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Op ’n eerst’n van september (01-09-2019) organiseern de 
“koets’n keerls” soam met “Menclub Markelo” een heel’n 
speciaal’n jubileum rit (in niejerwetse weure neumt wie dat 
’n soortement van rally). het hèf van alns wat; ’n betje ’n wed-
stried, ’n luk ’n kwis, ’n betje ‘n kegeltjesparcours veur’n moar 
veural met onwies völ gezelligheid. In’n redelijk klèène umgeving 
köj goan veurn met de koetse, met ’n marathon waage of gewoon 
met de dresseerkoar. ôk nen boer’n lädderwaage is natuurlijk van 
harte welkom. Ieleu maj’t zölf’n de route bepaal’n en de volgorde van de 
opdracht’n oetzeuk’ng. wee at’r wint………..neet ’n snelst’n, nich ’n leepst’n moar 
misschien wal degeen dèn at’n handigst’n is. Iej könt alleene veurn, met zien tweebei’jn moar ôk met de 
koar vol. het is oons umslieks aj moar mèt doot. het wött’n dag dèn aj neet rap vergèt met veural on-
meunnig völ gezelligheid zo aj al vieftig joar van de “ koets’n keerls” gewend bint.

Voor degene die het Twents iets minder machtig:
Wat willen we gaan doen? We willen een dag organiseren voor alle 
koetsiers en met iedereen die mee wil. Het is geen wedstrijd, maar 
we hebben wel prijzen. De start is voor iedereen bij de Pot mane-
ge. Daar krijgt u de instructies en begeleidende papieren. Iedereen 
kan dan zelf starten als het hem/haar uitkomt. Alles speelt zich af op 
en rond de Herikenberg. In een driehoek van ca 3 x 3 x 3 km (weg 
Markelo Rijssen, Rijssen-Goor en Goor-Markelo) kunt u zelf bepalen 
op welke wegen en in welke volgorde u wilt rijden. In dit terrein zijn 
diverse “Uitdagingen”. Er zijn een aantal eenvoudige hindernissen die lijken 
op marathon hindernissen. Maar meestal is niet de tijd bepalend maar meer de handigheid. Er is vaardigheid 
met balletjes maar ook met ?... Er zijn plekken waarop u of één van uw mee-rijders punten kan verzamelen 
door iets los van de koets snel of slim uit te voeren. U krijgt een aantal herkenningsfoto’s mee. Elke gevonden 
foto levert ook punten op. En er zijn vragen en opdrachten die de intelligentie of het geheugen van uw team 
testen, Zo heeft u een scala aan opdrachten en uitdagingen die waarschijnlijk niet allemaal uit te voeren zijn. 
Maar dat hoeft ook niet. U doet zo veel u wilt of kunt. Diskwalificatie bestaat niet. Het mooie is: U rijdt in 
uw eigen tempo en het tempo van uw paard(en). U komt toch alle anderen deelnemers weer tegen op de vele 
locaties waar opdrachten zijn of zo maar ergens op een kruispunt of bij de start, lunch en finish. Kortom geen 
stress van paarden die sneller willen maar niet mogen en geen stress omdat u anders niet aan de tijd voldoet 
maar wel met maximale gezelligheid. En dat in de prachtige omgeving van de Herikenberg.

“Aans as Aans”



 

Wie organiseren? De “rally” commissie van de Koets’n Keerls samen met de 
Menclub Markelo

Wanneer? Zondag 1 september

Hoe laat? Tussen 09:30 en 11:00 kan je starten. Vanaf 08:00 is de 
organisatie aanwezig

Tot wanneer? Tot 15:00 uur kunt u de resultaten inleveren bij de manege

Eten en drinken? ‘s morgens is er koffie met krentewegge;
Lunch voor alle deelnemers in het terrein;
2 drankjes gratis bij terugkomst
Patat, snacks, fris, bier bij manege verkrijgbaar

Wie kan meedoen? Iedereen met elke aanspanning en zo veel mensen op 
rijtuig als u wilt. Nergens is een marathon wagen no-
dig en u kunt altijd kiezen iets niet te doen. We rijden 
op “normale” (zand)wegen

Wat kost het? Leden van de Koets’n Keerls en menclub Markelo zijn vrij 
van bijdrage. Niet leden 25€ per koets+2 personen en 10€ 
per meer inzittende. (of lid worden)

Waar? Start bij Manege Hippisch Markelo,
Potdijk 1a, Markelo

Aanmelden? Op de site www.dekoetsnkeerls.nl
Of mail sturen naar liekeva@gmail.com en daarin:
naam, adres, rijtuig en aantal deelnemers

Vragen? Bellen met:
Lieke van Amerongen 06-14405646
Anne Marie Evers 06-30496679
Fred Goosen 06-53214972


