
 

 

 

 

 

 

 
 
Geachte leden, 
 
Op zondag 24 maart a.s. zal de Openingsrit verreden worden. Dit keer in de omgeving 
van de Stichtse Vecht. In samenwerking met de stalmeester van Stalhouderij De 
Zadelhoff in Breukelen, dhr. Frank Weij, is er een prachtige route uitgezet langs de altijd 
mooie Vecht. Er zal ook een stop zijn bij Stalhouderij De Zadelhoff.  
Deze rit is opengesteld voor alle gerei.  

Wij zullen inspannen op de parkeerplaats van S.V. de Vecht,  Rijksstraatweg 178, 3632 AJ 
Loenen aan de Vecht.  
 
Route 
A2 afslag Vinkeveen, onderaan de afslag N 201 richting Hilversum. 
Na 1,2 kilometer en over de brug van Amsterdam Rijnkanaal Rechts af richting Loenen aan de 
Vecht. Na 300 meter linksaf en borden volgen richting S.V. de Vecht. 
 

 

Dan de Bollenrit op 14 april 2019; deze wordt dit jaar gereden in de omgeving van Castricum. 

Samen met ons lid dhr. John Res zal er een mooie route worden uitgezet. 

We gaan inspannen bij Multimate in Castricum, Castricummer Werf 70, 1901 RT Castricum. 

Wij vragen u om bij de Bollenrit zoveel mogelijk met authentieke rijtuigen te rijden. 
Marathonwagens zijn ook welkom, maar deze rijden mee achter in de stoet! 

Route 
A9, afslag Uitgeest/Castricum, volg Provincialeweg/N203 richting Castricum naar de Zeeweg/ N513. Verderop 

neem afslag links, Soomerwegh, deze helemaal uitrijden. Neem de Dorpsstraat links. Deze uitrijden; gaat 

verderop over in Beverwijkerstraatweg. Verderop bij rotonde links = Castricummer Werf, deze helemaal 

uitrijden, links aanhouden, aan het einde links treft u Multimate. 

Bij beide ritten zijn het secretariaat en de catering open vanaf 9.00 uur.  

We vertrekken om 10.30 uur. De kosten bedragen, net als voorgaande jaren, per 

aanspanning met 2 personen: € 10,-. Extra personen betalen € 2,50 p/p.  

Statiegeld voor het nummerbordje: € 10,-.  

U kunt zich opgeven via de link in de uitnodigingsmail of door te bellen met het 

secretariaat: 06-28783052. 

Wij hopen op veel deelnemers en zien u graag bij deze mooie ritten. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning, 

 

Brigitte Brugman, secretaris    


