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Geachte leden, 
 
Afgelopen weekend, in de mooie omgeving van Uddel, reden wij onze eerste rit in ruim 1,5 jaar. 
Wat een prachtige rit en wat ontzettend fijn u weer gezien en gesproken te hebben… 
Sinds het uitbreken van de corona pandemie zijn alle planningen die wij maakten 
noodgedwongen aangepast. De eerste rit welke nu op de agenda staat is het Driving Diner. 
Door de toch weer oplopende besmettingen hebben wij gemerkt dat het lastig is om iets op te 
starten. Daarom is besloten om de oorspronkeijke datum van het Driving Diner met 3 weken op 
te schuiven naar zaterdag 28 augustus. Dit alles helaas wel onder voorbehoud van alle 
ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Mochten de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid 
veranderen, dan zullen wij daar naar handelen. 
 
Het plan is om het Driving Diner dit jaar te rijden in Putten, waar de heer H. Hagen voor ons 
een prachtige rit heeft uitgezet. Vanaf 13.30 uur bent u welkom op het inspanterrein van 
Hippisch Verband Putten, Halvinkhuizerweg 79-80, 3882 LA Putten. 
Het secretariaat en de catering zijn geopend van 13.30 – 15.00 uur. 
Het vertrek van de 1e groep aanspanningen is om 15.30 uur. 
De 2e  groep vertrekt om 16.00 uur.  
Rond 21.00 uur zal iedereen weer terug zijn op het inspanterrein. 
De catering wordt dit jaar verzorgd door Hotel & Restaurant Jachtlust, al jaren een van de 
sponsors van ons jaarboek. 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor een aantal regels:  

- Vóór en ná de rit geldt de veilige afstandsnorm en overige basisregels moeten in acht 
worden genomen! Let u a.u.b op de 1,5 meter afstand, tenzij u uit één huishouden komt. 

- De vereniging zal zorgen voor de nodige hygiëne maatregelen, maar wij vragen u om 
deze zelf ook in acht te nemen.  

- Zoals gebruikelijk zal het secretariaat de deelnemers bij inschrijving voorzien van een 
startnummer. Wij vragen u vriendelijk om deze inschrijving door 1 persoon van het 
deelnemende rijtuig te laten doen, dit om groepsvorming en lange rijen te voorkomen. 
Dit geldt uiteraard ook na afloop van de rit als u uw startnummer weer inlevert. 

- Mocht u of één van uw passagiers op de dag van de rit, verkoudheidsklachten, koorts of 
andere corona gerelateerde klachten hebben, dan vragen wij u met klem om niet aan de 
rit deel te nemen! 

- Deelname is alleen mogelijk voor leden met authentieke aanspanningen. 
- De kleding van u en uw passagiers dient zoveel mogelijk op de aanspanning te zijn 

afgestemd. Het dragen van spijkerbroeken bijvoorbeeld, is niet passend. Koetsiers en 
passagiers dragen een hoofddeksel. De koetsier draagt handschoenen en een 
schootskleed. 

- Tijdens de rit goed aansluiten. 
- Niet meer dan 8 personen op een rijtuig en overmatig drankgebruik is uit den boze. 

Net als in het normale verkeer is de koetsier de BOB. 
- Tijdens de stops blijft de koetsier op de bok met de leidsels in de handen. Als u niet 

op de bok zit kunt u niet goed reageren en dat kan grote gevolgen hebben.  
- Wij vragen uw medewerking om na afloop het terein schoon achter te laten. 



                                                               
  

                                                               
  

 

 
 

 

 

 

 

De kosten zijn voor deze rit zijn:  € 15,- per aanspanning en  € 20,- per persoon. Statiegeld voor 
het rijtuignummer  € 10.-.     

Inschrijven graag vóór 23-8-2021, 20.00 uur, via het aanmeldformulier, zie de link in de 
uitnodigingsmail.  
 

LET OP:  Deelname is mogelijk voor maximaal 30 aanspanningen:  !! vol = vol !! 

 

Belangrijk:  
Wij hanteren voor deze rit een vooruitbetaling. Als wij uw inschrijving hebben ontvangen, 
ontvangt u van ons een deelnamebevestiging en betaalinstructies per mail. Maak dus niet 
zomaar geld over, wacht u alstublieft op de bevestiging!  

Mochten wij onverhoopt de rit moeten cancelen, dan wordt het vooruitbetaalde uiteraard weer 
op uw rekening teruggestort.  

 
Wij hopen dat er als vanouds ingeschreven wordt voor het Driving Diner en begroeten u graag 
op zaterdag 28 augustus aanstaande. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Hoofdstad Aanspanning 


