
TERUG IN DE TIJD VAN DE GRENSLANDMENNERS  deel 7    
 
Na een gezellige Nieuwjaar receptie 2006  kwam ook de jaarlijkse ledenvergadering op 24 
januari. Daar werden weer alle in- en outs doorgesproken en informatieavonden vastgelegd 
als ook de samenstelling van de commissies. Fluitje van een cent!! Ook werd er een 
informatie avond over hoefbeslag en het hoe en waarom ingepland en werd er een gezellige 
avond afgesproken naar Den Bosch. 

 
Zoals te lezen een leuke  avond, zo ook de informatieavond in Maart: door de hoefsmid  Bart 
vd Ende  werd er verteld over bekappen, beslaan en de theorie daar achter. Altijd leerzaam!  



De oefenmarathon was gepland op 2 april dus de voorbereidingen begonnen al begin van 
het jaar. Een prachtig boekje werd weer gedrukt, vooral door veel inzet van Carla Cox. De 
lay-out van die boekjes en van de clubboekjes waren bij haar in goede handen.  

 
Uitleg over de foto’s: Rechts boven is Kirsten en Fred Laufer (zij werden na de wedstrijd lid 
van de vereniging) links is Gerard Joosten( oud lid) de koerier op de fiets, met op de 
achtergrond ons secretariaat (schaftkeet van DuraVermeer waar Koos de Bruin werkte) . 
Tweede foto rechts is Frank Jenniskens en Charlot  Jansen(oud leden). Links tweede foto 
Koos en Diny de Bruin, daarnaast Martin Rozijn met?? , trouw lid en hindernisrechter. Foto 
onderaan: Toon Vollenberg met zijn meiden en prachtige hackney’s. 



Deze marathon verliep goed, vooral door de vele vrijwilligers die geworven waren en die 
tijdens dit evenement werden verwend met koffie, cake en broodjes  door onze trouwe 
vrijwilligster Truus  Weeren.  Er deden 13 tweespan paarden, 8 enkelspan paarden, 5 
tweespan pony’s  en 7 enkelspan pony’s mee. Dus een gevarieerd en groot aantal 
deelnemers. Dit jaar werd ons trouwe en ouwe lid Jan Weeren 1ste bij de rubriek dubbelspan 
paarden.  
Er was ook een uitnodiging voor een nieuwe oefenmarathon in de regio;  

 
DATUM: 11 JUNI 2006  - INSCHRIJVEN KAN TOT 30 MEI 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus oefenen maar ……….. 



Maar niet alles bleef goed gaan. We kregen als vereniging 2 keer, vrij vlug na elkaar, slecht 
nieuws . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide mannen waren toch markante leden die, ieder op hun  eigen manier, veel voor de 
vereniging hebben gedaan en betekend……. 
Maar het leven ging verder!! 
De Koetsentocht  op Hemelvaartsdag kwam er aan. Veel voorbereiding en er was gekozen 
om eenmalig een ander start en finish plaats te regelen. Het ging vanaf Lage Wald 13 , dicht 
bij de Duitse grens. Alle voorziening waren er , het was en is een boerencamping.  
Er waren 40 prijzen te winnen,  en natuurlijk de 1ste prijs Antieke/Authentieke koetsen en 1ste 
prijs Recreatie koetsen, Bart Lamers wisseltrofee en de Publieksprijs. Dit jaar hadden 2 
leden prijs: Koos en Diny de Bruin werden 1ste  bij de rubriek Antieke/Authentieke koetsen en 
Piet Lamers won de Bart Lamers wisseltrofee.  1ste prijs Recreatie koetsen en Publieksprijs 
werden gewonnen door Mathias Schneppenheim.    

 
 
 
 
 
 
 
 



Het werd als zeer leuk en mooi ervaren om eens vanuit een ander startpunt Groesbeek in te 
rijden. Tja, verandering maakt alles leuker. Zelfs na 18 jaar, de Koetsentocht op Hemelvaart!!  
Een week later, 18 juni , schrik parcours. Altijd leerzaam voor paard en menner. Ook 2 
nieuwe  leden kwamen met hun aanspanning! Lees hun ervaring:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het menweekend bij Wim Venbrux en moeder, in Afferden, was een gezellig samen zijn 
waar 16 leden niet weg te krijgen waren. In totaal zijn 44 mensen, van enkele uren tot 4 
dagen, dit weekend aanwezig geweest op de Bleyenbeek. Ook hier kwamen weer nieuwe 2 
leden op af. Na alle verhalen waren ze nieuwsgierig geworden en vonden het een groot 
avontuur.  En dat is het meestal ook, het gaat nooit zoals je het hebt bedacht want de 
paarden doen soms hun eigen ding!! En dat zorgt regelmatig voor verassingen.  



Ook de redactie van ons clubblad, Carla, Charlotte en Ans, hebben van die verassingen voor 
de leden. Van foto’s, genomen tijdens het bezig zijn met de paarden en voor de club 
kwamen zij op ideeën….. 
 

 

 
 
Rond die periode van het jaar 2006 

werd het tijd voor het clubkampioenschap.  Dit jaarlijks terugkerend evenement houdt de 
meeste actieve leden bezig. Een van de leden heeft het verwoordt: 



 
 



En toen werd het KERSTMIS………………………. 
 
2e Kerstdag  
 
Gezellig met enkele 
aanspanningen naar 
Kessel voor de 
Paardenzegening bij 
de Stefanuskerk.  
In het donker ’s 
morgens al 
vertrokken , heerlijk 
gegeten en geklets 
bij Werner en Iris 
Pieper.   
Maar toen ook weer 
naar huis terug, het 
was een zware maar 
leuke dag.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En dan komt 
2007……………… 


