Ter nagedachtenis aan Hub Hinskens
Geboren te Schaesberg op 5 februari 1931
Overleden te Berg en Dal op 14 augustus 2017

Hub Hinskens wordt geboren op 5 februari 1931 als
derde kind uit een Katholiek
mijnwerkersgezin. Hij is
negen jaar oud als de
Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Tijdens de bevrijding
worden Amerikaanse soldaten gelegerd in Schaesberg.
Een aantal van hen wordt
ingekwartierd in het huis
van het gezin Hinskens. Met
sommige soldaten wordt
een relatie opgebouwd die
vele tientallen jaren later nog intact is. Na de lagere school gaat
Hub als een van de weinigen uit zijn dorp naar de MULO. Nadien
volgen nog vele opleidingen. Na een kort verblijf in de mijn als
mijnwerker kiest Hub voor een administratieve carrière. Heel snel
komt hij erachter dat hier niet zijn ambities liggen. Hij kiest voor
het beroep van militair. Wordt beroepsmilitair bij de Koninklijke
Luchtmacht en krijgt uiteindelijk de rang van sergeant majoor. In
1955 trouwt Hub met de liefde van zijn leven, Gertie Heckmanns.

Het grootste gedeelte van hun huwelijk woont het echtpaar in
Nijmegen. In oktober 2015 verhuizen Hub en Gertie vanuit hun
woning in Nijmegen, via een verblijf van enkele maanden in
het Herstelhotel, naar het appartementencomplex de Plataan
op Dekkerswald. Bij Hub is ongeveer een jaar eerder Alzheimer
geconstateerd. Een en ander leidt uiteindelijk ertoe dat Hub wordt
opgenomen in de verpleegunit De Berkenhof, gesitueerd op hetzelfde terrein. Gertie en Hub zien elkaar bijna dagelijks. Op 1 april
2017 komt hieraan abrupt een einde als Gertie overlijdt. Naast
zijn militaire loopbaan bouwt Hub een rijk sociaal maatschappelijk
leven op. Samen met zijn vrouw reist hij door Europa en bezoekt
Amerika. Op jonge leeftijd wordt hij lid van de Zwitserse Alpenvereniging. Als jongen van het vlakke land blijkt hij een uitzonderlijk talent voor skiën en bergbeklimmen te hebben. Hij loopt
vele malen de Nijmeegse Vierdaagse. Enkele jaren is hij actief als
bestuurslid van een Nijmeegse woningbouwvereniging. Paardensport en rijtuigen vormen echter het fundament waarop hij het
best gedijt. Hub’s kennis en engagement op dit gebied zorgen
ervoor dat hij jarenlang als deskundig en gewaardeerd jurylid concoursen jureert. Zijn talenkennis en grote taalvaardigheid spelen
hierbij onmiskenbaar een grote rol. Aan het einde van zijn leven
blijken al die verworven¬ heden in toenemende mate minder van
belang. Het rijke arsenaal aan kennis en kunde dat eens kenmerkend was voor Hub is aan het einde van zijn leven goeddeels
verdwenen. Zijn humor en verbaal talent blijven echter tot het
eind intact. De mensen die hem ontmoet en ervaren hebben in de
laatste fase van zijn leven omschrijven Hub als een lieve en aardige
man.
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Prijswinnaars Mensport & van der Wiel Traditie Trofee en Epona bokaal.
Voor de aanspanningen met de hoogste score uit 3 beoordelingen
in het afgelopen seizoen is in de beide categorieën ook een prijs te
vergeven tijdens het NK.
In categorie 1, de authentieke rijtuigen wordt de prijs dit jaar
gesponsord door Mensport en Tuigenmakerij Van der Wiel. De
deelnemer met de hoogste score was Johann Haasnoot met zijn
Transportable Phaeton met een behaalde score van 674,5 punten
in het afgelopen seizoen. Hij mocht de wisselbokaal en een aandenken ontvangen uit handen van Magda Coppoolse, de hoofdredactrice van Mensport.

In categorie 2, de Replica’s wordt de prijs ook dit jaar wederom
gesponsord door Epona Consultancy De deelnemer met de
hoogste score was Hans Vermeulen met zijn Cocking Cart met een
behaalde score van 447,5 punten in het afgelopen seizoen. Omdat
er onder de deelnemers in deze categorie niemand was met 3
deelnames in het afgelopen seizoen is besloten om dit aan te
passen naar de hoogste score uit 2 deelnames. Voor het volgende
seizoen is dit weer op 3 deelnames vastgesteld!
Hij mocht de beker en aandenken ontvangen uit handen van Anneke en Ron Woering, de eigenaar van Epona Consultancy BV

Het bestuur van de NVTG wenst u een goed en sportief 2018 toe
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Net als in de voorgaande jaren zal de Algemene Ledenvergadering
plaatsvinden in de Foyer van het KNHS centrum te Ermelo.
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

NVTG: partner van de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie
(KNHS)

Noteer de datum van 17 Februari 2018 dan ook alvast in uw
agenda. De vergadering zal dit jaar beginnen om 14:00 uur.

NVTG: Nederlands Vertegenwoordiger
van de Association Internationale
d’Attelage de Tradition (AIAT)

De uitnodiging en de agenda zullen u medio januari worden toe
gestuurd.

Woord van de Voorzitter
Gezeten achter mijn bureau om een voorwoord te schrijven voor de laatste nieuwsbrief van dit jaar, een jaar dat
wel heel snel is voorbij gegaan. Daar zit ik dan wetende
dat het een gegeven is dat de deelname aan de presentaties afneemt, wat ook weer nadelig heeft uit gewerkt
bij het Nederlands Kampioenschap in Rotterdam afgelopen september.
Door de organisatie perfect georganiseerd maar door
een aantal leden links laten liggen door niet deel te
nemen aan een mooi evenement als het Nederlands
Kampioenschap. Het weer konden we niet regelen, wel
het enthousiasme van de deelnemers die in de ochtend
uren veel water moesten verwerken. Aan het eind van
de dag klaarde het weer op en hebben we met zijn allen
nog een geslaagde nazit gehad.
Afgelopen jaar hebben we als bestuur getracht een aantal pilots te laten plaats vinden in samenwerking met de
beleidscommissie en het juryleden corps om te bekijken
of dat een positieve bijdrage zou leveren aan de verhoging van het aantal deelnemers voor beoordelingen. Tot
mijn spijt moet ik concluderen dat men niet enthousiast
gereageerd heeft op de pilots.
30 September j.l. hebben we met een groot aantal leden
en sponsoren het 12,5 jarig jubileum van de vereniging
gevierd op een wel zeer mooie locatie namelijk die van
Landgoed Middachten in De Steeg.

De rondleidingen waren goed verzorgd, ook Claas Conijn
verzorgde een goede dia presentatie over het restaureren en conserveren van rijtuigen in het algemeen. Ook
het smakelijk buffet was goed verzorgd! Mijn complimenten aan mijn mede bestuursleden Evelyn en Johann
die toch een aantal vrije uren in deze voorbereiding
hebben gestoken.
Wij zijn als bestuur weer bezig om voor u de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen en ik hoop
van ganse harte dat het komende seizoen de afnemende
deelname stagneert en dat er weer een toename plaats
vindt van leden die zich weer graag presenteren aan
de NVTG juryleden. Kortom voldoende werk voor het
bestuur en de commissies om onze vereniging levend te
houden. We hebben een prachtige vereniging met veel
positieve inzet van leden en deze leden bezitten een
hele mooie verzameling rijtuigen waar we met zijn allen
trots op mogen zijn.
Ik wil graag mijn medebestuursleden, commissieleden
en juryleden hartelijk danken
voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Ik wens u een goede jaarwisseling toe en een gezond
2018 en ik hoop dat we met
elkaar er een heel mooi verenigingsjaar van gaan maken.
Uw voorzitter,
Hans Vermeulen.

De sponsors van de NVTG

www.chrvandenheuvel.nl

Goed geregeld dus.

AANGEKLEDE MIDDAG OVER ARRESLEDEN ZATERDAGMIDDAG 10 MAART 2018

Er is een aangeklede stand met boeken, hoeden en accessoires.
Programma:
13.00 uur Inloop
14.00 uur Lezing 1: ‘Hoe vermaakte men elkaar op het
ijs met paard en slede’
Lezing 2: ‘Gepaste kleding bij een aanspanning’

Het NK werd op zaterdag 9 september georganiseerd
door de Rotterdamsche Manege en de NVTG. De terreinen van de Rotterdamsche Manege vormden het
prachtige decor voor dit NK. Van de aanwezige 20
combinaties namen er 9 deel aan het NK verdeeld over 3
rubrieken en 2 categorieën.
De dag voor het NK was er één waarop het in het gehele
land regende, en dan ook de gehele dag door! Ook voor
de zaterdagmorgen was regen voorspeld echter zorgde

De totstandkoming van een NK.

dit voor geen enkele afmelding en waren alle deelnemers tijdig aanwezig te Rotterdam. En het werd ook
droog wat de deelnemers vrolijk en enthousiast maakte!
Ondanks dat het bij aanvang van de presentatie weer
begon te regenen bleef het enthousiasme bij de deelnemers en vrijwilligers aanwezig.
Ondanks de regen voor het vertrek en een flinke
onweersbui waarin men in de middagroute in verzeild
raakte kijken deelnemers en organisatie terug op een
prachtige dag zonder incidenten.

De uiteindelijke beslissing voor de locatie van het NK
wordt altijd door de NVTG genomen. Omdat we leden
en deelnemers uit het hele land hebben is een spreiding
van de locaties door het gehele land iets wat de voorkeur heeft om zo alle leden en deelnemers de mogelijkheid tot deelname te geven. De afgelopen jaren zijn we
al twee maal te gast geweest bij ‘’Vorstelijk Baarn’’ welke
zich beide keren als een goede gastheer heeft bewezen.
In 2014 met Baarn in the picture en in 2016 was dat Lage
Vuursche.

De NVTG wordt gedurende een jaar meermaals benaderd door organisaties in het land over de organisatie
van een NK. Zo zijn er terugkijkend naar de afgelopen
jaren momenten geweest waarbij er gekozen moest worden tussen organisaties, maar ook momenten waarbij
we bij waren dat er al één organisatie bereid was om een
NK te organiseren.

www.hhuisjes.nl

www.meeus.com

Deze middag staat in het teken van Koning Winter!
Een gezellige en informatieve bijeenkomst. Aan de
hand van een kleurrijke presentatie wordt u geïnformeerd over passende kleding bij uw aanspanning.
U ziet authentieke voorbeelden maar ook hoe u met
hedendaagse kleding een smaakvolle aanspanning kan
vervolmaken.
Jan van Asperen zal aanwezig zijn om zijn kennis van het
conserveren van arrensleden met het publiek te delen.
Met name het bieswerk, goudwerk en patineren.

NK traditioneel gerij 2017 te Rotterdam.

www.knhs.nl

Ook U kunt genieten van een uitgebreide
opstelling van arrensleden met bijbehorende tuigen.
Vanzelfsprekend met bijbehorende uitleg. Na afloop
is er volop gelegenheid om onder het genot van een
drankje bij te praten. Ca. 16.30 uur Einde
De toegang is gratis		
De Haverkamp
Stationsstraat 28
7475 AM Markelo
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Liesbeth Hassink
forestyard@hotmail.com / 06-5511813

www.eponaholding.nl

De uitslagen:

Rubriek 1A & 2A CAT 1 Pony’s Authentiek

Nederlands kampioen: Ben Meijland uit Limmen. 221,17
2de prijs : Johann Haasnoot uit Vorden. 216,50 ptn.
3de prijs : Roel Hoekman uit Markelo. 215,50 ptn.
4de prijs: Bert Lockefeer uit Eede (Z). 209 ptn.
www.prinsmaasdijk.nl

Rubriek 3A & 4A CAT 1 Paarden Authentiek

Nederlands kampioen: Ton Maat uit Ulvenhout 230,17 .
2de prijs : Mart van Wijhe uit Doornspijk. 213,33 ptn.

Alle rubrieken CAT 2 Replica’s
www.mensport.nl

Nederlands kampioen : Hans Vermeulen 217,33 ptn.

Voor 2018 heeft de organisatie ons wederom benaderd
en deze maal zal Soest en Soestdijk de hoofdrol krijgen.
Met de goede ervaringen uit het verleden heeft het bestuur reeds ingestemd om het NK Traditioneel gerij van
2018 definitief te organiseren in Soest op 8 september
2018.

