemeen noodnummer 112

Zorg dat je deze nummers opgeslagen hebt!

Indien je besluit tijdens de rit om wat voor reden dan ook te stoppen, laat het ons (Toon, Ellen) dan even weten.

Tot zondag 6 september!

Organisatie Klompenrit.
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