
 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden, 

De Strandrit van IJmuiden naar Zandvoort (en weer terug!) zal dit jaar op 11 november a.s. 

gereden worden, dit in tegenstelling tot wat er op de jaaragenda vermeld werd (18 november). 

Zoals u wellicht weet is de rit vastgesteld aan de hand van de eb- en vloedtabel en op  

11 november is het getij gunstiger in de ochtend en middag. In verband met de stand van het 

water die dag, zullen we iets later vertrekken dan gebruikelijk. De koffie/thee en cake staan 

klaar vanaf 10.00 uur. U kunt zich vanaf die tijd ook inschrijven bij het secretariaat. Om 11.45 

uur zullen we vertrekken. We houden dit jaar pauze op het parkeerterrein van S.V. Zandvoort: 

Duintjesveldweg, 2041 TZ in Zandvoort. Daar zullen we rond 13.15 uur aankomen. Rond 14.15 

uur rijden we terug naar IJmuiden, waar we rond 15.45 uur zullen aankomen. Na afloop 

kunnen we ons opwarmen met een lekkere stamppot. 

Onze voorkeur gaat uit dat u meerijdt met een aanspanning, maar (alleen!!) voor leden en hun 

gezinsleden is het toegestaan om ook onder het zadel mee te rijden met de strandrit. Voor 

zowel aanspanningen als ruiters geldt dat u achter de aanspanning met de vlag blijft rijden, 

waarbij u altijd goed op mede-strandgebruikers blijft letten!! 

Inschrijven voor de strandrit kan tot 9 november a.s.. Direct inschrijven voor deze rit kan via 
de link in de email of bij Brigitte Brugman: 06-28783052. 
Het inschrijfgeld voor deze rit bedraagt € 10,- per aanspanning inclusief 

2 personen, bij meer personen € 2,50 per persoon extra. Ruiters betalen € 5,- p.p.  

Het statiegeld voor het startnummer is € 10.-. 

Graag tot ziens bij de Strandrit! 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning, 

 

Brigitte Brugman, secretaris  

 

 

Het inspanterrein ligt aan de Westonstraat in IJmuiden. 

De route naar het inspanterrein in IJmuiden:  
Via de A9 de A 22 afslag IJmuiden nemen, bij de stoplichten linksaf richting IJmuiden. Bij de 
pont gaat u schuin rechts (borden volgen naar IJmuiden aan Zee), rotondes rechtdoor, weg 
blijven volgen richting IJmuiden aan Zee. Aan het einde van de weg (voor de Badweg begint) 
linksaf de Westonstraat in. 
 
    


