
Terug in de tijd van de Grenslandmenners  Deel 2 

Ik ( Diny) blader tijdens dit verhaal door de boekjes 1997/1998. 

 Een gegeven dat in het oog springt is: in de wintermaanden werd de jaarlijkse feestavond gehouden, soms na 

de jaarvergadering of enkele weken later, bij Hendrik-Jan Jansen, medeoprichter van de vereniging en eigenaar 

van Gaststästte “Merlijn”. 

Hier hebben we ook vaak een samenkomst/thema-avond gehad met de leden en zelfs een wedstrijdje op 

zondag: ringsteken langs de weg in de berm! 

In januari 1998 werd er een tevredenheids peiling gehouden door het bestuur, onder de leden. Daaruit kwam 

ook de vraag naar een mencursus en voorlichtingsavonden. Het aantal leden was nog niet groot maar het 

enthousiasme wel. 

 

 

1997/1998: de jaren waar ideeën over en weer werden uitgewisseld en het programma voor de menners vol 

geboekt was.



 
Zelf reed ik in die tijd geregeld een buitenrit met onze fjord Idool samen met Jaap de Miranda op zijn paard 

Guus. Mijn kinderen bleven dan de gehele dag op school en zo had ik de tijd voor een fijne bosrit. Mijn 

favoriete route was naar het Zevendael en dan via St Jansberg en Klein Amerika terug naar huis. Prachtige 

vergezichten. 

In de tweede uitgave van het clubblad ( maart 1997) is er een korte inleiding gegeven over het Achenbach-

systeem. In het Nederlands en in het Duits door Michael Mein/Ludwig Janssen (twee Duitse leden). 

In de 2 daarop volgende uitgaven kregen we in beide talen uitgelegd wat het Achenbach-systeem in hield, hoe 

de leidsels eruit hoorden te zien en hoe het werkte bij de paarden. 



 

 

Het ei was gelegd, dat moest ook in de praktijk geleerd worden. Toch duurde het nog tot maart 1999 voor er 

gestart kon worden met de mencursus. Eerste oproep om je op te geven voor een mencursus was in het 

clubblad, uitgave april 1998. Daarna werden de kosten uit gerekend en werd er een instructeur gezocht. 

  

En de Oefen-Marathon……………… dat was een echte happening in die eerste jaren . Groots opgezet en er 

deden ook bekende menners mee. Het evenement kende een eigen programmagedeelte in het clubblad  met veel 

sponsoren daarin vermeld. De eerste keer dat de Grenslandmenners dit organiseerde op het Kuipveld onder 

leiding van Eef Heijmink is zelfs de burgemeester van Groesbeek met echtgenote incognito komen kijken. 

Ik stond als hindernisrechter vast op mijn plaats en Eef kende als Nijmegenaar,  die hele goede man niet. In die 

tijd was nog niet iedereen voorzien van een mobiele telefoon en ik kon hem dus niet laten weten dat we hoog 

bezoek hadden.  Niemand heeft onze burgervader aangesproken of wat aangeboden. Een geruststellende 

gedachte was: dat het voor hen wel zo ontspannend was om alles eens rustig te bekijken. En even terzijde; de 

belangrijkste Vips zijn toch de vrijwilligers die wij zeer nodig hebben bij een dergelijk evenement. 

Voor de: Catering – Wedstrijdsecretariaat – Jury Vaardigheid- voor 5 hindernissen 15 hindernisrechters! – 

Parcoursbouwers hindernissen en vaardigheid – Start en Finish rechters. .. Hoe kregen we die bij elkaar? Ze 

waren er en wat een inzet. 



 
In 1999 namen er  40 aanspanningen deel aan de marathon. Dus we gingen de goede kant op. Het lustrum 

(vermeld in het gescande stukje) van 1998 zal voor sommige niet duidelijk zijn maar Eef Heijmink had al 

meerdere keren de oefenmarathon georganiseerd op de Wylerbaan bij de manage. Met deze menners en enkele 

menners en paardenliefhebbers uit Groesbeek (die de Koetsentocht op Hemelvaartsdag gingen organiseren) 

werd een nieuwe club gevormd : 

De Grenslandmenners.  



 

 

Anno 2013: Hebben deze fanatieke menners van span gewisseld?? 

Hemelvaart - Koetsentocht  

een begrip in Groesbeek/Cranenburg.  



25 jaar is door de Grenslandmenners de tocht op Hemelvaartsdag georganiseerd, met wisselend succes en een 

langzaam teruglopend aantal deelnemers. In de beste jaren deden er 80 deelnemers mee en onder streng regie 

van Jan Feyen liep alles op rolletjes. Jan was hier zeer bedreven in maar ook gedreven. Alles moest kloppen. 

Dat is ook van groot belang als men met 80 koetsen in een dorp arriveerde. Met dank aan vele vrijwilligers ( 

Vips) was bij iedere pauze de broodjes en de koffie of de soep met broodje worst, klaar. Altijd werd er goed 

gezorgd voor de inwendige mens. 

 

Wij, fam. de Bruin, hebben ongeveer 22 of 23 keer mee gereden. Onze jongste zoon Bas zat in de maxi-cosi 

vast gezet met een sjorband achter in de koets. Terug kijkend met wat we nu allemaal weten en geleerd hebben 

was dat niet zoals het hoorde maar wij dachten dat we alles wisten. De oudste zoon sliep tijdens zijn 

middagdutje op de achterbank van de koets en ik zette mijn voet ervoor zodat hij er niet af zou rollen!!!! En het 

ging allemaal goed! Gelukkig. Onze kinderen voelde zich prima thuis op de koets en vonden alles prachtig. Dit, 

met de wijsheid die Koos en ik hebben opgedaan in de afgelopen jaren, zouden we dus echt niet meer doen. 

De aanspanningen en de koetsiers werden tijdens de tocht gejureerd door een speciale jury. Deze jury kende de 

Bart Lamers trofee toe aan een aanspanning die, volgens de gedachte van Bart Lamers, verzorgd was en 

gereden werd. 



Willy Lamers, zoon van Bart, is nog steeds actief in onze vereniging. We kunnen altijd een beroep doen op 

hem voor hulp en gezelligheid. 

 

We zijn intussen met mijn verhaal aanbeland eind 1998. In de deze jaren werden er ook vele toertjes 

georganiseerd door leden vanuit thuis of vanuit een weiland bij familie, etc. Wie mee reed bracht broodjes mee 

of andere snoeperijen en zo nodig een borrel om warm te blijven ( of om in een goede stemming te komen) en 

natuurlijk je aanspanning met een uitgerust paard of pony. Ook leden die hun paard/pony onder het zadel reden 

waren van de partij.  Deze toertjes waren zeer gevarieerd en altijd zeer gezellig. De nodige avonturen hebben 

we daarbij beleefd van: koetsen op kant met het paard er nog voor, paarden met koets op hol zonder koetsier, 

verdwaalde menners met aanspanning en nog meer van deze blunders. Maar van iedere blunder hebben 

we geleerd!...........  Wat een intelligentie na al deze jaren!!! 

 


