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Lieve allemaal, 

 

De zomer vliegt voorbij….Allerlei evenementen passeren 

de revue. De verslagen, en dat zijn er gelukkig veel, want 

we hebben een nieuwe verslaggever, leest U in dit 

clubblad. Dan is het augustus en willen we beginnen aan 

het volgende clubblad….  Maar plots overlijdt mijn vader 

en wat er dan gebeurt, is eigenlijk niet met een pen te 

beschrijven… 

Je belt je vrienden en al spoedig heb je de voorzitter aan 

de telefoon. “Zeg maar wat we kunnen doen!” 

Papa geeft enkele dagen voor zijn overlijden aan dat hij 

hoopt dat hij spoedig weer met zijn pony’s kan rijden 

samen met ome Ab. Dus …het enige wat we kunnen 

doen, is papa weg brengen met de pony’s. “Gaat dat 

lukken?””Dat gaat lukken!”. Ome Ab wordt gebeld…hij 

vindt het een prima idee. Ab en Arthur gaan samen naar 

de stoffenhal en halen ‘tig meter zwarte stof. Jet borduurt 

er een zoom aan en Jan, Jan, Ab en Han knutselen de 

hele zaterdag net zo lang tot de kar er netjes uit ziet. 

Ondertussen haalt Rudi de ponytuigen uit de schuur om 

ze netjes te poetsen. René heeft al geholpen met de 

verzorging van papa en Lida zorgt dat moeders netjes in 

de kleren zit! De tuin wordt in orde gemaakt met een 

partytent, stoelen, lampjes en hangtafels, zodat 

zondagavond na de avondwake Wieke en Heidy alle 

mensen kunnen ontvangen. Ondertussen komt Willie met 

een heerlijk geurende pan groentesoep aanzeilen! Wie zin 

heeft, er is in overvloed! Tja, deze dagen kwamen we 

eigenlijk niet aan koken toe, dus het smaakte heerlijk! 

Wieke, Heidy en buurvrouw Diny zijn van allerhande 

attributen uit het clubgebouw voorzien en krijgen hulp 
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van “Dik met het dienblad”! Voor iedereen is er een 

bakje koffie, hoe krijgen ze het voor elkaar?! Buurman 

René staat in de gang als wegwijzer en zo is de hele club 

aan het werk! Fantastisch! Maandagmorgen is de hele 

club weer compleet! Jan, Jan, Han en René fungeren als 

groom en als drager. Dik is manus van alles! Papa wordt 

op de kar getild en daar gaan we! Arthur en ome Ab 

zitten op de kar en sturen de kar door zo min mogelijk 

gaten. Christien en ik lopen mee naast de pony’s, zoals 

gewoonlijk. Onderweg geeft Lida met de volgwagen aan 

dat we iets vergeten zijn…..We moeten stoppen! Mijn 

moeder geeft aan dat papa gezegd zou hebben: “Wanneer 

is de sherrystop?”. Met zijn allen nemen we een 

pepermuntje als borrel en we vervolgen de tocht. We 

worden begeleid door Wim en Doortje als 

verkeersbegeleiders. Dat is wel nodig, want het is de 

eerste morgen van de wegafsluiting in Epse en het crosst 

er op los! De tocht verloopt prima! Na de begrafenis zijn 

er, net als zondagavond, weer heel veel clubleden 

aanwezig om ons te condoleren. Geweldig, dat doet je zo 

goed. Net als al die kaarten waaronder we bedolven zijn. 

Super! “Achter ’t Peerd”, mede namens mijn moeder, 

Bedankt! Dit is dus de reden waarom het clubblad zo laat 

is, onze excuses!                                                                                                           

Han en Inge 
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In Memoriam Hendrikus Wilhelmus ten Broek 
 

Donderdag 19 augustus bereikte ons het droeve bericht 

dat 

Hendrik  zoals hij in de volksmond heette in de vroege 

ochtend was overleden. 

Behalve als man van Marie en vader en schoonvader van 

Ingrid en Arthur kenden we hem als maatje van Ab 

Brokken, 

Samen waren ze de trainers van `stal Amelte` en vele 

uren reden ze met 2 shetlanders voor de wagen door de 

omgeving van Gorssel, zo af en toe een klein paaltje 

rakend, maar altijd met een goed humeur een aandacht 

voor de natuur om hen heen. 
Die aandacht werd tijdens de avondwake ter 

nagedachtenis aan Hendrik zeer treffend verwoord door 

de voorganger van dienst: Hendrik was vol van liefde 

voor alles om hem heen, mens, dier en plant werden door 

hem immer met het grootste respect behandeld. 

Bij `Achter ´t Peerd` zullen we Hendrik  die altijd op de 

voor hem karakteristieke manier (een beetje voorover 

gebogen) naast Arthur op de bok zat, vervolgens afstapte, 

voor iedereen een belangstellend woord had en 

vervolgens als het tijd werd om naar huis te gaan 

meerdere keren geroepen moest worden door Arthur of 

ome Ab omdat hij nog zo gezellig aan de praat was 

missen,  

maar groter nog is het gemis voor de familie en z´n 

maatje die we allen veel sterkte wensen. 
 
Namens Achter ´t Peerd 

Jan Maalderink. 
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Olek en Bolek met de avondrit 

 

Eefde 12 juni 2010.  

Op zaterdag avond tegen 19.00 uur melden bij het 

Amelte voor een avondrit die de titel Olek en Bolekrit 

heeft. Vanaf 18.30 uur is er koffie, aanmelden bij A. 

Brokken en dan een telefoonnummer. 

 

Als je dan zo’n bericht leest, net lid zijnde van onze 

schitterende vereniging Achter’t Peerd, komen er direct 

een tweetal vragen bij je boven. 

  

Wie zijn, waren Olek en Bolek? En waar ligt ’t Amelte? 

 

Zoeken op Wikipedia en Google of andere zoekmachines 

leveren veel resultaten op die niet direct een duidelijk 

beeld schetsen van de personen Olek en Bolek. Na veel 

vingertoetsenwerk komt dan naar voren dat het zou 

kunnen gaan over twee Duitse poppenfiguren, 

tekenfilmhelden uit de jaren 80. Ineens staat er op een 

forum discussie uit 2006, dat het waarschijnlijk zou 

kunnen gaan om Lolek en Bolek een animatieserie uit 

Polen. Wikipedia levert dan op dat zoeken de volgende 

informatie op:  

 

Bolek en Lolek: een kindertekenfilmserie bedacht door 

Władysław Nehrebecki met intromuziek van Waldemar 

Kazanecki uit Polen, uitzendingen gestart in 1963 en 

geëindigd in 1986. Verdere uitleg op Wikipedia geeft 

dan: Bolek en Lolek zijn de twee hoofdfiguren uit de 

gelijknamige Poolse tv-animatieserie. Zij zijn gebaseerd 
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op Władysław Nehrebecki's zoons en werden deels 

gemaakt door Alfred Ledwig alvorens te worden 

ontwikkeld door Władysław Nehrebecki en Leszek 

Mech. Ze verscheen voor het eerst in een animatiefilm in 

1964. De serie geniet nog altijd een gewaardeerde plaats 

in de Poolse gelederen. In totaal zijn er 150 afleveringen 

gemaakt en 2 bioscoop films. De serie was populair in 

veel landen, en was de enige geanimeerde film die mocht 

worden uitgezonden door de Iraanse televisie net na de 

revolutie van 1978. In Nederland was de serie te zien in 

de NCRV kinder televisie serie Op zolder. In het Engels 

zijn de tekenfilms gedistribueerd als Jym & Jam en 

Bennie en Lennie. In het Nederlands zijn de tekenfilms 

uitgegeven onder de naam "Bolletje & Lolletje" door 

"Kidstuff" Verkrijgbaar waren: "Bolletje en Lolletje en 

de famile Schaap" en "Bolletje en Lolletje op avontuur", 

wellicht zijn er later nog meer titels uitgebracht. Een 

aantal steden in polen hebben een straat genoemd naar de 

twee karakters. Zoals; Olsztyn, Zielona Góra, Kwidzyn, 

en Ostrów Wielkopolski.  

Als je dit dan leest vraag je je af of Olek en Bolek dan 

wel de juiste benaming is voor de beide heren van het 

vierspan Shetlanders die de tocht organiseren. Is het 

vanaf nu dan Lolek en Bolek of gaan we ze 

vernederlandiseren naar Lolletje en Bolletje, met het 

risico dat we een schadeclaim van een bekend 

beschuitenmerk over ons heen kregen omdat zij de naam 

eerder hadden geclaimd. De Angelsaksische naamgeving 

is het ook net niet Jym en Jam.  

Als we dan nog verder zoeken om uit te vinden waar het 

dan over ging en wat voor figuren het waren, blijkt het te 

gaan om twee personen die een rustig leventje leiden 
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totdat er iets geschiedt dat hun van de leg brengt. Dan 

moeten ze keuzes gaan maken en dat leidt dan tot 

bijzondere verwikkelingen. Na de vele moeilijke 

woorden werd duidelijk dat wat de één wil, voorstelt om 

te gaan doen, de andere het hier absoluut niet mee eens is 

en alles in het werk zal stellen om dit tegen te gaan en 

duidelijk zijn eigen weg te gaan. Kijken we dan naar 

onze Olek en Bolek dan blijkt hier wel een kern van 

waarheid in te zitten. Arthur en Ap blijken misschien wel 

zonder dat ze het zelf wisten toch wel een redelijke 

overeenkomst te hebben met deze Olek en Bolek. Achter 

hun rijdend in deze avondrit hoor je regelmatig wat 

woordenwisselingen en zo nu en dan kunnen ze het ook 

niet laten om de handjes te laten wapperen om hun 

argumenten kracht bij te zetten.  

 

Hoe zien deze heren er dan uit? 

 

Gelukkig vond ik ook nog afbeeldingen  van beide heren 

op het Internet, eentje zelfs als borduurwerkje, zodat we 

nu ook weten hoe ze er hebben uitgezien. Wat ik me nu 

nog wel afvraag 

als ik naar dat 

plaatje kijk, is of 

we in de toekomst 

beide heren dan 

ook als matrozen 

of als stoere 

cowboys verkleed 

op de bok en in de 
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bak zullen zien komen opdagen of dat ze zich zullen 

blijven houden aan het meer reguliere kledingadvies dat 

geldt voor een tocht, wedstrijd of Dorpentocht? 

 

 

De tweede vraag die bij mij opkwam is: “het Amelte” 

bekend van de waterbak die vroeger werd gebruikt bij de 

samengestelde wedstrijd, waar is dit dan en wat houdt de 

naam in, wat is de historie hierachter en als laatste 

natuurlijk hoe kom ik daar met onze aanspanning? 

 

Amelte zoeken levert wel iets op, waar ik me wel van 

afvraag of dit de locatie is waar we vanaf Eefde naar toe 

zouden moeten gaan? Is het echt de bedoeling dat we met 

de aanspanning naar Drenthe gaan, lijkt me een beetje 

ver voor een zaterdagavond, we gaan toch niet vervroegd 

op zomervakantie met de club? Het zou namelijk kunnen 

gaan om een verdwenen esgehucht uit de Vroege 

Middeleeuwen, dat was gelegen in de marke van Anreep 

ten zuiden van de huidige weg Assen Deurze. In het 

begin van de 17e eeuw woonden er twee boeren, de Olde 

Jan en de Jonge Jan 't Amelde. Zijn dit dan misschien de 

broers waar uit 

geput is voor de serie 

Olek en Bolek en ligt 

daar de de link naar de 

avondrit die vertrekt 

vanuit het Amelte? Of 

gaat het misschien 

over een Landgoed, 

lijkt er al wat meer op 

als ik de opmerkingen 
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hoor op het clubterrein de afgelopen tijd. Maar ook dat 

blijkt dus niet echt in de buurt te zijn. In 1817 wist de 

gouverneur van Drenthe, Petrus Hofstede, huize 

Vredeveld vlakbij Amelte te kopen. Hij verwierf ook de 

twee erven te Amelte en alle markegronden in Amelte en 

Vredeveld. Een belangrijk deel daarvan werd ontgonnen 

en bebost. Na Hofstede's dood in 1839 werd het 

merendeel van zijn grondbezit geveild. De percelen die 

later het landgoed Amelte zouden vormen, bleven 

voorlopig in de familie. Omstreeks 1880 ging dit ruim 75 

ha grote gebied, gelegen aan weerszijden van de weg 

naar Rolde en grenzende aan de groenlanden langs het 

Deurzerdiep, over in andere handen. Het huidige 

Amelterbos en de woonwijk Amelterhout hebben niet of 

nauwelijks iets met Amelte te maken en zouden eerder 

een aan Vredeveld gelieerde benaming moeten hebben.  

 

Niets tot nu toe gevonden wat verwijst naar een landgoed 

dat in de buurt van Gorsel/Eefde/Joppe zou liggen. 

Verder zoeken levert op een gegeven moment een 

beschrijving op van een camping Jong Amelte op wat in 

de buurt gelegen is. Zouden we gaan kamperen of 

moeten we met een huifkar komen en daar de nacht 

doorbrengen en dan op zondagmorgen terug of zoiets? 

Nog verder zoeken levert wel een satelliet view op via 

Google Earth van een gebied dat net buiten Gorssel ligt, 

maar nog geen omschrijving of nadere aanduiding. Wel 

een tennisvereniging in dezelfde buurt, Mapcarta.com 

komt dan met een “Estate”, Engels voor landgoed, dus 

dat moet in de goede richting zijn en zowaar het ligt in de 

buurt van Gorssel, richting Joppe, dus dat moet te doen 

zijn. Op een gegeven moment duikt een adres op te 
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weten: B.V. Landgoed ‘t Amelte Veldhofstraat 50, 

Gorssel, Gelderland  7213AN, Nederland. Het 

landkaartje wat dan zichtbaar wordt laat zien dat er in de 

buurt het Wogbos is (levert geen echt aanknopingspunt, 

maar leuk om te weten) ook een Amelterweg is en dan is 

het ineens duidelijk, want volgens mensen die we wel 

eens spreken op het clubterrein, is daar de residentie van 

één van de heren Olek en Bolek en één van de dames 

Pleun en Plien. Net iets voorbij de manege de Prince en 

Semper Fidelus. Dan ineens valt het kwartje want toen 

we spraken met Arthur op de wedstrijd had hij het over 

Stoeterij ’t Amelte en dan is het ons duidelijk waar we 

ons moeten melden op die zaterdagavond. Er naar toe 

rijdend op die mooie avond bleek op het laatste moment 

nog wel dat de inrit van de stoeterij nog niet stond 

aangegeven, zodat het keren op de weg dat we voor het 

behalen van het koetsiersbewijs afgelopen november 

hebben moeten leren, met zowel één hand als met twee 

handen, niet voor niets is geweest. Eenmaal aangekomen 

blijkt de koffie klaar te staan en kunnen we even 

bijkomen, alvorens we een werkelijk schitterende rit 

beginnen die ons voert langs de dijk van het 

Twentekanaal, de uiterwaarden, door het Wogbos en 

langs het Landgoed ’t Amelte, eindelijk dus toch gezien 

waar het allemaal over ging, weer terug naar vernoemde 

stoeterij. 

 

Uw rondreizende reporter. 
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Afgelasting Dorpentocht en 0achtrit 

 

Vanwege het matige aantal deelnemers heeft het bestuur 

besloten om de Dorpentocht van 2010 niet door te laten 

gaan. Wanneer dan blijkt dat gedurende het weekend van 

deze dorpentocht en de nachtrit de weergoden ook 

inderdaad geen geschikt weer in petto hebben, blijkt het 

dus een prima beslissing! Ook de Nachtrit gaat niet door. 

Voor de komende jaren moeten we als club maar eens 

serieus naar dit soort evenementen gaan kijken. De 

aanmeldingen lopen al enkele jaren terug, dus misschien 

kunnen we hier iets anders mee?!   

 
 

De Bonte Dinsdagavond(trein) 
 

Vanaf medio april is de dinsdagavond de vaste avond 

voor een groot aantal menners en hun aanspanningen om 

hun menkwaliteiten te verbeteren. De éne week onder de 

deskundige leiding van Arend Jan Hammink en de 

andere week door een parcours te slechten, uitgezet door 

ons aller voorzitter Jan Maalderink. 

 

Op die avonden zie je dan ook een gemengd gezelschap 

van zeer jonge, oudere jongeren, mid-lifers en wat oudere 

menners, grooms, paarden, begeleiders en natuurlijk nu 

het mooie weer wat vaker aanwezig is op deze 

dinsdagavonden een trouwe groep van supporters het 

terrein van Achter ’t Peerd bevolken. Als je dan het 

terrein nadert met je aanspanning, gaan de gedachten wel 

eens terug naar een ander bekende dinsdagavond en ook 

heel populair (voor de ouderen onder ons misschien wel 



 13

een vast ijkpunt voor de radio met het gehele gezin), te 

weten de Bonte Dinsdagavondtrein.  

 

Deze bonte dinsdagavondtrein was een Nederlands 

radioprogramma dat van 1936 tot 1940 en van 1945 tot 

1957 door de AVRO werd uitgezonden. Het was een van 

de populairste programma's uit die dagen en het zorgde 

voor de eerste landelijke bekendheid van artiesten als 

Snip & Snap, Bobbejaan Schoepen, Toon Hermans, Rudi 

Carrell, en Willy Alberti. De bonte dinsdagavondtrein 

dankt zijn naam aan drie belangrijke elementen van het 

programma: het had de vorm van een bonte avond, het 

werd op dinsdag uitgezonden en het publiek werd per 

trein naar Hilversum vervoerd en vervolgens door het 

Philips Fanfareorkest naar de AVRO-studio's begeleid. 

De vooroorlogse uitzendingen werden gepresenteerd 

door Guus Weitzel, die steevast in smoking gekleed was. 

Na de oorlog gold vooral radioproducer Frans Muriloff 

als icoon. 

 

Het programma kwam voort uit de amusementsavonden 

die de Nederlandse omroepen destijds her en der in het 

land organiseerden om nieuwe leden te werven. De bonte 

dinsdagavondtrein was een wat grootser opgezette 

variant op dergelijke reclame-acties. 

 

Wat hebben onze dinsdagavonden dan gemeen met deze 

Bonte Dinsdagavondtrein. Ten eerste ook bij ons is het 

een gemengd gezelschap dat deelneemt, actief, kijkend 

en luisterend. Ook word er één keer in de veertien dagen 

uitgezonden en wel met presentator Arend Jan Hammink 

die via walkie-talkies de menners die op dat moment in 
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de ring zijn tracht te begeleiden, zodanig dat de prestaties 

worden verbeterd. Het dan aanwezige publiek kan met 

gespitste oren meegenieten van het geen ten toon wordt 

gespreid. De andere week wordt dankzij de 

deskundigheid van onze parcoursbouwer Jan M, vaak 

ondersteund door Jan v.d. W of anderen gewerkt aan het 

verbeteren van de stuurmanskunst, middels een elke keer 

weer verrassend vaardigheidsparcours met of zonder 

waterbak.  

 

Ten tweede wordt ook bij ons het publiek en de sterren 

van de show naar de dinsdagavond getransporteerd. 

Weliswaar niet met een trein, maar de aanspanningen die 

zich melden, hebben regelmatig toeschouwers achter in 

de bak, kast van hun koets die dan via deze comfortabele 

manier naar de uitvoering worden getransporteerd. Met 

enige fantasie kan er dan, zeker als er meerdere 

aanspanningen achter elkaar het terrein naderen, best wel 

worden gesproken van een mooie trein. 

 

En ten Derde mogen we op de dinsdagavonden echt wel 

spreken van een bont gezelschap. Niet dat er veel bonte 

paarden, pony’s tussen zitten, maar het geheel dat elke 

week weer acte de présence geeft mag zeker wel een bont 

gezelschap worden genoemd. Jong en oud, lerend, 

studerend, werkend, vutter, gepensioneerd en of een 

andere invulling van de dag, alles is aanwezig. Dit geldt 

ook voor de verschillende aanspanningen die zich 

melden, van enkelspan tot en met vierspan en alles wat 

daar tussen beweegt. Van Shetlander, via Tinkers, 

Haflingers en Fell pony’s naar de tuigpaarden in diverse 

groottes en kleuren. Van marathonwagens tot en met 
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recreatiewagen en meer soorten koetsen, alles beweegt en 

doet zijn uiterste best om wat op te steken van deze 

avonden.  

 

Wat een verschil is ten opzichte van de Bonte 

Dinsdagavondtrein is het binnenhalen door het 

symfonieorkest, maar misschien mogen we daar wel heel 

blij mee zijn, want hoe de paarden reageren op zo’n 

muzikale ontvangst, is op voorhand wat moeilijk in te 

schatten.  

 
 

Wat wij extra hebben op onze dinsdagavond is natuurlijk 

ons gemeenschapsgevoel, het gezamenlijk beoefenen van 

de edele mensport in meerdere facetten, de geweldige 

koffie en thee die altijd klaar staat, of vers gezet wordt, 

de vele toeschouwers die na een dressuurles of een aantal 

rondjes tussen de pionnen door behulpzaam zijn met 

positieve opmerkingen, aanreiken van een kop koffie, een 

elke keer weer schitterend uitgezet parcours soms zelf 
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uitgebreid met een zitje of klico-containers zodat onze 

aanspanningen steeds bom-prover worden, een uitgelezen 

docent die niet alleen alles ziet wat je doet maar daar ook 

positief op reageert en dan samen met de aanspanning 

(man en paard) verbeteringen voorstelt, vele vrijwilligers 

die helpen en ondersteunen en natuurlijk ook al regent 

het pijpenstelen, slaat de bliksem om ons heen dondert de 

donder, staan de bezoekers in de tent of met een paraplu 

buiten en natuurlijk de aanspanningen die wekelijks aan 

onze eigen Bonte Dinsdagavond bij Achter ‘t  Peerd 

deelnemen. 

 

Een trouwe deelnemer. 

 

 

Barbekjoeen met de Huzaren 

 
Clubterrein zaterdag 17 juli. Vanaf 17.00 uur druppelden 

zo’n vijftig  uitgehongerde menners, grooms, 

geïnteresseerden en andere leden/donateurs van onze 

koetsiersvereniging binnen, om deel te nemen aan de 

jaarlijkse BBQ. 

Het was het bestuur gelukt om iemand te vinden die de 

aanwezigen die middag/avond iets wilde vertellen over 

de flora en fauna van de Gorsselse Heide, onze 

overbuurman, als voorafje aan de BBQ. Nadat sommigen 

de keurige opstelling van de  tafels en stoelen zo hadden 

veranderd dat er één lange tafel met stoelen was ontstaan, 

was het woord aan ons aller voorzitter Jan Maaldering, 

die ons van harte welkom heette op deze leerzame en 

verwachte gezellige bijeenkomst. De persoon die ons van 

alles zou gaan vertellen over de Gorsselse Hei, bleek de 
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rentmeester te zijn, die nadat hij ons in woord mee terug 

nam in de historie van de Gorsselse hei tevens aangaf dat 

het goed was dat we de wandelschoenen aan hadden. 

Want het bleek niet alleen een luisteruurtje te zijn op het 

clubterrein, maar een voordacht ter plekke op de 

Gorsselse hei, zodat we naast luisteren, tevens zelf 

konden vaststellen wat er dan werd verteld. Als de eerste 

spreker je dan meeneemt naar de geschiedenis van deze 

natte heide kun je je amper voorstellen dat we vanaf de 

plek waar wij zaten, ons eigen clubterrein, je vroeger 

(rond 1800) zo kon uitkijken op Lochem. Het gebied 

bedroeg in die tijd zo’n 5.000 ha, waar nu nog 75 ha van 

over is (volgens de website van de Vrienden van de 

Gorsselse heide). In 1908 wordt het gebied ook als 

militair oefenterrein aangemerkt, onder andere voor het 

trainen van de paarden van de Huzaren uit Deventer in 

een waterbak. Eén van de aanwezige leden wist te 

vertellen dat hij nu begreep waarom aan het eind van de 

Huzarenlaan in Joppe een bordje staat met de tekst 

Gorsselse Hei daarop. 

Voor het wandelen, wat klaarblijkelijk niet door een ieder 

vooraf was ingeschat gelet op de opmerkingen, het 

schoeisel en de vermoeide blikken achteraf bij 

terugkomst werden we in twee groepen ingedeeld, die 

onafhankelijk van elkaar werden rondgeleid. Onderweg 

werden we van informatie voorzien over het wel en wee 

van de Gorsselse hei nu en in het verleden. In één van de 

groepen werd nog door de gids opgemerkt dat er dankzij 

de karrensporen en het gebruik daarvan vele nieuwe 

plantensoorten tot ontwikkeling konden komen. Gelukkig 

werd daar direct door een van onze attente menners op 

ingespeeld, met het voorstel dat wij, van achter’t Peerd, 
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ons wel wilden aanmelden als vrijwilligers om deze 

karrensporen in ere te herstellen met onze 

aanspanningen. Je weet namelijk maar nooit wanneer een 

zaadje uitgestrooid kan worden en of het dan een keer tot 

volle bloei kan komen, zowel letterlijk als figuurlijk. Ook 

bij het dankwoord na de rondleiding werd nogmaals 

gerefereerd aan het feit dat wij als vereniging eigenlijk 

wel heel blij zijn met zo’n buurman en dat we hoopten 

dat we in de toekomst met onze aanspanningen nog eens 

een keer, of wat vaker gebruik zouden mogen maken van 

dit bijzonder mooie gebied dat aan ons bescheiden, in 

vergelijking met hun gebied, clubterrein grenst.  

 

Hierna werden de BBQ’s aangestoken en konden we ons 

in de rij opstellen voor het buffet met stokbrood, salades 

e.d. Gelukkig waren een aantal aanwezigen bereid het 

vlees om te draaien voor eenieder en te checken of het 

gebbbqde vlees al gaar was. Echter ook op deze 

BBQavond blijkt dat er toch weer  een duidelijk verschil 

zit in wat de ene persoon gaar noemt, bereid is om 
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zijn ingewanden aan te doen en ook op zijn bord wil 

hebben en de ander die het vlees tracht gaar te krijgen en 

toch nog wat bedenkingen heeft over de ietwat rode 

kleur, die meestal aanduidt dat het nog net niet helemaal 

gaar is. Naarmate de avond vorderde en de 

drankrekeningen opliepen, kwamen er steeds meer sterke 

verhalen naar boven uit het verleden op tafel en dan blijkt 

dat een vereniging die al zolang bestaat heel veel heeft te 

vertellen over alles wat al is meegemaakt. Van pony’s die 

voor de kar ook nog bereid zijn te springen over een 

hindernis in de waterbak zodat de ene pony aan de ene 

kant staat van de hindernis en de andere aan de andere 

kant tot een verhaal over “troep” die tijdens een van de 

voorgaande dorpenrally’s is achtergelaten in een zandpad 

dat speciaal door de eigenaar was opengesteld voor deze 

tocht. Navraag bij de gedupeerde leverde echter wel op 

dat deze eigenaar zich  klaarblijkelijk niet had 

gerealiseerd dat paarden ook wel iets laten vallen als ze 

aan het lopen zijn. Dus de “troep” waar René van dacht 

dat een aantal aanspanningen zich te buiten hadden 

gegaan met het illegaal dumpen van afval, bleek bij nader 

inzien natuurlijk afval te zijn, dat na een regenbui werd 

toegevoegd aan de meststoffen in moeder aarde.  

 

Een enthousiaste deelnemer 
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0ieuw lid 

 

H.J. Veltkamp 

Boedelhofweg 110 

7211BT Eefde 
 

 

 

 

 

DAG VA0 `Achter ´t Peerd`. 

 

Zondag  17 oktober organiseert  Achter  ‘t  Peerd  voor 

de zoveelste keer  (de tel zijn we ondertussen 

kwijtgeraakt) haar “Dag van…...” 

Ook deze keer hebben we weer van alles voor koetsier, 

groom en passagiers in petto, en aangezien gedeelde 

vreugd dubbele vreugd is nodigen we onze 

buurtverenigingen dan ook graag uit. 

Een mooie gelegenheid om zonder spanning van alles 

met uw aanspanning te oefenen, bv onze nieuwe 

waterbak,  u doet alleen wat u kunt en durft, en wilt u een 

onderdeel nog een keer extra oefenen: geen probleem!. 

Inschrijfgeld hoeft u niet mee te brengen, een veilige 

aanspanning en een  goed humeur word bijzonder 

gewaardeerd. 
A.u.b. wel even opgeven bij 

janmaalderink@hotmail.com of 0575 529518 voor 9 

oktober zodat we een indeling kunnen maken en niet 

iedereen op elkaar staat te wachten. 
Namens de organisatie tot ziens op 17 oktober. 

 

    Welkom!             
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Pasmanrit 2010  

 

Zaterdag 18 september vindt weer de jaarlijkse 
Pasmanrit plaats! Organisatie is als vanouds in 
handen van Wim Rood! Meld U aan! 0575 540096 
U doet er menigeen plezier mee! 
 

Dorpenrally 2010 
 
Donderdagavond nog gauw even op de website checken 

of de mededeling in het telefoontje dat we hebben 

ontvangen echt wel klopt over de starttijd van de 

dorpenrally. Lijkt wel heel erg vroeg, vooral als je 

gevraagd hebt om wat later te mogen starten. 

Als je dan de pagina gevonden hebt, wat wordt de 

website toch ontzettend vaak bijgewerkt en wat is die 

weer zeer actueel, blijkt het inderdaad waar te zijn. Er 

staat dus:  

DorpenRally 2010.  

Hierbij de starttijden voor a.s.  Zondag 25 Juli bij het 

Clubgebouw.  

08.00 uur Wim Rood           8.00 uur !!!!!!!!!!!!! 

08.05 uur Rudi Brokken 

08.10 uur Wim Leppers 

08.15 uur Harrie v. Schooten  

08.20 uur Dik Brokken 

08.25 uur Netty de Rooy 

08.30 uur Gait v Düren 

08.35 uur Peter Lenselink 

08.40 uur Harrie Schut 

10.00 uur Han Brokken 

08.50 uur Arthur Dieperink 
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Wat direct opvalt is dat er dan toch weer een 

uitzondering is die het voor elkaar heeft gekregen om pas 

om 10.00 uur te starten i.p.v. de reguliere starttijden in 

volgorde van elke vijf minuten starten, ten opzichte van 

alle anderen. Wat heeft deze Han Brokken wat alle 

anderen niet hebben of kan hij soms niet eerder en heeft 

hij diverse andere afspraken vooraf aan de starttijd. Vele 

gedachten passeren dan in je hoofd als je deze wat latere 

starttijd leest die eigenlijk wel heel lekker klinkt, vooral 

als je zelf als derde mag starten. Maar afijn niet getreurd 

zaterdagavond vroeg naar bed en de wekker gezet zodat 

we vooraf nog wel even kunnen ontbijten en dan voor 

07.00 uur al op de fiets naar de wei waar onze pony ons 

wel heel verrast aankijkt en eigenlijk de vraag op zijn 

lippen brandt: “zijn jullie wel helemaal lekker om mij op 

deze tijd al te komen ophalen”. Na een goed gesprek met 

hem en uitleg dat wij ook slechts deze tijd hebben 
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doorgekregen begrijpt hij het volledig en verleent 

volledige medewerking aan het naar de camping fietsen 

waar we tegen 07.15 uur beginnen met borstelen, 

optuigen en aanspannen. Ondertussen zijn de beide 

jongedames die ons vandaag gaan versterken als team 

een beetje aan het wakker worden zodat we net na half 

acht de camping in alle stilte verlaten en ons op weg 

begeven naar het clubgebouw. Daar eenmaal 

aangekomen blijkt er toch wat meer opwinding te zijn 

over de bijzondere starttijd van Han Brokken. 

Uiteindelijk geeft hij toe, dat hij via illegaal hacken van 

de website zelf zijn starttijd heeft aangepast, maar dat hij 

gelet op het vele commentaar bijzonder content is met 

zijn wat verlate 1 april grap. Tegen 08.00 uur 

gearriveerd, kopje koffie met koek en dan naar het 

meldpunt waar ik gelukkig een prima uitleg krijg over de 

te volgen route. Vanuit het bolletje de pijl volgen op de 

kaart en dat ook in de juiste richting. Hoe je wordt geacht 

8 kilometer per uur gemiddeld te rijden wordt ook nog 

uitgelegd met 10 minuten draven en dan 10 minuten 

stappen, maar als je op tijd binnen wilt zijn, is één van de 

eerste voorwaarden wel, dat je ook op tijd start. Door alle 

uitleg, de koeken, het aannemen en verdelen van de 

lunchpakketten etc. en de koffie ben ik dat volledig 

vergeten en starten we dus met een achterstand van ruim 

4 minuten. Even overleg met het team in de kar, terwijl 

we vertrokken zijn, leert dat we de taken gaan verdelen. 

Eentje ment en bemoeit zich niet met de andere zaken en 

vertrouwt volledig op de aanwijzingen van de anderen. 

Een tweede let op de kaart waar we zijn en wanneer we 

dan links of rechtsaf moeten om via de juiste methode het 

bolletje en de pijl te volgen, de derde let op de letters die 
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we klaarblijkelijk onderweg gaan tegenkomen en de 

vierde heeft de algehele leiding en controle, het uitdelen 

van de snoepjes, de broodjes etc. Zo gezegd zo gedaan en 

na enige tijd vragen we ons alleen af wanneer we de 

eerste letter tegen zullen gaan komen. Als het dan zover 

is staat er een letter met vakje ?, schieten we nog niet 

veel mee op maar alle begin is moeilijk. Op één van de 

zandpaden onderweg vinden we ook nog een 

portemonnee, met identiteitskaart, rijbewijs, geld en 

andere waardepapieren. Toch maar even meenemen en 

dan bellen met de eigenaar naderhand. Langzamerhand 

ontdekken we steeds meer letters, vooral op die stukjes 

weg die zo liggen dat je die moet nemen wil je de juiste 

rijrichting aanhouden, dus smokkelen is er niet bij. Wat 

nog niet overhoudt zijn de vakaanduidingen en aangezien 

we in totaal 18 letters bij elkaar moeten verzamelen, zal 

de oplossing niet echt makkelijk te vinden zijn. Nog wat 

discussie onderweg hoe laat we dan eigenlijk bij de 

koffiepauze moeten zijn, maar we denken zo tegen 10 

uur. Langs schitterende paden en wegen bijna door 

Harfsen en langs de Kring van Dorth komen we net na 

tienen aan bij de koffiestop, waar we hartelijk worden 

ontvangen. Blijkt dat we naast niet kunnen rekenen, 12 

kilometer met een gemiddelde van 8 kilometer per uur is 

namelijk 1 uur 45 minuten en niet 1 uur en vijftig 

minuten, ook nog de verloren starttijd niet helemaal te 

hebben goedgemaakt, wat dus neerkomt op zo’n 5-6 

minuten te laat, maar voor ons is dat een hele prestatie 

vinden we zelf, aangezien we geen enkel idee hadden 

met welk gemiddelde we nu daadwerkelijk rondreden. 

10.24 is onze vertrektijd en we blijken ook bij een 

wisseling van menner op de bok toch weer een prima 
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team te zijn. Door Gorssel, langs de uiterwaarden, 

sommigen vergaten deze weg en sneden op die manier 

toch zo’n 20 minuten af, die ze dan weer met wachten 

moesten goedmaken, via de Eefdese Enkweg naar Eefde. 

Ook daar weer door het dorp, wachten voor de 

verkeerslichten en dan via het Barge en de binnendoor 

route naar ons eigen terrein. Zo’n kilometer voor de 

Kartbaan zitten ineens Jan en Wieke in het bos met een 

klok en beweren dat dit de finish is. Potverdorie dan zijn 

we nu iets te snel. Rustig uitstappend naar het terrein 

blijkt dat daar de echte finish is. Een blik op de klok, 

leert ons, dat we nu weer te laat zijn en wel met 1 minuut, 

zijn we er toch ingetrapt met die nepfinish van Jan en 

Wieke. Nu nog even alle letters op een rijtje zetten en het 

woord of de zin invullen. Blijkt toch niet zo makkelijk te 

zijn. Gelukkig wordt er dan verteld dat het woord iets 

met de actualiteit heeft te maken en dat de twee 

afbeeldingen een hint zijn. Een is een foto van Parijs 

denken we, de Seine en de ander is een kerstboom met 

sneeuw. Na een kwartier peinzen komen we niet verder 

dan het mogelijke woord finish, maar ja dat is zeker geen 

achttien letters en heeft helemaal niets te maken met de 

kerstboom. We besluiten de letters gewoon in de 

volgorde in te vullen zoals we ze hebben gezien 

onderweg en de zin daar maken we dan maar van: “De 

kerstrit ging niet door”. Terug naar huis, de pony 

bedanken voor alles wat hij vandaag weer heeft 

gepresteerd, uitspannen, lekker brokken met muesli en 

dan weer terug zetten in de wei. Hierna begeven we ons 

naar het clubterrein om de uitslag te gaan vernemen. De 

poedelprijs bleek bij de paarden te zijn voor Han 

Brokken, dat krijg je nu eenmaal als je zelf je starttijden 
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aanpast en in eerste instantie bij de pony’s voor Dik 

Brokken. Nader onderzoek wees uit dat dit niet terecht 

was, want bij hem bleek de starttijd niet correct te zijn 

ingevuld op het startformulier. Zelf waren we bijzonder 

verbaasd dat we bij het afroepen van de plaatsen in 

omgekeerde volgorde bij de derde plaats nog steeds niet 

genoemd waren. Het zou toch niet gebeuren dat we bij de 

eerste keer deelnemen aan de dorpenrally deze zouden 

gaan winnen. Uiteindelijk bleken we tweede te zijn 

geworden, iets wat we totaal niet hadden verwacht. De 

trofee staat nu te blinken in onze keuken. Terugkijkend 

kunnen we niet anders constateren dat ook al waren we 

niet tweede geworden maar laatste, we ontzettend hebben 

genoten van deze schitterende tocht. Dank Arjan en René 

voor deze bijzonder geslaagde dorpenrally 

 

Anne Veltkamp, Wilma, Mirjam en Wim leppers 
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Shetlandmendag te Voorst 

 

In 2009 heeft Dik Brokken met zijn dochters meegedaan 

aan de shetlandmendag. Toen sprak zijn oudste dochter 

Willemijn de wijze woorden: Volgend jaar rijd ik ook 

mee. 

En als je mee wilt rijden betekent dat er ook getraind 

moet worden. En zo begon het menjaar 2010 met de 

eerste dressuuravond bij Achter ’t Peerd onder leiding 

van Arend-Jan Hammink. En dat was goed bevallen. In 

het weekend werd er ook altijd geoefend en Willemijn 

begon het spelletje leuk te vinden. Dan maar de stoute 

schoenen aangetrokken. En zo hebben we, in 

samenspraak, Willemijn opgegeven voor de 

Bixie”men”dag op het KNHS terrein in Ermelo. Dat was 

een hele leuke en leerzame dag. Alleen de winnaar kreeg 

een prijs en daar zat Willemijn niet bij. Wel kregen alle 

kinderen een paarden verzorgtas mee naar huis. Even ter 

informatie aan de lezer: Onze eigen pony Django werd 

kort voor de Bixiedag ziek en toen heeft Arthur zijn pony 

Fenny ter beschikking gesteld, zodat Willemijn toch nog 

mee kon doen in Ermelo. Heerlijk om zulke goede 

vrienden. 

De volgende wedstrijd werd de shetlandmendag op 

zaterdag 31 juli in Voorst. Bleek dat ook dezelfde dag te 

zijn voor het begin van de vakantie van Achter ’t Peerd. 

Geen nood, Rein Hazelaar was snel gebeld en Willemijn 

kon als eerste starten. En dat was al om 08.30 uur, dus de 

hele familie was vroeg uit de veren. De dressuur heeft ze 

goed verreden en daarna het vaardigheidparcours met 

maar 1 balletje eraf. Wij waren en zijn nog steeds 
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supertrots op Willemijn, niet alleen omdat ze haar belofte 

heeft waargemaakt, maar zeker ook om de prestatie. 

Daarna snel de koets weer op de aanhangwagen gezet en 

naar de familie Samberg gereden. En zo kon onze 

vakantie beginnen. ’s Avonds met het avondeten in 

Lemele werd Willemijn gebeld door Herman Verbeek 

met de uitslag. Willemijn is derde geworden en daar zijn 

wij met z’n allen supertrots op. Op naar de volgende 

wedstrijd de Dag van Achter ’t Peerd. Tot dan….. 

 

                         familie D.J. Brokken 
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Het ontdekken van vakantie 

 
Achter’t Peerd blijkt naast de vele georganiseerde 

tochten, de barbecue, de nieuwjaarsreceptie, de 

samengestelde wedstrijd en de dag van achter’t Peerd, 

ook nog op vakantie te gaan. Om nu te ontdekken wat 

zo’n vakantie dan inhoudt, zijn we eens gaan kijken op 

de zaterdag van vertrek en mochten we zondag de gehele 

dag mee beleven. 

Tegen 09.00 uur arriveren we bij huize Samberg waar 

een truck met oplegger staat, een dieplader, waar Han en 

René al druk bezig zijn met het opladen van de koetsen 

die meegaan. Langzamerhand arriveren alle deelnemers 

en ook Arthur blijkt te beschikken over een vrachtwagen 

met aanhangwagen, waar zijn vijf pony’s en zijn koets al 

instaan. Fietsen inladen, de biertap moet ook mee, niet de 

lege fusten maar de volle worden ingeladen en tegen half 

elf, na veel koffie en plakken heerlijke 

vruchten/notencake, gebakken door een van de dochters 

Samberg, vertrekt de stoet richting Lemelerveld. Eén van 

de opmerkelijkste deelnemers is de privé kok, die 

klaarblijkelijk al jaren mee gaat en achter zijn auto een 

aanhangwagen heeft, gevuld met allerlei potten en 

pannen, verse groenten, aardappels en nog veel meer dat 

nodig is om deze vijf dagen een prima maaltijd te kunnen 

serveren. Wat een luxe zeg, een eigen kok. De Raboploeg 

in de Tour de France heeft dit jaar voor het eerst besloten 

om een eigen kok met apparatuur mee te nemen en 

Achter’t Peerd doet dit dus zo te zien al jaren.  

 

Vol verwachting vertrekken we de volgende ochtend net 

na half negen uit Eefde om via aanwijzingen van de 



 30

Tom-Tom tegen half 10 op het terrein aan te komen. We 

worden uitbundig begroet en kunnen direct deelnemen 

aan het ontbijt met een lekker hard of zachtgekookt eitje. 

Nog wel even de lunch smeren en dan vertrekken we 

naar de manege waar de paarden en de koetsen staan. Dit 

is slechts 5 minuten fietsen en nadat allen aangespand 

klaar staan vertrekken we. We mogen plaats nemen op de 

koets bij Willy achterin en op de bok naast Han. Na zo’n 

uurtje zien we dat er rond de koets van Willy wat 

beweging is, Arthur en René lopen er naast en dan blijkt 

dat één van de hoefijzers bij Nora los zit en zelfs na enige 

tijd helemaal loskomt. Goede raad is duur en René en 

Willy besluiten om de rit te stoppen en paard en koets 

ergens te gaan stallen. De inzittenden van de koets van 

Willie worden verdeeld over de rest van de koetsen en 

we gaan weer verder. Opeens geeft Han aan dat ik wel 

zijn span mag mennen en voordat het daadwerkelijk tot 

me doordringt ben ik ineens de menner van een 

tweespan. Als je jezelf dan realiseert dat je het jaar 

daarvoor nog hard aan het oefenen was voor je 

koetsiersdiploma, dan is dit wel een heel bijzondere 

beleving. Niet eventjes, maar zoals later bleek, de 

volledige dag verder mocht ik mennen. Bij de stop werd 

er genoten van de zelf gesmeerde lunch. Door de 

uitgestrekte bossen en heidevelden, over schitterende 

zandpaden ging de tocht daarna verder. Het terrein was 

redelijk heuvelachtig en hier en daar waren de paden zo 

mul en steil dat er door de passagiers uitgestapt moest 

worden om de paarden/pony’s de kans te geven in een 

redelijk tempo naar boven te komen. Tegen vier uur 

waren we terug bij de manege en werden de 

paarden/pony’s uitgespannen en goed verzorgd. De 
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kinderen waren bij het passeren van de camping al 

uitgestapt en genoten van het zwembad. Eenmaal terug 

bij de groepsaccommodatie werd er door Willy en René 

uitvoerig verslag gedaan van hun belevenissen. Willy had 

“help” naar haar hoefsmid ge-sms’t en deze reageerde 

direct door haar terug te bellen. Morgen had hij geen tijd, 

maar ze mochten gerust op de zondag langs komen en 

dan zou hij hun wel helpen. Zo gezegd zo gedaan en toen 

wij terug waren van de tocht was Nora ondertussen ook 

gearriveerd op stal. De koets die was gestald bij een 

paardenliefhebber die ze onderweg hadden gespot, werd 

alsnog opgehaald en we waren weer helemaal compleet. 

De kok was al hard aan het werk om een heerlijke 

maaltijd te bereiden en we werden verrast met een 

ouderwetse goed gevulde groentesoep, gevolgd door 

bloemkool, een kipfilet cordon blue, gekookte 

aardappels, jus en een heerlijke, ik denk, kaassaus, maar 

dat weet ik niet helemaal zeker. Als toetje mochten we 

genieten van vruchtenyoghurt met slagroom. Na het 

heerlijke diner ging Willy over tot het “nageluurtje”. Alle 

kinderen die mee waren, aangevuld met door René 

opgetrommelde kinderen van de camping werden 

allemaal door de nagelspecialist behandeld en ook een 

aantal moeders kon het niet nalaten om zich aan te 

melden om de nagels met de vele verschillende kleuren te 

laten versieren. Na de koffie was het voor ons helaas 

voorbij en moe maar zeer voldaan kwamen we tot de 

conclusie dat we volgende jaar onze vakantie echt zo 

gaan plannen dat we mee kunnen met de vakantie van 

Achter’t Peerd. 

 

Uw rondreizende reporter en echtgenote. 
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Vakantie Achter ’t Peerd 

We gingen weg bij de familie Samberg. We kwamen aan 

in Lemele bij Erve Aaftink. Het middageten was 

HEERLIJK. De kinderen Schut waren er ook weer. De 

eerste rit verliep goed. Stijn was er ook (zei mama), maar 

dat was niet zo. Stijn heeft een schep en deze kabouter 

niet. De tweede en derde rit waren leuk. We hebben ook 

nog met bingo meegedaan van de camping. Ik 

(Willemijn) had iets gewonnen, maar Inge had de 

HOOFDPRIJS. Dat was …………… een hele grote 

knuffelbeer. We noemen hem BINGE. Rit vier en vijf 

gingen ook goed. Toen gingen we weer naar huis. 

JAMMER!  

 

Dit stukje is geschreven door Willemijn en Annemiek  
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Bedankt! 

 

De dagen na het overlijden van Hendrik ten Broek bleek 

nogmaals de saamhorigheid binnen de vereniging: vele 

leden steunden de familie met raad en daad en ook 

tijdens de rouwdienst en begrafenis waren vele  leden  

aanwezig. 

Op zulke momenten ben ik  als voorzitter trots dat u 

steeds weer laat zien er voor elkaar te zijn in goede-  en 

minder goede tijden. 
Daarom:  leden van “Achter ’t Peerd” bedankt! 

Jan Maalderink 

 

 

 

 

Denk aan: 

 
 

Proost! 
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“Achter ’t Peerd” feliciteert Kathleen, Theo en Daniël 

met de geboorte van Patrick!  
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