
Ik ga verder in het jaar 2005  

Eerst een kleine correctie: 

In de beginteksten van het eerste clubblad van dit jaar zie ik dat ik wat op de feiten vooruit 

gelopen was betreffende de menroute. Die was wel globaal klaar in 2004 maar er waren nog 

knelpunten en de folder kwam uit in het najaar 2005, toen ook de officiële opening was.  

 

In het eerste clubblad van dat jaar 

zie ik dat er verschillende 

wijzingen zijn: Toon vd Bos heeft 

bedankt voor de bestuursfunctie 

en vervolgens werd Wim 

Mestrom (wie kent hem niet) 

gekozen als penningmeester. Hij 

was het voorgaande jaar pas 

clublid geworden! Wat een 

betrokkenheid. De redactie ging  

van 4 naar 2 personen en was 

dringend op zoek naar 

versterking.  

Op zondag 3 april dit jaar is er 

weer de oefenmarathon voor 

beginners en gevorderden. Bij 

wijze van proef kan er dat jaar een 

dressuurproef gereden worden. 

Werd er bij eerdere inschrijvingen 

gesproken van een hoofddeksel 

als verplicht, dit jaar werd de 

helm voor de eerste keer 

verplicht gesteld in de 

hindernissen.  

Al met al, er kwamen 

veranderingen en men keek wat 

verder weg in de paarden wereld. 

 

 



Om een overzicht te geven wat toen zoal afspeelde in de vereniging deze kopie:  



 



 



 

 

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

Het jaar 2005 was er een die zonder schokkende gebeurtenissen verliep. We hadden een 

groot aantal leden: 60. Daarvan waren de familieleden als 1 geteld, dus kwamen daar nog 

eens, ongeveer, 12 personen bij.  

De oefenmarathon verliep uitstekend in een gezellige sfeer, zonder ongelukken.  

Ook de Koetsentocht verliep goed, er deden 42 aanspanningen mee waaronder 12 

aanspanningen uit Duitsland. De jurering was weer in handen van de heer Hub Hinskens, die 

iedere aanspanning aan een kritische blik bekeek en her en der waardevolle adviezen gaf. Je 

kunt er altijd van leren.  



De uitslag was: 

Toen kwam weer het weekendje weg…….voor de eerste keer naar Afferden bij Wim Venbrux 

en zijn 93 jarige moeder. Spannend… hoe rijden we, wat moet er allemaal mee? Tenten, 

bestek, borden en bekers. De organisatie had al veel geregeld , zoal een koelkast –  wc’s – 

kunnen we douchen? Het was allemaal nieuw opgezet maar… gezellig. Lees het volgende 

verslag van de overbuurvrouw van Wim ( tevens lid van de Grenslandmenners) die het 

allemaal zag gebeuren…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier na volgde nog de Tweedaagse, het jaarfeest, de rit bij Toon Vollenberg in Wansum,   

clubkampioenschap en een toertje. Dit werd georganiseerd door enkele leden. Al deze 

activiteiten werden goed bezocht en met de paarden, op zijn tijd een natje en een droogje, 

kon het jaar niet meer stuk.  

Groot was mijn verbazing toen ik las in jaargang 9, nr 3, juni 2005 dat er weer begonnen was 

met de rubriek: IK GEEF DE LEIDSELS DOOR!! Leuk…nieuwe leden deden hun verhaal om het 

te delen met andere.  

Dit jaar werden ook Jan en José van Bergen lid: van hondensport naar paardensport !! Het 

hoort ook een beetje bij elkaar. Nadat hun wedstrijdhond lichamelijke problemen kreeg 

werd er gestopt met deze tak van sport. José en Jan waren toen al wel 2x Limburgs 

kampioen geworden met die laatste hond. En toen……. Jan reed al vaker mee als groom bij 

Loet, zijn overbuurman. En dat was ook erg leuk, gezellig en had ook met dieren te doen. Dat 

was het! En zo gingen zij zich oriënteren in de paardensport met hun KWPN-tuiger Ronny.  

Het weekend in Afferden was/werd een van hun favorieten, zo ook het dressuur rijden. En 

ze pasten goed in de gezellige groep leden van de Grenslandmenners.  

 

En er was een jubileum:  de Grenslandmenners bestonden 10 jaar!!  

 



 

 

OP NAAR HET JAAR 2006  

 

 


