
Terug in de tijd van de Grenslandmenners  Deel 3  

1999: op 6 maart start de eerste Mencursus van de Grenslandmenners. De  instructeur is dhr. Gerard ten Pas. 

De introductieavond was op 23 februari bij zaal Hopmans , Hoge Horst 56 te Groesbeek. 

Spannend 

De meeste deelnemers begonnen onwetend en onervaren aan de cursus en ook moest men in de praktijklessen 

rijden met een onbekende aanspanning van een van de andere deelnemers en niet met je eigen aanspanning. Het 

werden intensieve weken: 

 



Er deden 14 cursisten mee. Deze werden, als ze dat nog niet waren, na afloop van de cursus automatisch lid 

(voor dat jaar) bij de Grenslandmenners. Enkele zijn dat heden ten dagen nog! Uit de ingezonden verhalen van 

de cursisten blijkt dat zij erg veel van elkaar en van elkaars fouten en weetjes hebben geleerd. En van het 

geduld van Gerard ten Pas om hen de grondbeginselen bij te brengen. Want zoals een cursist vermeld: als het 

werkt met het mentoestel is het anders als er een levend paard voor je staat met een eigen kijk op de dingen. 

Een leidsel verbonden met een paardenmond reageert anders als touwen met gewichtjes eraan. 

En toen…kwam het slechte nieuws. Gerard ten Pas was overleden!! Hoe, wat en nu? Treurnis en verdriet alom.  

Vol respect afscheid genomen.  

Het bestuur had de moeilijke taak om een vervanger te vinden want de examens moesten doorgaan. Eef 

Heijmink en Twan Kersten vonden Cor Berlijn en zijn vrouw Ans bereid om de cursisten verder te begeleiden. 

Dit echtpaar heeft met veel inzet de cursisten, die erg van slag waren door de dood van Gerard, goed voorbereid 

en alle cursisten zijn geslaagd. Fantastisch!! 

Het resulteerde in een  vervolg: op 23 maart 2000 begon de volgende cursus met 16 cursisten.  Examen op 4 

juli 2000. 

                         ==================================== 

Zoals eerder vermeld in deze historie was dit jaar de tiende keer dat onze leden de  Oefenmarathon 

organiseerde. Deze vond plaats  op zondag 11 april  op het Kuipveld . Het werd een geweldig succes met 40 

deelnemers en vele vrijwilligers. 



 

Maar niet alleen onze vereniging maakte snelle ontwikkelingen door. Ook landelijk was er veel te doen in de 

ontwikkeling van het mennen met het paard/pony. In 1998 waren er een drietal men- en ruiter routes 

uitgestippeld. Informatie hierover stond vermeld in de Mensport nr. 7 – 1998. 

Het betrof de routes: de Veluwe Trail, lang 300 km,  uitgezet door de in 1996 opgerichte Stichting Veluwe 

Trail. Deze route was in dagroutes verdeeld en kon gestart worden op verschillende plaatsen. 

                                       De Elfstedentocht (Frieslandtocht) van 200 km, zwaar in die zin dat bijna het gehele 

traject over verharde wegen gaat. Vertrek bijna altijd vanuit Hippisch Centrum Sneek. 



                                       De Oost Nederland route: ook wel de Achterhoekse routes genoemd met een totale lengte 

van 460 km. Deze kan in meerdere dagtochten van circa 40 km of in 2 doorgaande trajecten gereden worden en 

sluit aan bij de Veluwe Trail. 

Vanaf 1999 tot op vandaag wordt er in de Mensport melding gemaakt over de onwetendheid van veel menners 

dat je je paard/pony goed moet voorbereiden op een lange en soms meerdere dagen durende tocht. 

Eerste clubavond: deze werd op 15 februari 2000 gehouden tussen 20.00 en 23.00 uur  bij café 

Buitengewoon, gelegen op de hoek Derdebaan/Wylerbaan. ( is nu een woonhuis). 

Thema: teugels, leidsels en bitten.  Voorbereid door Peter Johannisma. Het werd een gezellige avond waar alle 

ideeën en weetjes werden uitgewisseld. Men leerde van elkaar! Het vervolg kwam in april. Thema: (door uzelf 

meegebrachte boeken) Paard en Koets. Van elkaar kun je veel leren, ieder ziet/leest het weer anders. Dat brengt 

geweldige wetenswaardigheden op tafel. 

En weer een schok: medeoprichter Toon Stoffelen stierf in het harnas: op 11 maart 2000. Tijdens een rit in het 

bos viel hij achterover van de koets en was eigenlijk op slag dood. Voor Ans en Janneke Tordoir een 

gedenkwaardig gebeuren, zij zaten voor op de bok!  

Hij was een van de oprichters van onze vereniging. 

Voor vele een persoonlijk verlies van goede vriend en gezellig clubgenoot. Hij zat vol ideeën en kon ze ook 

vaak in praktijk brengen. Maar ondanks het verdriet, zagen wij hem daarboven bij God in discussie gaan of de 

hemelpoort niet elektronisch kon open gaan. Zo was Toon. 

En het leven ging het door: in  April de Oefenmarathon, met Hemelvaart een Koetsentocht over de grens met 

geweldige aantallen deelnemers. Ook werden er door leden tochtjes georganiseerd en reden onze leden mee bij 

koetsentochten van andere clubs uit de regio. Zo hebben wij (fam. de Bruin) heel vaak mee gereden in 

Overasselt en in Wanssum bij Toon Vollenberg.  En overal stond de gezelligheid voorop. 

In het Clubblad werd door leden samenvattingen geschreven over een paardenras naar keuze. Meestal schreef 

men dan over het ras van hun eigen paard/pony. Daarna vroegen zij onder elkaar wie de volgende wilde zijn en 

zo vulde het clubblad zich goed. Persoonlijke verhalen of advertentie met koopwaar uit eigen stal waren ook 

welkom.  

Het ging goed met de GRENSLANDMENNERS. 

2001 

Door onduidelijke redenen kwam dit jaar het eerste clubblad uit in April!! 



Er was een verschuiving in het bestuur en de redactie. Ik kan van dit jaar ook geen uitgave vinden van de grote 

oefenmarathon. Wel vind ik terug dat er geen Koetsentocht is verreden in verband met :  Het jaar van de 

MKZ!!! Dus er is ook geen marathon zijn geweest. Alles ging op slot en veel werd afgelast. Het was zeer 

rustig en het contact onderling ging per telefoon of post. Dit heeft echt vele weken geduurd. 

 Zoek op Google: MKZ 2001 en je zult lezen dag vanaf maart tot juni geen tot weinig vervoer mocht plaats 

vinden. 

 

In het voorjaar van 2001 was Europa in de ban van het Mond- en Klauwzeer (MKZ) 

virus. In februari werden in Engeland en Frankrijk besmettingen aangetroffen. Op 21 

maart 2001 werd MKZ in Nederland vastgesteld. Het was voor het eerst sinds 1984 dat 

de ziekte weer in Nederland voorkwam. In Nederland werden vijfentwintig gevallen 

vastgesteld. Ruim 250.000 gezonde dieren werden geruimd. Ook in sociaal opzicht liet 

de ziekte zijn sporen na.  

Een  alternatief voor de koetsentocht kwam later dat jaar: 

 

Maar het was niet DE Koetsentocht, dit merkte we doordat er maar weinig inschrijvingen waren, verre van de 

aantallen die we gewend waren in afgelopen jaren. En ook het publiek liet het voor wat het was. Ook weer een 

weet: niet ieder evenement kun je verzetten!! 



Nog een weetje:  

Ans en Janneke Tordoir kochten, na de dood van Toon Stoffelen de beide pony’s en anno 2014 bezitten zij 

deze nog. Dat is paardenliefde! 

.  

  

  

  

  


