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1. Een stukje geschiedenis…
Eersel, zaterdag 17 juni 1963… Een stoet ruiters te paard trekt over de
historische kasseienweg die Eersel sinds eeuwen verbindt met het
Belgische Postel. Deze weg is de oudste verbinding tussen de gemeente
Eersel en de abdij van Postel en voert door een weelderig stuk
natuurschoon.
De grensovergang is echter sinds jaar en dag voor alle verkeer gesloten. Voertuigen uit beide richtingen
mogen de grens tot dan toe niet passeren. Maar het is op deze zaterdag, dat de rijtuigen van de Eerselse
ruiters – op aandringen van manege eigenaar Tinus van der Aalst – de grens wel legaal overschrijden. De
Hippische Rally Eersel-Postel is een feit.
Sinds die bewuste zaterdag wordt de Eersel-Postel Rally traditiegetrouw ieder jaar gereden. Op zondag 9
oktober maar liefst voor de drieënvijftigste keer!
Wat is het verleden ooit begon als een protest initiatief tegen het gesloten zijn van de grens tussen Eersel
en Postel, is inmiddels uitgegroeid tot het grootste paarden evenement van de Brabantse Kempen.
Met het defilé op de prachtige markt van Eersel, de sherrypost halverwege voor een welverdiend zakje
paardenbrok, de rust tussen de middag op de binnenplaats van de mooie abdij van Postel en de finish op
de sfeervolle Eerselse markt.
Met een grote verscheidenheid aan activiteiten en goed gevulde terrassen, is deze rally een waardig
jaarlijks sluitstuk van het buitenevenementen programma in de gemeente Eersel.

2. Hippisch Comité Kempenland
De stichting Hippisch Comité Kempenland, gevestigd te Eersel, heeft in
haar stichtingsakte als doelstelling het jaarlijks organiseren van de
Hippische rally Eersel-Postel op de tweede zondag in de maand oktober.
Het comité bestaat uit 6 personen, maar wordt bij de opbouw en
uitvoering van het evenement, bijgestaan door een grote groep vrijwilligers, die na vele jaren 'het
klappen van de zweep' wel kennen.
In Samenwerking met;

Hoofdsponsor:

Sponsoren:
Castelijns en Swaans Accountants & Adviseurs, De Keizer Eten en Drinken, We Provide,
Recreatiepark TerSpegelt, Borgers Media, Hotel Restaurant De Bengel, Notariaat Martijn
Rijntjes, Cryolab Eersel B.V., Wolfgang Meidl Oldtimers, Van Geffen Electrotechniek, De Run
voor Tuin en Dier, RF Consult Oldtimers, Stefan Maas Oldtimers, AniCura Dierenkliniek
Eersel, Bestratingsbedrijf H. van Hoof, Manege PCK Eersel, Vencomatic Group, Houtmarkt Van
Ham, Restaurant en Foodbar Promessa, Hubo Eersel, Restaurant Prikkelz, Jumbo Jan Daris
Eersel

3. Oudere persberichten
Titel…
Hoefgetrappel op de eeuwenoude kasseien, rinkelende bellen aan de
haar van trekpaarden, hoorngeschal

van de jachthoornblazers,

goedgevulde terrassen en het klokje van de Mariakapel vormen samen een groots traditioneel
evenement in Eersel… De Hippische Eersel-Postel Rally. Dit jaar op zondag 8 oktober voor de
vierenvijftigste keer.
Traditiegetrouw begint de dag om 10.00 uur op de Eerselse markt, als het klokje van de Mariakerk tien
keer slaat. Met op kop het vaandel van Hippisch Comité Kempenland komen vanuit de Nieuwstraat alle
ruiters en rijtuigen de markt opgereden. Dit alles onder begeleiding van de gebruikelijke marsmuziek en
authentieke jachthoornblazers.
Alle deelnemers krijgen bij start de routebeschrijving die hen naar Postel leidt. Tussendoor nemen ze rust
bij de Sherrypost op de Witrijt en lunchen doen ze op de binnenplaats van de Abdij in Postel. Hier wordt
tevens de prijs ‘mooiste geheel’ uitgereikt en ontvangen alle deelnemers een Christelijke paardenzegening
van de Pastoor bij het verlaten van de Abdij. De finish vindt plaats op de markt van Eersel, onder
begeleiding van Bigband Nightcats.
De gehele rally – van Eersel naar Postel – is voor publiek goed te bereiken. Het centrum van Eersel is
afgesloten voor doorgaand verkeer. Bezoekers kunnen parkeren op locatie Molenweg - Habraken (is
bewegwijzerd).
Aan sfeer en ambiance zal het op zondag 9 oktober niet ontbreken. Waarom zou je thuisblijven?

Paarden liefhebbers, opgelet!

Velen zijn zeker bekend met de hippische rally Eersel-Postel-Eersel die
ieder jaar op de tweede zondag van oktober plaatsvindt; dit jaar al weer
voor de 54e keer en wel op zondag 8 oktober.

Een dag samen met je paard rijden over paden en wegen tussen de Markt in Eersel en de Abdij van de
paters Norbertijnen in Postel is ieder jaar weer een nieuwe uitdaging en geeft velen telkens weer een
enorme voldoening als men weer de finish op de Eerselse Markt komt. Dat is ook de reden, dat er ieder
jaar een groot aantal trouwe deelnemers is. Op dit moment worden de deelnemers van afgelopen jaren
weer in gelegenheid gesteld om voor dit grootse hippische evenement in te schrijven.

Nog nooit deelgenomen en lijkt het je ook leuk, een dagje lekker buiten met uw paard te genieten en te
rijden door natuurgebieden die anders niet toegankelijk zijn, meld je dan zo spoedig mogelijk aan. De
tocht heeft een totale lengte van plm. 40 km. Het spreekt voor zich dat in de tocht voldoende rustpauzes
zijn opgenomen, maar het is niet verantwoord om zonder enige training deel te nemen. Inschrijving staat
open voor alle rassen en afmetingen.

Op de website vind je alle informatie om in te schrijven en verder alles wat je wilt en moet weten. Ook
verwijzen we graag naar het beeldmateriaal om zo alvast in de sfeer van de rallydag te komen.

Interesse, ga naar onze website www.eersel-postel en regel alles met enkele handelingen.

4. Programma
9.45 u.

Start Paarden Mortelveld

10.00 u.

Defilé paarden op de Markt in Eersel

10:30 u.

Start Oldtimers op de Markt in Eersel

11:00 u.

Aankomst Oldtimers in Postel

11.30 u.

Eerste rust verzorgingspost paarden

12.30 u.

Aankomst ruiters Adbij Postel

13.00 u.

Prijsuitreiking ‘mooiste geheel’ Postel

13.30 u.

Start 2e deel route in Postel

14:30 u.

Aankomst oldtimers op de Markt in Eersel

15.00 u.

Tweede rust Sherrypost

vanaf 15.30 u. Finish Rally op de Markt in Eersel
15.00 - 17.00 Optreden Bigband Nightcats muziekkiosk Eersel
19.30

Prijsuitreiking Muzenval Eersel

5. Route Defilé (9.45 - 11.00 u)
Opstellen en start op het Mortelveld – Nieuwstraat – defilé op de Markt
– Draaiboom – Postelseweg
Alle deelnemers vertrekkende naar Postel komen ’s middags via de
Dalemsedijk en Duizelseweg weer terug op de markt van Eersel.

6. Contactgegevens
Voorzitter
René van Tiggelen
Email: m.tiggelen4@upcmail.nl
Secretaris
Phil Hermans
Email: k2ahermans@gmail.com
Communicatie / PR
René van Tiggelen
06 - 14718218
Postadres secretariaat
Stichting Hippisch Comité Kempenland
Kerstraat 2a
5521 JL Eersel
Telefoon: 0497-51 62 43
E-mail: info@eerselpostel.nl

www.eerselpostel.nl
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