
Ronde van d’n Ruigenhil 
 
Een oefenrit om je tijdens corona te bekwamen in het kaartleessysteem grensbenadering. 
Op een moment dat het voor jou goed uitkomt: je kunt starten tussen 1 april en 3 mei. Om 
de route te controleren maken we gebruik van de Rallycheck app.  
 
Je rijdt door de Westhoek van Brabant, ruwweg tussen Moerdijk en Dinteloord. Je komt 
langs 3 forten: Hollandia, De Hel en Sabina. Langs buurtschappen met prachtige oude namen, 
zoals Barlaque, De Druif en Zwingelspaan. Door nieuwe polders en over oude zeedijken. 
Alles rond polder De Ruigenhil. Start en finish zijn bij Zevenbergen.  
 
Je bent zo’n 3 uur op pad. Onderweg, in Willemstad, kun je stoppen voor een versnapering. 
Op eigen gelegenheid. Er is een coffee-to-go in het Wapen van Willemstad en er is een 
Jumbo supermarkt.  
 
Je kunt starten in de Tourklasse of Sportklasse. De Tourklasse is bedoeld voor iedereen met 
weinig of geen ervaring in de rittensport. De Sportklasse is voor de meer ervaren 
deelnemers, grensbenadering met herconstructies. De Tourklasse heeft het niveau van C/D-
klasse van onze clubritten, de Sportklasse het niveau van A/B klasse. 
 
Het is een oefenrit. We maken geen klassement op. Wel ontvang je na de finish een uitleg 
over de route. Je kunt natuurlijk ook ‘samen op rijden’ met anderen en bij de finish jullie 
controlekaarten vergelijken. Alles natuurlijk met aandacht voor de dan geldende 
coronaregels. 
 
Deelname kost € 17,50 voor leden, € 27,50 voor niet-leden. Een introductieprijs. Ietsje 
duurder dan je van ons gewend bent, maar wel mét Rallycheck.  
Meld je aan via de site www.baronierijders.nl. Daar vind je ook het reglement. Na 
overmaking van het inschrijfgeld krijg je de wedstrijdkaart toegestuurd. 
Veel plezier! En we horen graag wat je van deze oefenrit vond! 
 

 
De Ruygenhil in 1745; De Ronde van d’n Ruigenhil rijden we met een actuele kaart ;-) 
 


