
HISTORIE GRENSLANDMENNERS, DEEL 5 

Het jaar 2003 en het leven ging verder, soms iets anders dan verwacht. Plannen waren er 

weer genoeg dat jaar en de commissies hadden het al druk met de voorbereidingen.  

De Oefenmarathon op 6 april was een succes. Organisatie (bestaande uit 6 leden), 

dienstdoende veterinair, EHBO, en vele vrijwilligers hadden er weer een mooi evenement 

van gemaakt. Het programma was prachtig samengevat in een extra boekje met 

hindernissen erin afgebeeld zodat een ieder zich goed kon voorbereiden op de wedstrijd. En 

zoals bij alle wedstrijden kan er wel eens wat mis gaan, we zijn alle mensen die rijden met 

paarden. En ….Wat is fout!! Een paard blijft ook een vluchtdier en als er dan 4 voor de koets 

staan, heb je ze ook niet gelijk stil staan als ze wegvluchten. Als wedstrijdrijder let je niet 

alleen op je eigen aanspanning maar ook op de andere: waar zijn die, wat gaan ze doen en 

..komen ze in jouw richting galopperen!  Naar aanleiding daarvan schreef de commissie het 

volgende in het boekje (juni 2003); 

 

Op naar het volgende evenement:  



 Maar…………..het liep dit jaar weer anders dan gedacht!! 

 

 

Het was weer stil in de natuur, weinig tot geen hoefgetrappel. En het wordt dan moeilijk om 

je aanspanning op conditie te houden.  

Dit duurde tot ongeveer juni/juli. En dit las ik ook in het clubblad juli 2003: 



 

 

En dat begon met een oefenmarathon op 2
e
 Pinksterdag.  

 

 

Marieke was toen 15 jaar, Geert 13 jaar en Bas 11 jaar. !!  



 

In september dit jaar vonden er in een rap tempo meerdere activiteiten plaats: 

CLUBKAMPIOENSCHAP 

 

Verder waren er 19/20 september avondtweedaagse, aansluitend Jaarfeest  

                                    27 september Rit, bij Toon en Door Volleberg 

                                     5 oktober       Schrikparcour  

                                     2 november   Marathon clinic  door Jhon vd Broek , 10 uur op ’t 

                                                                                                                             Kuipveld.             



En Janneke Kersten zorgde tijdens al deze commoties voor lectuur in de langer wordende 

avonden: Dit is een stukje van een van de vele verhalen die zij schreef voor ons clubblad.  

  

En zo ging het jaar over in 2004;  

In februari algemene ledenvergadering en de commissies werden samengesteld. De 

commissie van de Marathon was al in december begonnen met alle voorbereidingen en die 

goed geoliede groep was er helemaal klaar voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Grenslandtocht 2004  vond plaats op 20 mei, Ruim 40 koetsen, antieke, authentieke en 

recreatie aanspanningen namen deel aan deze tocht. Er hadden 13 aanspanningen in 

geschreven voor jurering voorafgaand aan de tocht. Dus door  de vertrektijd van 10 uur was 

het voor enkele aanspanningen zeer vroeg aantreden/rijden . Het werd een prachtige tocht 

en een ieder keek er met veel genoegen op terug. Dit jaar had de vereniging een extra 

boekje laten drukken voor de Grenslandtocht. Zeer lux.. 

 

 



Het weekend weg, intussen behorende tot de traditionele activiteiten, vond plaats in 

Hommersum. Het eerste weekend van juli is het kamperen geblazen. We werden weer 

hartelijk ontvangen door Werner en Iris Pieper. Zoals nu de geschiedenis zich schrijft was dit 

het laatste jaar bij hen. Intussen was er een luxe douche gerealiseerd in de schuur en was 

het programma door de organisatie weer goed geregeld. Honger lijden was er niet bij en ’s 

avonds bij kampvuur na keuvelen maakte de dag helemaal af. Het waren gezellige 

weekenden, tochten onder leiding van Werner werden spannende ritten in een prachtige 

omgeving.  

 

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

In uitgave 4, augustus 2004 werd uit gebreid stil gestaan bij een in Nederland relatief nieuw 

onkruid dat zeer gevaarlijk is voor onze paarden als zij er van eten.  

 

 

 



Eind van dit jaar kwam wel de menroute gereed. Staatsbosbeheer was begonnen met het 

egaliseren van de paden en de bebording. In overleg met ons bestuur werd er een folder 

ontwikkeld met een routekaart.   

 

 

Nu , anno 2014, is de ruiter/menroute al weer geschiedenis. Men mag nu bijna overal rijden 

als men zich gedraagt tegenover mede bosgebruikers! Dus stappen als men voetgangers 

passeert en geen marathon tempo gebruikt op de paden en wegen. Wie van rechts komt 

heeft ook hier voorrang. Dus een ieder prettig rijplezier toegewenst in de Groesbeekse 

bossen.  


