Beste deelnemer van Ride & Run,
Het is bijna zover! Jullie doen mee aan de zesde editie van Ride & Run
op zaterdag 29 september dat plaatsvindt op het Hippisch Centrum in
Deurne. Zijn jullie er al helemaal klaar voor? Samen met je
teamgenootje(s) sta je oog in oog met de prachtige routes uit de
omgeving van Deurne. Lees onderstaande belangrijke informatie goed
door voor een optimale start!
Bij deze mail vind je de volgende bijlagen:
- Algemene Voorwaarden (let op: lees deze goed door!).
- Aansprakelijkheidsformulier (let op: graag getekend inleveren bij het secretariaat).
- Tijdsindeling
Adres:
De Ride & Run is op Hippisch Centrum Deurne. Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne.
Aanmelden
We verzoeken je om je minimaal een uur voor je starttijd aan te melden op het secretariaat van
Ride & Run in de kantine van het Hippisch Centrum. Meld je met het startnummer van jouw team en
het ingevulde aansprakelijkheidsformulier. Let op, dit formulier moet door elke deelnemer ingevuld
worden. Elke deelnemer ontvangt daarna zijn of haar T-shirt, goodiebag en startnummer.
Veterinair & starten
Voordat er gestart kan worden, worden alle paarden door één van onze dierenartsen gekeurd.
Uiteraard willen we zeker weten dat alle paarden ‘fit to compete’ zijn. Dit is tevens de verzamelplek
vanwaar de teams één voor één richting de start vertrekken. Meld je daarom 20 minuten voor je
starttijd bij de dierenartspost.
Tijdens het rijden van de route vragen wij jullie om rekening te houden met zowel andere
deelnemers als ook andere recreatieve gebruikers. Geef anderen ruim gelegenheid tot inhalen en
haal anderen met een gepaste snelheid in. Andere recreatieve gebruikers, die niet aan Ride & Run

deelnemen, haal je in stap in. Voordat je anderen passeert, geef je een seintje.
Startlijsten
Deze startlijsten staan inmiddels online. We beginnen de dag met Ride & Bike en aansluiten Ride &
Run. Zoals ook in de eerdere edities het geval wordt er per klasse met de langste afstand begonnen.
Stal huren en overnachten?
Op het Hippisch Centrum in Deurne is het ook mogelijk om een stal te huren voor €35,- per stal per
dag (mest vrij achterlaten). De prijzen van het verblijf op Hippisch Centrum Deurne zijn vanaf €55,per nacht. Heb je hiervoor interesse, neem dan contact op met info@hippischcentrumdeurne.nl.
Handig om te weten:
 Neem het paardenpaspoort mee en draag zorg voor correcte entingen. Nadere informatie
kun je vinden in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
 Wanneer in het zadel, zijn ruiters te allen tijde verplicht een cap te dragen.
 Houd bij het inhalen van andere teams of dagjesmensen rekening met elkaar en passeer
rustig.
 Smile! Onderweg staat een fotograaf om jouw team op beeld vast te leggen, deze foto’s vind
je later terug op www.rideandrun.nl en op onze social media-kanalen.
 Heb je fans? Dan kunnen zij je aanmoedigen op de route. Als wandelaar/fietser kun je overal
op de Ride & Run/Ride & Bike route komen, maar hinder de deelnemers niet! Ook komen
alle routes langs een speciaal waterpunt waar je met je team even op adem kan komen en
waar emmers water voor de paarden klaarstaan. Hierbij is ook een parkeerplaats aanwezig,
zodat toeschouwers en grooms er eenvoudig kunnen komen.
 Bij calamiteiten tijdens Ride & Run kun je bellen naar 0627311632 (Tamara van de Krol) of
naar 0652293841 (Monique Jolink)
 Het allerbelangrijkste: geniet ervan!
Maak je tijdens het event leuke foto’s en/of filmpjes en wil je deze met ons delen? gebruik dan de
hashtag #RideAndRun2018
We zien jullie in Deurne!
Team Ride & Run

Mede mogelijk gemaakt door:

