
Hallo Hanzeruiters, 
  

Zondag 25 oktober aanstaande hebben we weer onze jaarlijkse strandrit. We gaan dit jaar 
naar Julianadorp.   
 
Programma: 
We verzamelen om 9.45 uur bij de manege Laerd en Saerd. Vertrek is stipt om 10:00 uur!!!  
Na aankomst op het parkeerplaats bij het strand is er eerst koffie!!! Dus niet gelijk op 
zadelen!!! Na afloop van de rit is er voor iedereen een kom soep.  
  

Voor soep, drinken (fris) en koek wordt door de AC gezorgd. 
  
Graag zelf het volgende meenemen / verzorgen: 

 lunchpakket  
 eventueel koffie en thee  
 martingaal voor je paard/pony  
 droge kleren  
 vervoer  
 goed humeur  

  
De deelname voor leden is gratis. Wij vragen voor niet-leden (en bakleden) een kleine 
bijdrage van 5 euro dat op de dag zelf aan de AC betaald kan worden.  
  

Spelregels/aandachtspunten: 

 De strandrit is bedoeld voor de leden en niet-leden. Maar geef je je op dan 
verwachten we dat je ook deelneemt aan de route en in groepsverband rijdt. Het is 
dus niet de bedoeling dat je op eigen houtje het strand op verdwijnt. 

 Je kunt je ook in groepsverband opgeven. Hier proberen we dan rekening mee te 
houden bij de indeling van de groepen.  

 Voor alle deelnemers geldt dat het op eigen risico is.  

 Het is een vereiste is dat je je paard/pony in alle gangen goed onder controle hebt, 
dus ook in de galop!!!  

 Tevens is het belangrijk dat je paard/pony goed in conditie is. De rit duurt ongeveer 2 
tot 3 uur en soms is het zand vrij zwaar.  

 Er wordt in meerdere groepjes gereden zodat de rit voor iedereen goed te doen is. 
Geef van te voren aan of je in een rustige groep wilt of in een iets snellere groep. 

 De leider van de groep bepaald het tempo, daar dient naar geluisterd te worden. 

 Wellicht overbodig maar het dragen van een cap is natuurlijk verplicht! 

 Vervoer dient zelf geregeld te worden, als iemand nog een plekje in de trailer over 
heeft, stuur dan a.u.b. een mailtje, of laat het weten via het gastenboek of facebook.  

 
Voor de chauffeurs en familieleden zit wanneer je rechts op het strand gaat een leuke 
strandpaviljoen.  
  

Graag van alle deelnemers (wel of geen lid) een spoedige opgave vóór 19 oktober, dit kan 
via de mail. Wanneer je een mail ter bevestiging hebt gekregen ben je aangemeld!  
  

Dus in de agenda die datum en tot 25 oktober!  
  

Groetjes de activiteitencommissie : 
 
Tryntsje Lycklema à Nijeholt 
Lyske Jacobi  
Suzan Witteveen 
Lisa Perridon 

Suzan Bouma 
Jelle van der Weide 


