Groompunten 1, 1a, 2, 3 en 4 (vanaf de start en VG A)
Rijd vanaf de start of vetgate A het manegeterrein linksaf. 1e weg rechts.
Einde weg Links aanhouden. 1e weg Links. (Badhuislaan later Schaapsallee). Langs deze weg liggen de verschillende
groompunten. Zie in het schema hierboven langs welk punt de ruiter het eerst komt. ! auto’s op de parkeerplaatsen zetten. (G 1)
P “de plaghak”, (G 1a) P “de plaghak” ca. 700 m het zandpad volgen. (G 3 en G4) P “de Lange Juffer”, (G 2) langs de weg.
Groompunten 1, 1a, 2, 3 en 4 (vanaf de P/A en VG B)
Rijd vanaf de P/A of vetgate B terug naar Laag Soeren. Bij het uitrijden van het dorp Rechts (Badhuislaan later Schaapsallee).
Langs deze weg liggen de verschillende groompunten. Zie in het schema hierboven langs welk punt de ruiter het eerst komt. !
auto’s op de parkeerplaatsen zetten. (G 1) P “de plaghak”, (G 1a) P “de plaghak” ca. 700 m het zandpad volgen. (G 3 en G4)
P “de Lange Juffer”, (G 2) langs de weg.
Groompunt 5 (vanaf de start)
Rijd het terrein van de Manege af en ga Links. Eerste weg Rechts. Bij de grote weg (Harderwijkerweg) houdt links aan. Deze
weg volgen door Laag Soeren (denk om de flitskasten) tot in Eerbeek. Op de rotonde Linksaf. Deze weg volgen tot deze
overgaat in een breed zandpad (verharde weg gaat scherp rechts). 25 m het brede zandpad op is aan de linkerzijde een
parkeerplaats. De ruiters komen langs de parkeerplaats en slaan Linksaf het brede zandpad op.
Groompunt 6 (vanaf VG B)
Vanaf de VG B terug naar Loenen. Einde weg Links af de Harderwijkerweg op. Weer direct Links de Groenendaalse weg op.
(G 6) na ca. 1,5 km bij P “De Ramenberg” . Loopt vanuit de uiterste punt van de P de heuvel op en u ziet de ruiterroute voor u.
P/A en vetgate B (vanaf de start)
Rijd het terrein van de Manege af en ga Links. Eerste weg Rechts. Bij de grote weg (Harderwijkerweg) houd links aan.
Deze weg volgen door Laag Soeren (denk om de flitskasten) en tot in Eerbeek. Rotonde rechtdoor. Weg volgen tot in Loenen.
rotonde links. In Loenen links voor restaurant “de Loenermark” langs. Weg rechts aanhouden en blijven volgen. Zie ook de
aanduidingen.
LET OP: Dit weggetje is zeer smal houdt rekening met elkaar en overige recreanten. Deze weg volgen tot parkeerplaats bij de
Schaapskooi. Er is toestemming voor de groomautos (voorzien van nummer) om op de schaapskooi te parkeren. Hiervoor het
zandpad rechts voor de parkeerplaats volgen. Parkeren op het grasveld VOOR de bomenrij.
P/A en vetgate B (vanaf G5)
Rijd terug naar Eerbeek. Op de rotonde links. Weg volgen tot in Loenen. rotonde links. In Loenen links voor restaurant “de
Loenermark” langs. Weg rechts aanhouden en blijven volgen. Zie ook de aanduidingen langs de weg.
LET OP: Dit weggetje is zeer smal houdt rekening met elkaar en overige recreanten. Deze weg volgen tot parkeerplaats bij de
Schaapskooi. Er is toestemming voor de groomautos (voorzien van nummer) om op de schaapskooi te parkeren. Hiervoor het
zandpad rechts voor de parkeerplaats volgen. Parkeren op het grasveld VOOR de bomenrij.
Finish en vetgate A
Rijd terug naar de Harderwijkerweg. Hier gaat u Rechts (Harderwijkerweg). In de scherpe linkerbocht gaat u Rechtdoor (prof.
Pellaan).Weg volgen tot einde weg. Links . Rechts de manege.
Groompunten 7, 8, 9 en 10
Voor deze groompunten is, gezien de rijtijd, het gebruik van twee groomauto’s aan te raden.
Rijd het terrein van de Manege af en ga Rechts. Bij de grote weg (Harderwijkerweg) Rechts. Deze weg helemaal volgen. Over het
spoor Rechts richting Ellecom / de Steeg. Deze weg ca. 4 km volgen tot de verkeerslichten bij de kerk in de Steeg hier Rechts
afslaan. Na ca. 2,5 km steken de ruiters de weg over (G 7). Volg deze weg tot de T splitsing (bij restaurant de Posbank) voor G8
links, voor G9 en G10 rechts. Naar G8: Na ca. 1,2 km (bij het wildrooster) steken de ruiters de weg over. Volg bordjes
bezoekerscentrum Veluwezoom. (G8) Voorbij bezoekerscentrum (!! Het is hier druk) Rechts omhoog Manege Midden Heuven.
(hier is ook een waterpunt). Naar G9 en G10: terug naar restaurant de Posbank hier gaat u Links. Deze weg ca. 900 m volgen tot
de 2e parkeerplaats aan de rechter (G 9) P “Burg. Bloemers.” De route loopt ca. 30 meter langs de parkeerplaats (net over het
wildrooster) in het bos. Voor G10 volg je de weg verder en gaat op de 3-sprong rechts. Deze weg volgen tot helemaal aan het
einde. Hier is G10

