
 

 

Beste Leden, 

Save The Date! 26 maart 2022 

Wie vind het leuk om een strandrit te maken? 
 
Het idee is om gezamenlijk (met gepaste groepjes) een buitenrit te maken. 
We willen dit doen vanuit Schoorl omdat daar ook een bosgebied is gelegen zodat 
we bos, duinen en strand kunnen combineren. 
 
Hierin zijn een aantal mogelijkheden / opties: 
 

1. Met je eigen paard/pony vrij rijden. 
2. Met eigen paard/pony onder begeleiding (in een groepje) 
3. Een paard/pony van de manege huren. ( ca. 25 euro per uur) 

 

 
Bos/duinrit 

Een rit door de bossen en duinen voor gevorderde ruiters die de galop goed 
beheersen. Een bosrit bestaat uit vier tot acht ruiters, bij meer dan tien deelnemers 
wordt de groep opgesplitst. Hierbij wordt rekening gehouden met de ervaring en 
wensen van de deelnemers. Per groep gaat minimaal één begeleider mee. Deze 
zorgt voor veilig en verantwoord rijgedrag. Een bos-/duinrit duurt minimaal twee uur. 
 

     
  

 



 

Strandrit 

Via de bossen en duinen naar het strand rijden. Om te kunnen deelnemen aan een 
strandrit moet je minimaal 4 jaar recente buiten-rijervaring hebben. Omdat wij een 
stuk in galop over het strand gaan, is het belangrijk dat je de verlichte zit goed 
beheerst en je je balans kunt bewaren. Verder gelden dezelfde voorwaarden als 
genoemd bij de bosrit. Een strandrit duurt minimaal 2,5 uur. 
 

          

 

Staprit 

Hieraan kan iedereen zonder ervaring vanaf 12 jaar deelnemen.  Elke ruiter krijgt een 
geschikt paard toegewezen, dat al staat opgezadeld. Er wordt verzameld in de 
binnen rijbaan waar enige instructie volgt over hoe men het paard kan besturen. Na 
deze uitleg volgt de stap rit door het bos. 
 

       

Er zal een kleine bijdrage vanuit de vereniging worden gevraagd om de begeleiding in 

Schoorl te kunnen betalen, hoeveel dit exact word en verdere gedetailleerde informatie volg 

later (bij voldoende deelname.) 

We horen graag voor 10 februari van jullie wat jullie ervan vinden en naar welke optie jullie 

voorkeur gaat. 

Met vriendelijke groeten, 

Benice Deelen 

0618477478. 

Frank van den Dragt 

0651288827. 


