op zondag 28 augustus te Breda.
Wat hadden we ernaar verlangd om eindelijk weer eens de Prinsenrit te rijden. De
koets staat al 3 jaar te wachten, alsof hij ook corona had. Leuk, de oude vertrouwde
ritbegeleiders leiden ons naar het inspanterrein bij Visio De Blauwe Kamer, waar we
ruim de tijd hadden om veel oude bekende koetsiers te begroeten en koffie met een
broodje te nuttigen. Ook kregen we de mooie map met de routebeschrijving. We
vertrokken gefaseerd op nummervolgorde. We waren nr.2.
Geheel in vertrouwen reden we achter Jac nr.1 aan, die met een prachtig
jachtrijtuig, met groen geklede jagers, voorop reed. Het weer was prachtig en we
reden onder het bladerdek, zodat we geen last van de zon hadden. Bij de Mark
kwamen we over een brug met een waterval.
Oh, schande, hier is nog
steeds geen vistrap gemaakt
om de vis door te laten, die
stroomopwaarts wil om te
paren en kuit te schieten.
Over het fietspad langs de
Mark zagen we het silhouet
van Ulvenhout met de spitse
kerktoren, die overal bovenuit
stak. Hier is een prachtige
groene omgeving. Er is hier
veel grond opgekocht en door
Staatsbosbeheer tot natuurgebied omgetoverd. Want veel natuur was in 1900
omgeploegd. Via via kwamen we in een straat die vroeger Steenstraat heette. Sinds
Prins Bernhard het laatste oorlogshalfjaar in het Landhuis Anneville woonde is de
Steenstraat tot Annevillelaan verheven; en nog niet zo lang geleden kwam er een
streepje bij en je moet nu schrijven Anneville-laan. Bij het Zorgcentrum Thebe
kregen we een heerlijk lunchpakket. Vele bewoners van het zorgcentrum en andere
bezoekers kwamen de fraaie aanspanningen bekijken. Alvorens we vertrokken,
vertelde een deskundige wederwaardigheden over de aanspanningen. Toen ik aan de
beurt kwam kon ik mijn oren niet geloven; weet je wat hij vertelde: “Mac. Fintan (21
jaar) is een Ierse tinker, die door de Roma’s wordt gefokt en in Ierland voor de
woonwagen loopt. Mac. Fintan is een adellijke titel. In de Ierse Mythologie was
Fintan bekend als de wijze, een ziener, die voor de zondvloed naar Ierland kwam met
50 vrouwen. Hij beleefde vele mythologische avonturen”.
Secretariaat

Bremstraat 143 - 4711 RN ST WILLEBRORD - 0165-386301 - bankrek.no 116792671
e-mail : debrabantseaanspanning@planet.nl~..~www.debrabantseaanspanning.nl

Deze Spider is een replica en is in polen gemaakt. De Spider wordt veel gebruikt als
dokterswagen, de leren kap is ideaal om de dokter met z’n deftige kleren te
beschermen tegen onguur weer. “De dokter op deze wagen is waarschijnlijk
incognito”, hoorde ik nog zeggen! “Zo, mijn geheugen is weer opgefrist !
We reden weer achter Jac aan, richting het Mastbos; eerst naar het Montenspark,
nee fout ! andere weg Montenslaan nee fout ! dan Montensweg nee fout !
Montensstraat nee fout ! Dan maar rechtstreeks naar Kasteel Bouvigne en naar
Visio. Deze fantastische tocht werd afgesloten met een wijntje, biertje, hapjes en
natuurlijk de prijsuitreiking. De voorzitter van de jury, Ad van der Pluijm begon :
“Iedereen, zonder uitzondering, heeft een prijs verdiend, omdat ze hebben
meegewerkt aan een fantastische dag”.
Maar de 1e prijs voor het
meerspan, een magnifiek 4 span,
is de familie Reedijk. Ze rijden
al jaren met ons mee en vader
Reedijk had het er nog over:
“het Arrensleeën op de ijsbaan
in Breda was een hoogtepunt”.
Hij zei ook: “Ik leef voor de
paarden, dat is mijn leven”.

De prijs voor 2 span kreeg
Jac de Leeuw. Een zeer
originele jachtwagen met
in groen geklede jagers.
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De prijs voor Enkelspan was voor
Jolanda van Riel. Met haar pas
verworven Dames pheaton of Duc.
Een prachtig geheel.

De mooiste kleding gaat naar, om de jeugd te
stimuleren, Carlijn Kuenen, die er prachtig uitzag.
Gezeten in een prachtige Victoria, speciaal op schaal
gebouwd, van de familie Van Riel. Getrokken in dit
geval door 2 prachtige Shetlanders van Annemarie
Kuenen.
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Maar het “Schoonste geheel”
is van Marcel Frans en
Marleen en Guy Wagemans.

Marleen en haar vriendin maken de kleren
zelf!
In kombinatie met de statige wagen is het
bijzonder mooi.
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Voorzitter Ad besloot met bedankjes voor de Visio,
de vele bewoners hebben met plezier zitten kijken.
De keukenmensen en ook de vrijwilligers die
geholpen hebben om deze dag tot een feest te
maken en zonder ongelukken. Mijn lamp die uit de
standaard op straat viel, wordt niet meegeteld. Bind
een fietsband om de kaarsenhouder, dan valt hij
nooit meer, was het advies.
Nog lang werd er nagepraat over alle belevenissen,
die we altijd hadden en daarna keerde iedereen
voldaan huiswaarts.

Cees Verloop.

Foto’s Paul van Oers.
De andere foto’s worden via de site getoond.
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