
Terug in de tijd met de Grenslandmenners  2009/2010 

Deel 10 

2009  Dit jaar hadden we een ongekend evenement: het was echt winter met vorst en 
sneeuw.  Dus werden uit de verborgen plekjes sledes gehaald ( nooit geweten dat zij die 
hadden! ) en gebruikt.  

 Wat een heerlijke, koude verrassing.  Van vele leden stroomden de foto’s binnen. 

 

 

De Nieuwjaars receptie, 5 januari, werd door het onverwachte winterweer maar minimaal 
bezocht. Maar Toon Vollenberg, ex-buschauffeur, was niet zo snel bang en arriveerde op 
tijd. Door waterschade in huis en in de stallen bij de voorzitter, werd het, na een dag hard 
werken, een geïmproviseerde speech van Ton  Wikkers.  Maar met het borrelen en kletsen 
nadien werd het nieuwe jaar goed ingewijd.  

 



 

Er werd deze winter aan indoorwedstrijden meegedaan, in Limburg, in Goch, etc.  

Maar ook:  

 

Serieuze vermeldingen 
werden gedaan in ons 
clubblad maar ook 
naar  een bijzondere of 
leuke foto was de 
redactie altijd op zoek:  

 

  

                Oeps!! 

 

 

 



Deze jaren hadden we ook erg veel adverteerders/ sponsoren om ons clubblad mee op te 
vullen. Zo rond de 25 bedrijven uit Groesbeek, Kranenburg, Malden, Wyler, Wychen en zelfs 
uit Braamt.  

De speciale uitgave voor de oefenmarathon en de Grenslandtocht hadden zelfs 30 
adverteerders. Geweldig, dit door toedoen van de commissies maar zeker ook door de 
toenmalige redactie van ons clubblad: Carla Cox en Annemarie van IJzendoorn.   

 

 

 

De marathon verliep succesvol met een goed 
gevuld deelnemersveld. 

Dit bleek de laatste grote 
oefenmarathon die Grenslandmenners 
organiseerde. Het bleek een te grote 
klus door te weinig mensen.  Met dank 
aan Toon vd Boom, vaste uitzetter van 
het parcours.  



De grenslandtocht was een geslaagd evenement , met nieuwe leden die meereden, 
menners uit België, winnaars en heel veel mensen die een gezellige dag hadden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor onze vereniging werd er voordurend materiaal verzameld, zelf gemaakt en dat werd 
wat veel voor een container. 

Niet getreurd, er kwam een tweede:  

 

 

 

 



Het schrikparcour op 7 juni was een vrolijke aangelegenheid. Er werden slingers 
opgehangen maar ook de vuile was. Je zag een vendelier, je kon aapje kijken, rooksignalen 
en mini tipi’s , waterballet en een ronkende tractor met een oorverdovend geluid.  

De paarden en hun menners konden overal op trainen , oefenen en nog eens oefenen. 
Echte doorgewinterde aanspanningen verlieten naderhand , voldaan, het veld!!  

 



En toen een in-outdoor op 28 juni 2009  

 

Ook de andere evenementen als: Marathon, weekend in Afferden, Groesbeekse 
paardentweedaagse en het jaarfeest vonden plaats en de gezelligheid en gezonde strijd in 
deze wedstrijdjes waren altijd aanwezig.  Tussen door werd er ook vakantie gevierd. Ieder 
op zijn eigen wijze!!  

 

 

 

 

 

 

 



Deze memorabel vermelding wil ik 
zeker op nemen in onze historie:  

Jaargang 2009 

Onze eigen Wim, door alle geliefd 
en gerespecteerd.  

 

Maar …………nu  in 2017 hebben we 
een record houder: ons oudste lid. 

Broer Lelieveldt is al 86  jaar.    

Maar ook minder fijn nieuws staat in ons clubblad; 

Op 15 december overlijdt een gepassioneerd lid : Toon Vroom op 56 jarige leeftijd. We 
zagen Toon vaak in de Grenslandtocht schitteren met zijn mooie koets en Friezenspan.  In 
dit jaar( 2009) werd hij nog 1ste  bij de publieksjurering tijdens de koestsentocht.!!!  

 

 

 

 



2010  

met nieuwe energie en een heel jaar 
om die tot leuke herringen te maken 
begint de redactie met een verse 
aanwinst:  Marieke de Bruin. 
Annemarie bedankte omdat ze 
moeder werd van een tweede zoon.  

De fotopuzzelrit die kwam er , en 
wel op Paaszondag. Geheel in stijl.  

 

Enkele koetsiers en amazone’s  te 
paard kregen een route en 
opdrachten en het werd een heel 
leuk evenement. En de eitjes 
smaakte heerlijk nadat ze gevonden waren.  

 

En dan carnaval of 
halfvasten. Je bent er 
nooit te oud voor: 

 

 

 

 

 



En zo ging het jaar door:  De koetsentocht  vond weer plaats bij droog maar frisse 
temperatuur en een deelnemersaantal van 37!!  

 

 

 

 

Zo werden nog vele tochten en evenementen georganiseerd. Ik zet er enkele op een rij: 

de In-outdoorwestrijd , Minimarathon, het menweekend in Afferden bij Wim Venbruex , de 
Groesbeekse paarden Tweedaagse, herfst tochtje georganiseerd door Ans en Janneke 
Tordior langs het Maldensvlak, er gingen ook nog enkele mensen naar Warendorf ( de 
hengstenparade) Snertrit bij Jan en Marlies Dings  ( met heerlijke snert!)  en in december de 
Paardenzegening in Kessel ( D) .  

Maar daar tussendoor ook het jaarfeest, altijd weer gezellig maar wel met het nodige 
vocht!!!  Later in de avond begon het te regenen en moest alles nat en wel ingepakt 
worden. Ach, we zijn het gewend.  

En dan op 3 oktober het clubkampioenschap.  

 

Met 11 deelnemers een goede strijd 
onderling. En dat Geert niet ieder 
jaar kan winnen bewees Ton Vissers . 
Met een  puntenaantal van 124 werd 
hij de winnaar, maar wel op de voet 
gevolgd door Hanna van Galen met 
127 punten.  

 



Nog enkele fotoflitsen uit 2010 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

En dit was het dan.  Ik ben klaar met kopieren , inscannen,  bijsnijden , passen en  

meten en schrijven.   

Het was leuk om te doen,  mijn conclusie is : 

 

een mens kan veel meemaken in 10 jaar.   

 

En ik hoop dat ik nog heel veel mee mag maken.  Samen met alle paarden vrienden      

en paardenliefhebbers. 

 

 

 

Groet Diny de Bruin-Müskens  


