TON KRUITHOF LANGS DE HANZESTEDEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering mochten we, na het
oﬃciële gedeelte, genieten van het verhaal van Ton Kruithof
over zijn tocht langs verschillende Hanzesteden. Het verhaal
ging vergezeld van prachtige
foto’s.
De bedoeling was om in 3
jaar tijd 3000 km. te rijden
met paard en koets om
zodoende de Hanzedagen
2017 te promoten. Jaarlijks 1000 km. Door allerlei
administratieve verwikkelingen kwam het in eerste
instantie tot een tocht van
ca. 750 km. in 3 weken. De
start was bij Peter Schaap in
Bellingwolde en vandaar via
Bremen en Hamburg naar
Lubeck. Terug ging het via
Lunenborg en Papenburg
naar Bellingwolde waar de
vrachtwagen was blijven
staan. Het stukje Kampen –
Bellingwolde - Kampen werd
in een later stadium gedaan
om de tocht compleet te
maken. Ton vertrok met zijn
groom richting Lubeck, waar
hij een kistje met “koggebitter, wat aardewerk en
houtsnijwerk” van de Kamper kogge zou overhandigen aan de
mensen van de kogge “Lisa” in Lubeck met de mededeling dat
de Kamper kogge naar Lubeck zou komen. In Lubeck kreeg hij
een paar ﬂessen wijn die hij weer in Kampen moest overhan-
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digen met de mededeling dat men welkom was. Wij mochten
via het verhaal en de foto’s de tocht volgen. Iedereen die Ton
kent weet dat hij om woorden niet verlegen zit, dus konden
wij ons goed inleven. De
manier waarop hij Duitsland doortrok, steeds weer
overnachtingen kreeg, goede
verzorging voor mens en
dier. Soms in de stal slapen
omdat hij de paarden niet
alleen wilde laten. Schuilen
voor het slechte weer onder
de koets. Veel regenfoto’s
zagen we voorbij komen en
heel veel vrolijke, vriendelijke en gastvrije mensen.
Het was een super mooie
tocht en we genoten van
de prachtige foto’s van het
Duitse landschap, de Duitse
Hofen en alles wat er te zien
was. Soms kwamen ze alleen
aan rijden, soms werden ze
ingehaald door veel mensen.
Soms met z’n tweeën rijden
en soms gasten mee. Het
was een prachtig verhaal en
voor Ton en zijn groom een
schitterende tocht.
Denkt u, bij onze vereniging willen ze dit ook horen en zien. Ton
wil (tegen een kleine vergoeding) ook bij u komen praten.
Neem daarvoor met hem contact op.

EMAIL ADRES EN DOMEINNAAM NVTG
Na de lancering van de nieuwe website op 28 maart jl. is besloten om in de
toekomst verder te gaan met het domein www.nvtg.eu Hiervan is een ieder al
eerder op de hoogte gebracht. Omdat er van tijd tot tijd nog email binnenkomt
op de email adressen die straks gaan verdwijnen en we zien dat er nog altijd
veel mensen via de oude domeinnaam naar de nieuwe site gaan willen we dit
bericht nogmaals onder de aandacht brengen. Het oude webadres kan nog
gebruikt worden tot 01-01-2018, u wordt doorverwezen naar de nieuwe domeinnaam. Daarna is de website dus alleen nog te bereiken via: www.nvtg.eu
Ook zijn de email adressen om contact met het bestuur te krijgen aangepast.
hieronder volgen de nieuwe email adressen van het bestuur van de NVTG.
- Hans Vermeulen
- Riet Hoevers
- Johann Haasnoot
- Roel Hoekman
- Evelyn Ketz
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2017 TE ROTTERDAM
Samen met de Rotterdamsche Manege organiseren we het
Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij in Rotterdam
zoals u ongetwijfeld al wel heeft vernomen. Aanmeldingen komen binnen en na het verrijden van de CTA in Vorden zijn ook
alle geselecteerden van het NK uitgenodigd.
Vanaf 07:00 uur ’s ochtends zullen de eerste deelnemers van
het NK Traditioneel Gerij zich melden in Rotterdam, alwaar
de aanspanningen vanaf 09:00 uur gejureerd zullen worden
door de juryleden van de NVTG. Voor 2017 zullen de volgende
juryleden actief zijn tijdens het NK:
Rinus Catshoek
- Erik Eshuis
Dieke Bout
- Marian Ritzema
Jan Maathuis
- Ria Maathuis - Tellman
Het Nederlands Kampioenschap valt ook dit jaar samen
met de Open Monumentendag. De Rotterdamsche
Manege, wat een rijksmonument is, is die dag opengesteld voor het publiek en
er worden rondleidingen
gegeven. In 2017 is het thema
van de open monumentendag
Boeren, Burgers en Buitenlui. Deze groepen maakten
vroeger veel gebruik van
rijtuigen en deze liepen nogal uiteen. Van zowel de Boeren,
Burgers als Buitenlui zijn tijdens het komende NK aanspanningen te zien die vroeger gebruikt werden.

Naast dit NK zal er zoals alle jaren ook een CTA worden georganiseerd. De door de deelnemers behaalde score tijdens dit
CTA zal meetellen voor het seizoen van 2017-2018.
Om 10:30 uur vertrekt de stoet naar het Hoge en Lage Bergse
Bos waarbij ongetwijfeld veel belangstellenden langs de weg
zullen staan om de deelnemende combinaties te bewonderen.
De stoet zal rond 12:30 uur het parkeerterrein Konijnenplaats
aan de Bergse Bosdreef op rijden, waar de koetsiers en passagiers de gelegenheid krijgen om te lunchen en waar het
publiek welkom is om de deelnemende aanspanningen te
bezichtigen. Om circa 13:30 uur gaat de stoet verder voor het
2de deel van de rit langs de Rotte terug op weg naar het Kralingse Bos en de Rotterdamsche Manege voor de prijsuitreiking
en het huldigen van de
kampioenen.
Na aﬂoop wanneer alle
deelnemers de spullen
hebben opgeruimd en de
paarden of pony’s hebben
verzorgd wordt hun een
maaltijd en een drankje
aangeboden in de kantine
van de Rotterdamsche
Manege om zo met elkaar
nog te kunnen napraten
over deze dag. Aanmelden
is nog mogelijk voor de CTA of wanneer men enkel wil deelnemen aan de rit zonder de beoordeling door de juryleden. Kijk
hiervoor op de website van de NVTG.

HULDIGING JURYLEDEN

voorzitter@nvtg.eu
vicevoorzitter@nvtg.eu
info@nvtg.eu
penningmeester@nvtg.eu
bestuurslid@nvtg.eu

Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij
Secretariaat : Johann Haasnoot
Mulderskamp 19
7251 EX Vorden
tel: 06-20616053
E-mail: info@nvtg.eu
Internet: http://www.nvtg.eu

NVTGNIEUWS

NVTG: partner van de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie
(KNHS)
NVTG: Nederlands Vertegenwoordiger
van de Association Internationale
d’Attelage de Tradition (AIAT)

Tijdens de juryledenbijeenkomst dit voorjaar te Driebergen
zijn er naast de gebruikelijk te bespreken zaken ook 3 juryleden in het zonnetje gezet. De Heren, Catshoek, Eshuis en
van Amerongen zijn al zo’n 40
jaar actief als jurylid en dat
wilden we niet onvermeld
voorbij laten gaan. 40 jaar
is een hele lange tijd en dat
betekend dat er al ver voordat de NVTG werd opgericht
door de heren werd beoordeeld. Dit is begonnen met
de oprichting van de NBVAP
wat later is overgegaan in de
Commissie Traditioneel Gerij

wat verder ging als KAR en waaruit de NVTG uiteindelijk is
opgericht. Naast het beoordelen bij het Authentieke gerij zijn
de heren ook actief als jurylid in andere disciplines zowel bij
de NVTG als de KNHS en
ook tijdens ringsteekwedstrijden en andere evenementen door het gehele
land. Met een woord van
de Voorzitter Hans Vermeulen, een cadeaubon
en een bloemetje zijn de
heren bedankt voor hun
inzet en we hopen dat ze
nog lange tijd als jurylid
actief kunnen blijven.

UITSLAGEN LOPEND SEIZOEN
CTA Ommen 05-05-2017 (pilot)
Aantal deelnemers: 21
Aantal beoordeeld: 21
Aantal Groene Linten: 9
Behaalde groene linten
- Fam. J Maathuis
- Fam A. Middelkamp
- Dhr. T. Hondshorst
- Dhr. H. Vermeulen
- Dhr. G. Horst
- Dhr. B. Lockefeer
- Dhr. G. de With
- Fam Hoekman

Utrechtse tentwagen
Prins Albert
Victoria
Oppenheimer Pheaton
Deense wagonette
Spider
Glaslandauer
Spider

CTA Valkenswaard 04-06-2017 (pilot)
Aantal deelnemers
Aantal beoordeeld reglement CTA
Aantal beoordeeld volgens pilot
Aantal Groene Linten
Behaalde groene linten
- Sjors v.d. Heuvel
- Christiane & Marieke vd Heuvel
- Kees Wouters en Leo Verhagen
- Fam. Groenen
- Fam. Groenen
- Fam. Christoﬀels
- Fam. Kuivenhoven
- H. Biesenbach
- M. Frans
- C. Wempe
- W. Nouwen
- L. Driesen
- Fam. Kwinten
-

P. Verhelst
P. de Meuter
R. Rutjens
B. Lockefeer
T. Maat
Stichting de Lederswohn
H. Huisjes

- J. Brouwer
- U. v.d. Voorde

: 32
: 14
: 18
: 22

Body Break
Stanhope Gig
Private Drag
Private Coach
Schuit glaslandauer
Stalhouders Break
Char-a-Bancs
Shooting Break
Shooting Break
Mail Pheaton
Victoria
Koﬀerbrik
Oostenrijkse
Marktwagen
Hempstead Cart
Roof Seat Break
Standhope Phaeton
Oostenrijkse Spider
Mail Phaeton
Siamese Phaeton
Clarence Demi
Dórsay
Glaslandauer
Going To Cover Cart

JONGE MENNERS GEZOCHT
CTA Limmen 06-05-2017
Categorie 1 Authentiek
1ste B. Meijland
2de
B. Lockefeer
3de
Dhr. Huibers
Categorie 2 Replica’s
1ste W. Eggink
2de
Dhr. Overtoom

De sponsors van de NVTG

210,5
203
186

Ptn.
Ptn.
Ptn.

212,5
175,5

Ptn.
Ptn.
www.chrvandenheuvel.nl

CTA Wapenveld 01-07-2017
Categorie 1 Authentiek
Rubriek 1A
1ste Ben Meijland
Rubriek 3A
1ste B. Rorije
Rubriek 4A
1ste
M. van Wijhe
Categorie 2 Replica’s
Rubriek 4R
1ste
Hans Vermeulen

223,25 Ptn.
209,25 Ptn.
213,75 Ptn
222,50 Ptn.

CTA Zuidwolde 09-07-2016

Categorie 1 Authentiek
Rubriek 1A
1ste Piet Heres
213,50
2de
J. Prins
204,50
Rubriek 2A
1ste Dhr. Zanting
171
Rubriek 3A
1ste Yvonne Schalkers 212,50
2de
Roel de Vries
206,50
3de
J. Siersema
179
Rubriek 4A
1ste M. van Wijhe
213,75
Categorie 2 Replica’s
Rubriek 4R
1ste Marco Maathuis 207

Ptn.
Ptn.

www.hhuisjes.nl

Ptn.
Ptn.
Ptn.
Ptn.

Goed geregeld dus.

Ptn
www.meeus.com

Ptn.

CTA Tubbergen 31-07-2016
Categorie 1 Authentiek
Rubriek 1A
1ste Piet Heres
2de
Cees Aartsen
3de
Roel Hoekman
Rubriek 3A
1ste Brian van Deth
2de
G. Horst

223,75 Ptn.
220,75 Ptn.
212
Ptn.

www.knhs.nl

204,50 Ptn.
195,50 Ptn.

CTA – Plus Eefde 11-06-2017
CTA Delden 05-06-2017 (pilot)
Aantal deelnemers
Aantal beoordeeld
Aantal Groene Linten
Behaalde groene linten
- A. Oude Avenhuis
- A. Middelkamp
- M. Maathuis
- P. Heres
- Dhr. Pouwels
- M. van Wijhe
- R. Maathuis – Tellman
- H. Vermeulen
- Dhr Ter Boo
- J. Haasnoot
- C. Aartsen
- H. Homan
- Y. Schalkers – Kitzen

: 47
: 47
: 13

Spider
Trap
Victoria
Dogcart
Duitse Landauer
Phaeton
Franse Zomerbrik
Oppenheimer Phaeton
Sefton Landauer
Transportable Phaeton
Phaeton Tabbatiere
Franse Tilbury
Dos á Dos

Categorie 1 Authentiek
Rubriek 1A
1ste R. Maathuis-Tellman 13,83 Strafpunten.
2de
R. Hoekman
23,35 Strafpunten.
3de
A.J. Hammink
28
Strafpunten.
Rubriek 2A
1ste J. Haasnoot
15,25 Strafpunten.
Rubriek 3A
1ste H. van Schooten
42,30 Strafpunten.
2de
M. Biesheuvel
44 Strafpunten.
Rubriek 4A
1ste T. Kuijpers
65,18 Strafpunten.
Rubriek 4LA
1ste M. Elders
5,75 Strafpunten.
2de
U. v.d. Voorde
15,10 Strafpunten.
Categorie 2 Replica’s
Rubriek 4R
1ste A. Looije
25,10 Strafpunten.
2de
J. Boonenberg
277,93 Strafpunten.

www.eponaholding.nl

Ben jij een menliefhebber in de leeftijd van 15 jaar of
ouder? En vind je het leuk om het iets sjieker te doen? Dan
helpen de regionale bijeenkomsten georganiseerd door
de NVTG i.s.m. met de lokale verenigingen in ons land jou
graag op weg! We vragen aan u als lid van de NVTG om ons
te helpen zoeken naar deze jonge of beginnende menners.
Attendeer hun op dit initiatief en stimuleer ze om te gaan
rijden met authentieke rijtuigen. Rijden met een oude
koets saai? Verdiep je er maar eens in en je ontdekt een
wereld van technisch vernuft en fascinerend ambachtswerk!
- Wist je dat de luchtband al in 1845 was uitgevonden door
de Brit Thompson, maar dat die band telkens lek raakte
als gevolg van de slechte wegen in die tijd.
- Wist je dat de kogellager als nieuwigheid in rijtuigwielen
was verwerkt, maar al even snel weer verdween omdat
een kogellager meer weerstand geeft dan een ouderwetse as?
Los van die techniek, geeft het rijden met een klassiek
rijtuig een hele bijzondere sensatie, alleen al door de
ratelende wielen of de hoogte van bijvoorbeeld een
jachtbreak van waaraf je hoog over de paarden kijkt. Dat is
stoer, als je het eenmaal hebt ervaren. Het is ook een kunst
om dit met je paard te doen. Niet razendsnel, wel absoluut
elegant. Een klassiek rijtuig is zeker niet alleen iets voor
‘oudere mensen’, het is vooral iets voor iemand die van
een beetje luxe of romantiek houdt: wat is er leuker om
je eigen picknick mee te nemen en ergens in het park een
kleedje uit te rollen. Een beetje afhankelijk van wanneer
jij kunt, nodigt om te beginnen de Twentse vereniging ‘’De
Koets ’n Keerls’’ je uit voor een zaterdagmiddag in oktober,
om in de prachtige privéverzameling van de Fam. Engbers

in Saasveld iets op te steken over klassieke rijtuigen en ‘hoe het heurt’ op de bok. Dat kost je
niets, en je hebt er evenmin een eigen paard of
rijtuig voor nodig om deel te nemen. Want we
vinden het vooral belangrijk dat we jou mogen
laten kennismaken met de mooie tijd van vóór
de auto. En wanneer het je zo leuk lijkt om een
paard of pony voor een romantisch of deftig rijtuig te spannen, dan helpen we je graag verder.
De organisatie van deze eerste bijeenkomst is in
handen van de Koets’n Keerls en dan met name
Chantal Harink, Henk ter Boo en de familie Engbers die het opzetten van deze activiteit op zich
hebben genomen. Opgave of meer informatie
hierover via Gerard Engbers en bij voorkeur via email op
germareng@gmail.com

Een tweede bijeenkomst wordt opgezet in de Achterhoek
door de beleidscommissie van de NVTG in samenwerking met ‘’In de Reep’n Vorden e.o.’’ De organisator van de
Kastelenrit aldaar. Deze bijeenkomst zal in de wintermaanden plaatsvinden waarschijnlijk in Januari of Februari.
Een derde bijeenkomst zal
in het Noorden op initiatief
van de Stichting Fraeylema
Koetsentocht te Slochteren
worden opgestart.
Meer informatie en exacte
datums zult u ongetwijfeld
nog vernemen via de nieuwsbrief, website of Facebook pagina.

KWALIFICATIE MENSPORT- EN EPONA PRIJZEN

www.prinsmaasdijk.nl

www.mensport.nl

Zoals een ieder weet zijn de gehouden pilots uitgevoerd
zonder dat er punten per onderdeel gegeven zijn zoals
men gewend is bij een CTA of CTA-Plus. Hierdoor was het
vooralsnog uitgesloten om in aanmerking komen voor
de Mensport Traditietrofee resp. de Epona Bokaal. De
beleidscommissie heeft hierover gesproken en nagedacht
en is met een voorstel aan het bestuur gekomen wat is
overgenomen en per direct wordt ingevoerd/toegepast. Het
hoogst behaalde aantal punten bij een CTA of CTA-Plus zal
worden toegevoegd aan de deelnemers bij de pilots welke
een groen lint hebben ontvangen na aﬂoop.

Enkele voorbeelden:
- Bij het behalen van één score bij de presentatie en het
behalen van 2 groene linten zal de behaalde score 3 x
meetellen om zo in aanmerking te kunnen komen voor het
winnen van de prijzen.
- Bij het behalen van twee scores bij de presentatie en het
behalen van 1 groen lint zal de hoogst behaalde score dubbel worden geteld om zo in aanmerking te kunnen komen
voor het winnen van de prijzen.
- Bij het behalen van 3 groene linten zal in aanmerking komen voor deze prijzen komen te vervallen.
Namens het bestuur van de NVTG.
Johann Haasnootecretaris NVTG.

