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Land Rover  Driving Experience Fürstenau, hele dag 

In Fürstenau, 60 kilometer 

over de grens bij Oldenzaal, 

ligt een 400 hectare groot 

voormalig militair 

oefenterrein. Een groot 

gedeelte van dit terrein is 

toegankelijk voor 

terreinauto’s.  

 

We verzamelen om 10:00 bij 

de entree van het off road 

terrein. De hele dag staat in 

het teken van de leukste cursus die bestaat, terreinrijden! We starten de dag met een paar 

oefeningen met het andere gebruik van rem en koppeling bij het rijden in de lage gearing, en 

gedurende de dag gaan we steeds dieper de bossen in. Steile beklimmingen, hindernissen die alleen 

met behulp van een lier of rijplaten genomen kunnen worden, we gaan niets uit de weg. We rijden 

met Land Rover Defenders van het type 130 en 110, voorzien van modderbanden, rocksliders, lier, 

snorkel, etc. In elke auto rijdt een instructeur mee, de deelnemers rijden om toerbeurt. Tussen de 

middag lunchen we op het voormalige 

bivakterrein met broodjes warm vlees.  

De kosten van dit programma zijn 

€760,00 per Land Rover Defender en 

€45,50 per persoon voor koffieontvangst, 

lunch en afsluitend buffet. Per Land Rover 

rijden om toerbeurt drie tot vier 

deelnemers, aan jullie de keuze.  

We rijden tot  17:00, daarna staat bij het 

restaurant bij de entree van het terrein 

een heerlijk buffet klaar.  Tegen 18:30 is het programma ten einde.  

Deze prijzen zijn exclusief BTW en drankjes bij het buffet. We factureren het evenement als 

rijvaardigheidstraining.  
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Land Rover Driving Experience, Nordhorn halve dag.  

Vlak bij Nordhorn, net over de grens bij De Lutte en een half uurtje rijden vanaf de De Lutte, ligt een 

voormalige raketbasis. Rondom dit terrein is een uitdagen off road parcours uitgezet, waarbij we de 

deelnemers in een relatief korte tijd de fenomenale capaciteiten van onze Land Rover Defenders 

kunnen laten ervaren. Diepe sporen, 

beklimmingen en afdalingen tot wel 40 

graden, side-slope, cross-axle, etc.   

Vanuit onze locatie in De Lutte, maar ook 

vanaf diverse hotels of vergader 

accommodaties in deze regio, rijden we via 

een fraaie “greenlaning-route” over land-  en 

zandweggetjes naar het terrein.  

Aangekomen op  het terrein oefenen we 

eerst met het andere gebruik van rem en 

koppeling bij het rijden in de lage gearing. 

Ook het geblokkeerde middendifferentieel zorgt voor een ander gedrag in het stuurwiel.  

We rijden met Land Rover Defenders van het type 130, voorzien van modderbanden, rocksliders, lier, 

snorkel, etc. In elke auto rijdt een instructeur mee, de maximaal vier deelnemers per Defender rijden 

om toerbeurt. De kosten van dit programma zijn €760,00 per Land Rover. Deze activiteit is uit te 

breiden met bijvoorbeeld en lunch of een aansluitend diner. Genoemde prijs is exclusief BTW, we 

factureren deze activiteit als 

rijvaardigheidstraining.  

Inclusief de fantastische greenlaning route 

naar het terrein toe en terug zijn we 

ongeveer drie en een half uur tot vier uur 

bezig.  
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