
A traject Gele pijlen ca 20 minuten los rijden 

Het A Traject is het nieuwe rijden, dat betekend dat 

we niet de openbare weg op gaan om een traject van 

een aantal kilometers af te leggen in een bepaalde 

snelheid. 

Deze keer starten we bij start A op de grote menbaan 

(zandplaat) op je opgeven starttijd vervolgens rij je de 

pony/pony’s/paard/paarden zelf 20 minuten los in 

deze 20 minuten heb je de mogelijkheid om een 

oefenhindernis te rijden die vlak bij start A staat ( ca 2 

a 3 minuten) , na de 20 minuten losrijden is er 20 

 minuten voordat Start B begint  

Na de 20 minuten rust start je het B traject op het 

grasveld op je opgeven tijd en volg het traject van de 

oranje pijlen, alleen de tijden van de hindernissen 

worden geklokt. Er is wel een maximale tijd die je 

over het traject B mag doen dit zal zijn ca 40 minuten 

Na je laatste hindernis ga je naar finish B om je af te 

melden. Zodat je zelf je pony(s)/Paard(en) kunt 

uitstappen op het grasveld nabij Start B 

 

 



Overzicht zoals de wedstrijd er uit zal zien met bv 

starttijd 12.00 uur 

 

•  11.50 uur melden bij start A  

• Start A 12.00 uur  

• Oefenhindernis rijden 12.10 uur ca 2 a 3 minuten ( niet verplicht) 

• Finish A 12.20 uur  

• Stappen naar start B 

• Melden bij start B  

• 12.40 uur Start B 

• Finish B (afmelden) ( uiterlijk 13.20 uur ) 

• Uitstap ca 10 minuten 

De 2 trajecten vanaf starttijd A t/m Finish B plus uitstap zal maximaal 90 

minuten zijn . 

 

 

 

 



B traject Oranje pijlen  

Start B op het veld 

Rechtsaf de Krusse op volg de oranje pijlen H1  

Rechtsaf de Hofdijksweg op 

Rechtsaf ingang manege direct linksaf naar H1 (buitenbak) 

Na H1 rechtsaf volg oranje pijlen naar H2 om de manege 

heen , rechtsaf linksaf pad volgen naar H2 (waterbak) 

Na H2 volg pijlen H3 rechts verhard pad op rechtdoor halve 

wegen linksaf zandpad op (richting grote men zandbaan 

)pijlen H3 blijven volgen , na H3 pijlen H4 volgen lus rijden. 

Na H4 (bielzen ) rechtsaf pijlen H5 volgen lus rijden. 

Na H5 ( zwarte tonnen) linksaf pijlen H6 volgen lus rijden 

Na H6 (brug) pijlen finish B volgen , afmelden bij Finish B en 

zelf uitstappen op het terrein van start/finish B  

 

 

 

 

 

 


