
JACHTRIT 2022 
van de Grensmenners en De Brabantse Aanspanning. 

 
 

Voor de herfstrit van de DBA was veel voorbereidend fietswerk verricht door 

Jos Rijvers. De rit was uitgezet op en rond landgoed De Utrecht. Startpunt was 

het bekende en beruchte  restaurant De Bockenreyder in Esbeek. 

Midden in de bossen op een mooie weide konden we ruim parkeren om in te 

spannen. 

Gestart werd met een heerlijk kopje koffie op het terras.  

 

Het beloofde een zonnige heerlijk herfstdag te worden. De zon scheen al 

uitbundig. 

We gingen inspannen. We waren met zes aanspanningen. Buiten de leden van DBA 

waren gasten uit Castelree aanwezig. Enkele span, vier tweespannen en een 

vierspan werden fraai opgesteld.  

Jos ging voorop om ons zijn uitgestippelde rit te laten zien.  

 

Gestart werd met een kunst route 

van Werken van kunstenaar Scholten. 

Aan een mooi meer met drie badende 

dames werd de eerste koffiepauze 

gehouden. Van koffie met een 

heerlijk Brabants worstenbroodje 

werd genoten.  

Door de bossen en weilanden kwamen we 

langs “een ploegende boer” en dat op zondag, 

maar met veel bekijks van wandelaars en 

fietsers.  

  



Vervolgens doemde “een reuze koe “op 

waar je zelfs met de menwagen 

makkelijk tussen de benen door kon 

rijden, langs de grote uier. Helaas 

kwam er geen melk uit.  

 

Na deze kunstroute volgde een 

schitterende tocht door de 

heidevelden met fraaie bloemenranden 

langs de akkers vol met  bloeiende 

cosmea in vele kleuren. 

 

 

 

De menners stuurden hun 

aanspanningen door allerlei 

smalle openingen, geen paal 

werd geraakt of beschadigd. 

Op de tweede koffie en 

theepauze werd gestart met 

een boterham, kaas en worst. 

Hierna verder in een 

schitterende afwisseling van 

bos en heide in alle fraaie 

herfstkleuren. 

Opvallend was het aantal 

wandelaars en fietsers. Het 

ongewoon zachte en mooie 

herfstweer had veel mensen op pad gestuurd om hiervan te genieten op zondag 

30 oktober. 

De derde stop gaf de gelegenheid op te toosten 

met een borreltje en/ of glaasje port op deze 

geslaagde tocht. 

 

We mogen Jos Rijvers danken voor zijn 

schitterende tocht in en om landgoed De Utrecht 

te Esbeek. 

 

  



Veilig kwam ieder aan bij de parkeerplaats en werden de aanspanning vaardig 

uitgespannen en weer in en op de wagens geplaatst. 

 

Helaas was het veel te druk in restaurant De Bockenreyder met een lange 

wachttijd, zodat eenieder wijselijk besloot naar huis te gaan om de paarden op 

stal te gaan zetten. 

 

Kortom een uiterst mooie rit op een ongewoon mooie herfstdag.  

 

Dank aan ieder.  

Tot de volgende keer,  

Met vriendelijke groet, Ad van Beurden 


