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Op zondag 2 juli 2017 organiseert de WPE een bosrit met TREC-hindernissen voor 
ruiters en menners. 

 
 
 
 
 
 

TREC (Technique de Randonnée de Compétition) is een Franse sportvorm voor de 
ontwikkeling en samenwerking van de combinatie ruiter/menner en paard tijdens 

trektochten (o.a. hekken openen of ergens onderdoor rijden). De WPE heeft daarom een 
rit georganiseerd door de bossen van Soest waarbij enkele TREC-onderdelen gereden 

worden om de samenwerking van ruiter/menner en paard op de proef te stellen.  
 

Het startpunt van de rit is bij “De Prinses Maxima Manege”, Boshutlaantje 14, 
Dolderseweg 170, 3734 BP Den Dolder.  

 Ruiters en menners starten apart van elkaar, de exacte starttijden komen nog op de 
WPE-website te staan. 

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 voor een WPE-dagkaart. Aanmelden voor deze rit kan via de WPE secretaris 
per mail naar secretaris@wpeemland.nl of door onderstaande formulier in te vullen en 

op te sturen. 
 

De sluitingsdatum is 24 juni. Indien na deze datum afgezegd wordt, dient er alsnog 
betaald te worden. 

************************************************************************* 

Inschrijfformulier WPE TREC Bosrit 2017 
Naam:     __________________________________________________ 

Adres, postcode en woonplaats: __________________________________________________ 

Telefoonnummer (mobiel):  __________________________________________________ 

E-mail adres:    __________________________________________________ 

Deelname:    Ruiter         of           Aanspanning met  ………. personen  

Geboortedatum   ______________________________________________________________ 

Lid van WPE:    Ja     Nee 

Ruiterpenning:   Ja     Nee  

 

Let op! Deelname is op eigen risico. Deelnemers dienen op de dag zelf een vrijwaringsclausule te ondertekenen. Indien 

jonger dan 18 jaar dient een van de ouders/verzorgers dit te tekenen. De WPE is niet aansprakelijk voor 

diefstal/schade/letsel veroorzaakt door de deelnemers aan derden. Het dragen van een cape is verplicht.  Aanwijzingen en 

regels van de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd. De organisatie kan deelnemers uitsluiten. 
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