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Omdat we beginnende rijders ook de mogelijkheid willen geven om deel te nemen aan een
CTA – Plus wedstrijd zonder op voorhand een
authentiek of Replica rijtuig aan te hoeven
schaﬀen is er een toevoeging gekomen in
het reglement CTA – Plus. De afgelopen jaren
waren er van tijd tot tijd deelnemers welke
met een zogenaamde presentatiewagen (een
Categorie 3 aanspanning) deel namen aan de
CTA – Plus wedstrijden. Om e.e.a. duidelijker
te maken voor deze mensen maar ook voor de
gewone deelnemers hebben we de volgende
regel aan het reglement toegevoegd.]
- Deelname is mogelijk voor aanspanningen
welke niet in de categorie 1 of 2 vallen. Echter
kan men maximaal maar 2 maal deelnemen
aan een CTA-Plus wedstrijd en daarbij niet

meer dan maximaal 10 punten behalen voor
het rijtuig bij de presentatie.
We zijn van mening dat we met de invoering
hiervan de wedstrijd eerlijk houden voor rijders uit de Categorie 1 en 2 en daarnaast ook
beginnende rijders met een categorie 3 aanspanning voldoende de ruimte te geven om aan
deze wedstrijdvorm te ‘’proeven’’ alvorens een
equipage aan te schaﬀen. Ook kijken we met
de invoering van deze regel niet terug naar het
verleden en begint iedereen met een schone
lei. De telling van 2 wedstrijden is een totale
telling en er wordt dus niet ieder jaar opnieuw
begonnen met tellen.

TOEVOEGING AAN HET REGLEMENT CTA-PLUS WEDSTRIJDEN.

E-MAIL
bert@lockefeer.nl
omommen@hotmail.nl
info@loonbedrijfbaltus.nl
pinksterrit.borkel@gmail.com
dekoetsnkeerls@gmail.com
ctaplusatp@gmail.com
henrico@4kantemeter.nl
info@kargadoorzuidwolde.nl
tubbergereschrit@kpnmail.nl
w.bogers11@gmail.com
secretariaat@achtertpeerd.com
r.de.vries96@kpnplanet.nl
r.rutjens@hetnet.nl
info@traditioneelgerij.nl
dekoetsnkeerls@gmail.com
koetsentochtelburg@gmail.com
TELEFOON
06-2062 5000
06-3484 5448
072-505 1388
040-206 8336
06-4223 8131
06-3876 1035
06-2122 0633
06-2044 1199
0546-57 5689
06-2322 5521
06-1486 0177
0598-43 2628
06-2031 4310
06-2061 6053
06-4223 8131
06-5422 6879
Wedstrijd
ORGANISATIE
PLAATS
SECRETARIAAT
Tour Classique Dhr.& Mevr. Lockefeer
Eede (Zeeland)
Bert Lockefeer
CTA
Vechtdalkoetsiers
Ommen
Carla Masselink
CTA
Bloemenrit Limmen
Limmen
Jose Baltus
CTA
St. Servatius
Valkenswaard
Mevr. Mien Kwinten
CTA
Koets ‘n Keerls
Delden
Dhr. J Oude Hergelink
CTA - Plus
Achter ‘t Peerd
Eefde
Mevr. Dirrie Elders
CTA
Het Wapenvelds Gerij
Wapenveld
Dhr. Henrico Bouw
CTA
Kargadoor Zuidwolde
Zuidwolde
Dhr. Henk Tichelaar
CTA
Koets’n Keerls / Stichting
Eschrit Tubbergen
Dhr. Henny Wermers
CTA
In de Reep’n Vorden
Vorden
Mevr. Willy Bogers
CTA
Achter ‘t Peerd
Zutphen
Mevr. van Vlierbergen
CTA
St.Fraylema Koetsentocht
Slochteren
Dhr. Roel de Vries
CIAT
RIJO Stables
Weert
Mevr. Jolanda Rutjens
NK
Rotterdamsche Manége
Rotterdam
Dhr. Johann Haasnoot
CTA - Plus
Koets ‘n Keerls
Denekamp
Dhr. J.Oude Hergelink
CTA
Werfhorstruiters
Elburg
Dhr. Marten van Wijhe
Jubileumfeest ter ere van het 12,5 jarig bestaan van de NVTG
Datum
zondag 30 april
vrijdag 5 mei
zaterdag 6 mei
zondag 4 juni
maandag 5 juni
zondag 11 juni
zaterdag 1 juli
zaterdag 8 juli
zondag 30 juli
zondag 13 aug.
zaterdag 26 aug.
zaterdag 2 sept.
1 tot 3 sept.
zaterdag 9 sept.
zondag 17 sept.
zaterdag 23 sept.
zaterdag 20 sept.
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DE NIEUWE HOMPAGE VAN DE NVTG .
Na met elkaar de schouders eronder te hebben gezet is na enkele weken de nieuwe website gerealiseerd. Deze is vanaf nu
te bekijken via www.traditioeelgerij.nl
De basis van de website is klaar, gemaakt op
een manier en met die inhoud die we ook
op onze vorige website hadden vermeld. In
een later stadium zullen er ook op het informatieve vlak meer pagina’s bijkomen. Ook
zal de connectie met de sociale media nog
verder worden verbeterd. Een link naar de
pagina’s op Facebook, Twitter, Pinterest e.d.
zijn te vinden op de site. Ook zullen er nog
wat kleine aanpassingen worden gedaan.
Enkele handige weetjes:
- Door op sommige foto’s te klikken worden
ze vergroot en zijn er meer afbeeldingen te bekijken.

- Er is een pagina’s met websites van de leden aangemaakt.
Ook op deze pagina vermeld worden? Klik op de link in de
betreﬀende pagina en vul het
formulier in.
- Heeft u als organisatie informatie omtrent uw evenement?
Meld dit bij het secretariaat voor
vermelding op de website.
Neem snel een kijkje op de
website en kom zeker later nog
eens terug!
Stuit u op problemen of is iets
u onduidelijk? We horen het
graag van u!

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 11 Februari jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het KNHS – Centrum te Ermelo.
Ondanks de winterse omstandigheden wat op het laatste
moment voor veel afmeldingen zorgde waren toch zo’n 60
personen naar Ermelo gekomen.Naast de gebruikelijke zaken
die alle jaren de revue passeren was er dit jaar ook aandacht
voor de toekomst van de NVTG. We moeten tenslotte niet
onderkennen dat de animo de laatste jaren afneemt en daar
moet een kentering in komen. Omdat te bewerkstellingen zijn
er na de ALV van 2016, 3 commissies in het leven geroepen
welke met elkaar de plannen voor de toekomst hebben gesmeed. Lies Hassink deed deze presentatie aan alle aanwezigen en lichte één een ander toe uit de presentatie welke ter
voorbereiding ook aan alle leden is toegestuurd. Een goede
presentatie door Lies Hassink en een goede schriftelijke uitleg
vooraf is de eindconclusie omdat het aantal opmerkingen,
suggesties en overige vragen tot een minimum beperkt is
gebleven. Dit gaf ook gelijk groen licht aan de commissieleden
en het bestuur om de gemaakte plannen ook in de praktijk
te gaan uitvoeren. Tijdens deze ALV werd er ook afscheid genomen van Evert Ipenburg als actief jurylid van de NVTG.
Hij heeft te kennen gegeven na vele jaren als jurylid te stoppen.

Ad v.d. Pluijm was gevraagd om hier wat aandacht aan te
besteden en met een mooie speech werd Evert tenslotte
benoemd tot Lid van verdienste van de NVTG. Daarop volgend
nam Hans Vermeulen het woord over en vroeg aan Ad v.d.
Pluijm om nog even te blijven staan. Zoals we allemaal weten
is hij vorig jaar in de ALV afgetreden wat voor een ieder een
grote verassing was. Omdat we hem nog niet hebben kunnen
bedanken hiervoor werd dat tijdens deze ALV gedaan en na
een speech door Hans Vermeulen is Ad v.d. Pluijm benoemd
tot Erevoorzitter van de NVTG met de daarbij behorende speld
die hem is opgespeld.
Ook zijn de evenementen voor 2017 gepresenteerd, was er
de bestuursverkiezing waarbij Evelyne Ketz toetrad tot het
bestuur van de NVTG en Hans Vermeulen tot voorzitter is
gekozen nadat hij al een jaar als Vicevoorzitter de leiding over
het bestuur had gehad. Riet Hoevers welke als bestuurslid
actief was neemt de rol van Vicevoorzitter over. Hiermee zijn
alle functies van het bestuur ingevuld en zijn we na 1 jaar met
zijn 4en bestuurd te hebben weer volledig.
Er zijn tijdens de ALV weer vele zaken besproken van het
afgelopen jaar en is er ook vooruit gekeken naar het komende
jaar en de jaren erna. Na een goede vergadering dankte de
voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en wenste een
ieder een goed huiswaarts toe.

RECTIFICATIE
In de nieuwsbrief van December was een artikel opgenomen
met als titel ‘’Rijdende Beoordeling’’ De strekking van dit artikel
heeft meerdere vragen van leden opgeleverd en is ter sprake
gebracht op de ALV. Het is gebleken dat een storing in de communicatie ervoor zorgde dat er niet een besluit over genomen
was zoals genotuleerd maar dat men dit nog zou bestuderen en
later opnieuw bespreken.

Tijdens de juryledenbijeenkomst van de eerste zaterdag in April
is het opnieuw besproken en is er het volgende besluit genomen: Het daadwerkelijke moment van de rijdende beoordeling vindt zoals gebruikelijk op één moment plaats tijdens de
CTA zoals men gewend was. Daar waar mogelijk zullen de
juryleden andere momenten van de wijze van rijden op die dag
meenemen in het uiteindelijke cijfer wat wordt gegeven.

EEN NIEUW LID STELT ZICH VOOR . . .
Beste leden van de NVTG,
Al jaren volg ik jullie activiteiten op het internet en geniet ik
van alle mooie aanspanningen. Na
de koop van het postwagentje welke
eerst van Dhr. Algera uit Epe was heb
ik me ook aangemeld als lid van de
NVTG. Daarom wil ik me bij deze ook
aan jullie voorstellen, Ik ben getrouwd
in 1973 met Ineke in onze eigen
Glaslandauer die we zelf gerestaureerd hebben. Het paard was van een
goede vriend. We hebben 4 kinderen,
10 kleinkinderen en wonen met ons
paard in Nijmegen. Sinds mijn 18e
ben ik loodgieter en ben van jongs af
aan geïnteresseerd geweest in oude
rijtuigen en auto’s. onze Glaslandauer
is altijd stil blijven staan en uiteindelijk ten onder gegaan aan de vele
houtworm. Werken en kinderen was
toch wel de grootste oorzaak hiervan,
In 2002 ben ik begonnen met de
bouw van een ‘’Pipowagen’’ en in
2006 heb ik een Ardenner Paard
gekocht om in 2007 een pelgrimstocht te maken naar het ‘’Beloofde
Land’’. In 2013 hebben we vanwege
de onrusten onze reis moeten stoppen in het midden van
Turkije. In 2015 heb ik met mijn kleinzoon mee gedaan met de

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2016 CIJFERMATIG BEKEKEN..
blije inkomsten van de gebroeders van Limburg in Nijmegen
met de uitbeelding van de boer en de zaaier zoals afgebeeld
in het getijdenboek. Voor de Wereld
meeting van Citroen op Landgoed Middachten in Augustus 2016 heb ik een
Replica gebouwd van een aanspanning
uit de oorlog die rondreed in Parijs.
In Oktober 2016 hebben we vanwege
hoefproblemen afscheid moeten
nemen van ons paard. De dag erna
hebben we een Haﬂinger van 6 jaar
oud gekocht en ben nu aan het trainen
om met een huifkar op Pelgrimstocht
te gaan naar Saint Valerie Sur Somme
in Frankrijk. Omdat we de ruimte hebben staat er ook nog een protestantse
Kerkbrik en een Gelders Oogstwagen
waar we nu helaas niet meer mee kunnen rijden omdat de Haﬂinger te klein
is. Mijn streven is om de combinaties
niet in ‘’Concours’’ staat te maken maar
om een veilige maar wel ‘’doorleefde’’
aanspanning te presenteren zoals hij
werd gebruikt Mijn wens is om samen
met de leden van de NVTG nog mooie
ritten te maken en meer te leren van
de historie en nu op de eerste plaats van
mijn postwagentje.
Erik en Ineke van Bronswijk.

REMSYSTEMEN OP AUTHENTIEKE RIJTUIGEN
Naar aanleiding van opmerkingen en vragen hierover van
een onzer leden doet de Rijtuig Advies Commissie het voorstel om Bijlage 1 van het Algemeen Reglement aan te vullen
met een duidelijkere omschrijving betreﬀende de remsystemen. De volgende aanvulling wordt toegevoegd.
- Een bandrem c.q. een vroege trommelrem is toegestaan
mits niet hydraulisch of van een remkabel met mantel
voorzien.
De afbeeldingen kunnen verdere verduidelijking brengen.
Het bestuur van de NVTG heeft besloten om het advies over
te nemen en de toevoeging zal per direct worden ingevoerd
en toegevoegd worden aan bijlage 5 van het algemeen
reglement.

Als jurylid heb ik op het NK 2016 de authentieke aanspanningen mogen jureren, op zich een hele eer, maar ook als liefhebber van authentieke rijtuigen blijft zo’n NK een uitmuntende
gelegenheid om kennis te vergaren. Naast de gebruikelijke
uitslag die elk jaar met spanning wordt verwacht vindt ik het
ook belangrijk om na zo’n evenement de cijfers/punten op een
rij te zetten en te vergelijken. Ook voor 2016 heb ik, mede als
voorbereiding op de juryleden bijeenkomst, de punten van de
drie juryleden voor de categorie 1 met elkaar vergeleken en
een aantal conclusies getrokken. Als eerste heb ik de punten,
voor de 6 onderdelen, van de drie juryleden naast elkaar gezet
en gekeken naar het grootste absolute verschil per onderdeel.

Onderdeel

Maximaal verschil
tussen hoogste en
laagste cijfer
Algemene indruk
2
Paard
2
Tuigen
2
Rijtuig
2
Menner
2
Algemene indruk rijdend
2.5

Uit de tabel blijkt dat er vrij weinig verschil zit in de beoordeling door de juryleden. Een afwijking van 2 tot 2,5 punten op
een maximum van 20 is m.i. zeer acceptabel waarbij de afwijking bij de rijdende jurering zeer goed te verklaren is. Naast de
afwijking per onderdeel heb ik ook gekeken naar het gemiddelde per jurylid over de 17 aanspanningen, voor de onderdelen
algemene presentatie, het rijtuig en de rijdende presentatie,

vooral de laatste 2 onderdelen tellen behoorlijk mee in het
uiteindelijke totaal, vanwege de wegingsfactor van 3. Onderstaand staat het gemiddelde per jurylid weer gegeven over de
17 aanspanningen voor de bovengenoemde onderdelen.

Onderdeel

Jury 1

Jury 2 Jury 3

Algemene
presentatie
Rijtuig
Presentatie
rijdend

18,4

17,6

18,0

Max
verschil
0,8

18,1
17,8

17,3
17,0

17,9
17,9

0,8
0,9

Ook hier is te zien dat de punten vrij dicht bij elkaar liggen en
dat we hier niet van grote verschillen kunnen spreken.
Wat mij wel opvalt is dat er de laatste jaren vrij hoge punten
worden gegeven, of dat een gevolg is van de overgang van het
tien punten systeem naar het 20 puntensysteem, of dat de
aanspanningen de laatste jaren een dusdanig niveau hebben
bereikt dat de hoge punten daarom verantwoord zijn. Als jurylid is het bij het begin van het NK, zeker bij de jurering van de
eerste aanspanning, altijd een afweging van hoe hoog leg ik de
lat en op welk niveau plaats ik deze aanspanning ten opzichte
van de volgende aanspanningen. Voor mij is het nog steeds
een vraag of we op dit moment, over de gehele linie, niet te
hoge punten geven en naar een niveau lager moeten gaan met
het geven van punten. Dit zal de komende juryledenvergadering zeker op de agenda komen. Al met al heb ik in 2016 een
goed NK mee gemaakt en ben ik tevreden over de wijze en het
verschil in jureren.
Jan Maathuis, rijder en jurylid

GESLAAGDE MIDDAG OVER RIJTUIGACCESSOIRES

WK IJSLANDSE PAARDEN TE OIRSCHOT
We zijn gevraagd om op zaterdag 12 Augustus met een tiental authentieke
aanspanningen het authentieke gerij in ons land te presenteren tijdens een
show op dit grote evenement wat om het aantal jaar in ons land wordt georganiseerd. We zijn inmiddels goed op weg om met een leuk aantal aanspanningen acte de préséance te kunnen geven maar we kunnen nog enkele aanspanningen gebruiken..Bereid om mee te doen en zo uw eigen aanspanning en
de NVTG te promoten tijdens dit evenement of wilt u misschien nog wat meer
weten? Neem contact op met de Hans Vermeulen of Johann Haasnoot

Zaterdag 13 maart vormde uitspanning de Haverkamp in Markelo
het decor voor een gezellige en onderhoudende middag. De
organisatie kon zich verheugen op ca. 100 bezoekers. Blikvanger was de schitterde gerestaureerde zomerbrik van de familie
Maathuis, waar een picknick omheen was gesitueerd. Verder
was er een geweldige verzameling accessoires te bezichtigen.
Deze was ingebracht door particuliere verzamelaars. Alles samen
was een lust voor het oog! De stand met diverse boeken over
paard en authentieke accessoires was ook een lust voor het oog
en werd goed bezocht. De lezingen werden verzorgd door Aafke
Brunt en Erik Eshuis.Aafke Brunt is archivaris van kasteel Twickel
in Delden. Zij nam het publiek mee op reis naar Sint Petersburg.
Dit aan de hand van de dagboeken van Gravin Marie Cornélie van
Wassenaer Obdam. Zij reisde in 1824, in het gevolg van grootvorstin Anna Paulowna, de echtgenote van Koning Willem, in ca
5 weken via Brussel en Weimar naar Sint Petersburg. In haar reisverslag beschrijft zij de avontuurlijke reis met paard en rijtuigen
in die dagen. Erik Eshuis wist zoals altijd zijn publiek te boeien. Dit
maal nam hij, in vogelvlucht, de zaal mee in een verhaal over reisaccessoires. Met veel enthousiasme, een kwinkslag en oog voor
detail deelde hij zijn kennis over reisgemakjes, koﬀers, parapluis,
picknickkoﬀers, bagagerijtuigen een veel meer.

Na aﬂoop was
er nog voor
iedereen tijd om
bij te praten.
Als nieuw lid
in het bestuur
en activiteiten
commissie wil ik
de organisatie
een compliment
geven voor de
goed verzorgde
middag en de
leden op deze
manier de gelegenheid kregen
om over de
hobby te praten
Het zou veel
vaker plaats
moeten vinden op meer locaties in Nederland.

De sponsors van de NVTG
Goed geregeld dus.
www.chrvandenheuvel.nl

www.hhuisjes.nl

www.meeus.com

www.knhs.nl

www.eponaholding.nl

www.prinsmaasdijk.nl

www.mensport.nl

