
In navolging van wat in het buitenland gebruikelijk is, is in 2014 een begin gemaakt met het invoeren van 

extra elementen in een Concours Traditionele Aanspanningen: vaardigheid , behendigheid en een  

wegtraject: dit heet een CTA-PLUS.  Bij een Concours Traditionele Aanspanningen PLUS is getracht zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de reglementen van een Concours  International d’Attelage de Tradition (CIAT) om 

eventueel in de toekomst een internationale samenwerking aan te kunnen gaan. De punten behaald tijdens een CTA-PLUS tellen wel 

mee voor eventuele deelname aan het officiële Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij. 

Over de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij Waar wordt bij een presentatie bij een CTA naar gekeken? Extra elementen: Behendigheid en Vaardigheid “CTA-Plus”
m Tuigen: 
      -  Conform de traditie. 
      -  Passend aan het paard en bij het rijtuig. 
      -  Staat van het tuig en netheid ervan. 
       -  Veiligheid van het tuig. 
m Rijtuig: 
      -  Authenticiteit en algemene staat.  
      -  Evenwicht. 
      -  Toebehoren (Lampen, Koffer, Zweep e.d.). 
      -  Passendheid van het paard conform de traditie. 
m Menner, Groom(s) en Passagiers: 
      -  Model en passende stijl van de kleding. 
      -  Zorg voor details. 
      -                                                -   Hoed, Schoenen,  
                                                            Handschoenen en               
                                                            Schootkleed 
                                                         -  Accessoires. 
                                                         -  Zweep- en  
                                                             Leidselvoering. 
                                                 m Verder vindt  
e                                                       een rijdende beoor- 
                                                         deling plaats. 

Bij een presentatie wordt door de jury gekeken naar:   
m Algemene indruk voordat de aanspanning in detail  
         beoordeeld wordt: 
       -  Verhouding rijtuig/paarden.
       -  Algemene Voorkomen.
       -  Harmonie tussen de kleuren van het rijtuig en de  
           kleding van de menner, grooms en passagiers. 
m Paarden / Pony’s:     
        -  Bouw, Fierheid, Homogeniteit. 
        -  Afwezigheid van Kwalen en kwetsuren. 
        -  Toilletering en verzorging. 
        -  Kwaliteit en staat van het hoefbeslag. 
 

Presenteer uw aanspanning

meer informatie zie onze website: www.traditioneelgerij.nl

U heeft een uitnodiging ontvangen of al ingeschreven om deel te 
nemen aan een dagtocht met uw aanspanning. . . . . . en daarbij 
is u de vraag gesteld: “wilt u zich presenteren aan de jury van de 
NVTG?”.  Laten we beginnen met te zeggen dat u (nog)  géén lid 
hoeft te zijn van de NVTG om gejureerd te worden en het kost u 
ook helemaal niets.  Voor aanvang van de rit wordt u uitge- 
nodigd in de juryring waar u uw aanspanning presenteert aan 
twee juryleden. De beoordeling wordt geprotocolleerd en aan het 
eind van de dag krijgt u het protocol met eventuele aanbevelin-
gen mee. Dan ziet u ook uw score en, indien u voor aanvang van 
het seizoen lid bent van de  NVTG, dingt u tevens mee naar een  
nominatie voor het Nederlands  
Kampioenschap.   
Voor verdere informatie zie:   
www.traditioneelgerij.nl

Het streven van de NVTG  is het 
“Rijdend Museum van Neder-
land”  in het gehele land door mid-
del van CTA’s (Concours Traditionele 
Aanspanningen,vroeger klassemenstrit-

ten genoemd) voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk 
te maken.  Menverenigingen in Nederland, kunnen bij de NVTG 
een aanvraag doen voor een “Concours Traditionele Aanspan-
ningen” en koppelen dit vaak aan een dagtocht met rijtuigen. Een 
belangrijk onderdeel van een CTA is de presentatie van de aan-
spanning aan de vakkundige jury van de NVTG.  
U kunt geheel vrijblijvend deelnemen aan zo’n presentatie en is 
zeer aan te raden. U heeft immers een aanspanning, authentiek 
of een replica (een naar origineel voorbeeld nieuw  
gebouwd rijtuig) en het is in de eerste plaats belangrijk om te 
weten of uw aanspanning veilig is.   
Verder kunt u iets leren over de leeftijd van uw aanspan-
ning, de geschiedenis en of 
het zich in een staat bevindt 
zoals het was toen het in het 
verleden voor het eerst op 
de weg kwam.  Bovendien 
kunt u  tijdens de presentatie 
waardevolle aanbevelingen krijgen 
om uw aanspanning nóg verder te  
perfectioneren.

   m Vaardigheid  

                                      Ook wel bekend als “kegeltjes rijden”.   

                                     Op een terrein van minimaal 3200 m2  

                                        worden tussen de 15 en 20 door-                                       

gangen                            geplaatst, bestaande uit pionnen met  

                                         daarop  een bal. Er wordt op tijd  

                                         gereden en de breedte  van de  

                                           doorgangen wordt aangepast   

                                             aan het soort aanspanning en de  

                                              spoorbreedte van het rijtuig. 

m Wegtraject met Behendigheidsproeven   

Na de presentatie vertrekken de aanspanningen  

voor een individueel wegtraject met een  

afstand tussen de 12 en 17 km. In dit  

wegtraject zijn tussen de 3 en 5  

behendigheidsproeven opgenomen.  

Enkele voorbeelden: het rijden van een  

volte met één hand, 20 seconden halt  

houden, halt houden op een helling  

of achterwaarts gaan met de  

aanspanning.
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Om een eerlijke beoordeling te kunnen maken zijn de aan- 

spanningen bij een Concours Traditionele Aanspanningen (CTA) 

ingedeeld in categorieën en rubrieken.  

 m  Categorie 1 zijn de authentieke rijtuigen 

 m  Categorie 2 zijn de replica’s. (Rijtuigen naar origineel 

ontwerp nagebouwd of authentieke rijtuigen waarin moderne  

middelen zijn gebruikt, zoals schijfremmen). 

 

Beide categoriën zijn elk ingedeeld in 4 rubrieken: 

 m   Enkelspan Pony  

 m Meerspan Pony 

 m   Enkelspan Paard 

 m   Meerspan Paarden 

De maat is bepalend en niet het ras van paard of pony (als voor-

beeld: Haflinger, Fjord, Merens etc.)   
 
Bij een CTA-PLUS (een CTA uitgebreid met een wegtraject met 
behendigheidsproeven en een vaardigheidsproef) kunnen deze 
categoriën verder onderverdeeld worden in bv.  langspannen, 
klavertje-drie, randem en bisschops-aanspanningen. Dit in verband 
met de breedte en lengte van de doorgangen in de vaardigheid.  
 
Op de website van de NVTG kunt u reglementen, protocollen en het 

laatste nieuws vinden : www.traditioneelgrij.nl  

Presenteer uw aanspanning eens aan de jury van de  
Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij 

m zondag 4 mei                 Tilburg     Mevr. A. Looije    06-22 543 647   annemiek@hackneystable.nl 
m maandag 5 mei           Ommen     Mevr. Carla Masselink   06-10943414 c_masselink@hotmail.com
m zondag 25 mei  Leek  Mevr. Gerda Bruintjes 0592-231517 info@gerdabruintjes.nl
m zondag 25 mei  Rotterdam Dhr. J.W.L. Körner     06-53158551 korner@planet.nl  
m zondag 1 juni   Ootmarsum Mevr. Brigitte Pouwels 0547-333177 lenbpouwels@hetnet.nl
m zondag 8 juni   Valkenswaard Mevr. Mien Kwinten   040-2068336 pinksterrit@12move.nl
m maandag 9 juni  Emst  Mevr. Corrie Buitenhuis 0578-662346 g.buitenhuis3@chello.nl
m zaterdag 21 juni  Nunspeet Mevr. Y. Mijnheer  0525-662398  mentochten@menverenigingnoordveluwe.nl
m zondag 29 juni (*) Eefde  Mevr. Renate Lenselink 06-52684930 pr@achtertpeerd.com
m zaterdag 5 juli (*) Noord Holland Dhr Jaap Mus  0226-352416  jp.mus@quicknet.nl
m zondag 6 juli                  Westerwolde De Menacademie  06-29283666 www.menacademie.nl
m zaterdag 12 juli  Wapenveld Dhr. J.Algera  0578-662682 jenalgera@kpnplanet.nl
m zaterdag 19 juli  Hardenberg Mevr. R.Hoevers  06-83214664 authentiekhardenberg@hotmail.com
m zondag 27 juli   Tubbergen Dhr. Henny Wermers 0546-575689 hennywermers@hetnet.nl 
m zondag 2 aug.   Santpoort Dhr.J. v.d. Geest  0252- 210912. geest89@gmail.com   
m zondag 10 aug.  Vorden  Mevr. Martine Kolk 06-16906206 info@indereepn.nl
m zaterdag 23 aug. (**) Zutphen  Mevr. Renate Lenselink 06-52684930 pr@achtertpeerd.com
m zondag 31 aug(*)  Breda   Dhr. Jacques de Leeuw 0165-386301 debrabantseaanspanning@planet.nl
m zaterdag 6 sept.  Slochteren   Dhr. Roel de Vries  0598-432628 r.de.vries96@kpnplanet.nl
m zaterdag 13 sept.  Baarn NK Dhr. Henny Wermers 0546-575689 info@traditioneelgerij.nl
m 21 of 22  sept. (*)  Twente  Secret. de Koets’nKeerls 0541-6661775 koetsnkeerls@gmail.com
m zondag 27 sept.  Elburg  Dhr. Jacco Krooneman  06-18323528 koetsentocht@dewerfhorstruiters.nl 
m zondag 5 oktober  Nuenen  Mevr. I. van Tien  040-2837892 vangoghrit@decoovelsemenners.nl

(*) = CTA-PLUS  (**) = avondrit  

De NVTG Kalender voor 2014Aanvullende informatie  

NB: in de loop van het seizoen kunnen er zich altijd omstandigheden voordoen waardoor zich iets wijzigt in de agenda.  
Raadpleeg daarom altijd onze website www.traditioneelgerij.nl  of neem contact op met de genoemde organisatie van het Concours Traditionele Aanspanningen. NVTG:  partner van de KNHS. 
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