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Op zondag 26 juni 2016 organiseert de WPE een bosrit 
met Trec-hindernissen ruiters en menners! 
 

Wat kun je verwachten? 
De ruiters en menners starten apart in groepen. Er wordt een mooie 
route gereden door de bossen van Soest. Onderweg zullen er Trec-
hindernissen staan welke gereden moeten worden. Denk hierbij aan 
een sprong, waterbak, door een doolhof rijden, een 8 maken met één 
hand en nog veel meer dingen. Onderweg zal er ook een pauze zijn met wat drinken en iets lekkers. 
Er wordt in een groep gereden ruiters dienen hun paard of pony goed onder controle te hebben en goed 
zelfstandig kunnen rijden. 

 
Het startpunt voor deze rit is op de Beaufortlaan ter hoogte van de slagboom. 

De deelnamekosten zijn € 2,50 voor WPE-leden en € 7,50 voor niet-leden per persoon. 
LET OP! Indien u niet in het bezit bent van een ruiterpenning komt er nog € 2,50 per persoon bij. 
 

Gaan jullie ook mee? 
Aanmelden kan door het onderstaande inschrijfformulier volledig in te vullen en dit op te sturen naar de 

secretaris@wpeemland.nl of via de post. 
  

De sluitingsdatum is 16 juni 2016 LET OP! Als er voor deze data niet genoeg 
deelnemers zijn, gaat de rit helaas niet door. Geef je dus snel op! 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Inschrijfformulier WPE Bosrit met Trec-hindernissen 2016 
Naam:…………………………………………………………………………… 
Straatnaam:…………………………………………………………………….. 
Postcode en Plaats:…………………………………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………………………………………… 
Emailadres:…………………………………………………………………….. 
Ik rij mee  onder het zadel / met een aanspanning  

aantal personen………….. 
Ik ben wel/geen lid 
Ik heb wel/geen ruiterpenning 

 
Deelname is op eigen risico. Deelnemers en hun paard/pony dienen WA verzekerd te zijn. Paarden/pony’s dienen een 

paspoort te hebben en te zijn ingeënt.De WPE is niet aansprakelijk voor diefstal/schade/ letsel veroorzaakt door deelnemers 
aan derden.Deelnemers zijn geheel aansprakelijk voor eventueel verlies en/of veroorzaakte schade. Aanwijzingen en regels 
van de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd. De organisatie kan deelnemers uitsluiten. Deelnemers moeten op 

de dag zelf een vrijwaringclausule ondertekenen. 


