
 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée d’Attelage de Tradition 

_________________________________________ 
 
Geachte leden van Hoofdstad Aanspanning, 
 
Zoals u op onze site heeft kunnen lezen, heeft het bestuur op 2 en 3 juni 2018 een weekend 
voor u georganiseerd. Dit weekend zal plaatsvinden in het prachtige decor van Gaasterland 
(Friesland). Dit stuwwallenlandschap ligt in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. In 
tegenstelling tot de overwegend vlakke provincie, is het hier juist glooiend en bosrijk. 
Het weekend is georganiseerd in samenwerking met ons lid Ton Bergsma, zoon van de eerste 
voorzitter van Hoofdstad Aanspanning, de heer Roel Bergsma. 
 
Het bestuur heeft dit weekend de naam “ Assemblée d’Attelage de Tradition “ gegeven, wat de 
doelstelling van dit weekend weergeeft en betekent “samenkomst van traditionele 
aanspanningen”.  Met dit weekend willen wij alle mensen met dezelfde interesse, nl. het rijden 
met authentieke en historische aanspanningen en lid zijn van Hoofdstad Aanspanning, samen 
brengen in een ontspannen sfeer en geweldige ambiance. 
 
Het programma zal er als volgt uitzien: 
 
Zaterdag 2 juni 2018 
Aankomst equipes bij manege Gaasterland tussen 10.00 uur en 12.00 uur.  
Het adres is Wyldemerkwei 1,  8571 GC Harich ( Tel. 0514-572092 ).  
Bij aankomst kunt u zich melden bij het secretariaat ( open van 10.00 uur tot 12.00 uur) voor 
het inschrijven van dit evenement. Daarna zal de stalmeester u met uw paarden begeleiden 
naar de stallen. 
 
Om 13.00 uur zullen de leden van Hoofdstad Aanspanning een tocht gaan maken vanuit Balk 
in een echte skûtsje (Fries voor 'schuitje'). Een skûtsje is een houten of stalen Friese tjalk, 
vroeger gebouwd voor het vervoer van vracht in Friesland. Afhankelijk van het seizoen 
vervoerden ze mest, terp-aarde, aardappelen en andere bulkgoederen. De schipper en zijn 
gezin woonden aan boord van het skûtsje. Deze zeilschepen werden vanaf de 18e eeuw 
gebouwd tot circa 1930. De lengte bedraagt 12 tot 20 m. Tijdens de zeiltocht zullen we een 
bezoek brengen aan Sloten of Woudsend. Om ca. 16.30 uur zullen we weer terug zijn in Balk. 
 
Van 19.00 uur tot 21.00 uur is er bij de stallen van de manege een BBQ georganiseerd, geheel 
verzorgd door Manege Gaasterland. 
Na de BBQ hebben de deelnemers de mogelijkheid om de paarden te verzorgen en kunt u er 
voor kiezen om de gezelligheid bij de vrachtauto’s op te zoeken of te vertrekken naar uw hotel 
of Bed & Breakfast. U kunt natuurlijk ook overnachten in de vrachtauto, camper of tent. 



                                                               
  

Zondag 3 juni 2018 
Eerst de paarden verzorgen en dan het ontbijt, door de deelnemers zelf verzorgd bij de 
vrachtauto’s, of in uw hotel/B&B. 
 
Om 10.30 uur zal de eerste aanspanning vertrekken voor de eerste etappe van de rit. Er wordt 
individueel gestart door de aanspanningen op basis van beschikbaarheid. Wie als eerste klaar 
is, kan op aanwijzing van stalmeester vertrekken.  
De route is uitgezet d.m.v. bewegwijzering. Het eerste plaatsje waar u doorheen komt is Balk. 
Balk is een van de Friese Elfsteden. Door Balk stroomt het riviertje de Luts. Dit riviertje is van 
groot belang voor de Elfstedentocht. Als de ijsmeester van Balk vindt dat het ijs op de Luts 
sterk genoeg is, dan gaat pas de Elfstedentocht door! 
 
Vanaf ca. 11.15 uur is de eerste stop en een foto moment bij het prachtige “ Rinia State “. Dit 
neoclassicistische landhuis is een van de vele nog bestaande States in Frylân. Het gebouw 
dateert uit 1843 en is een Rijksmonument, het wordt momenteel particulier bewoond. 
 
De 2e (picknick) stop ca. 13.30 uur, wordt door de deelnemers zelf verzorgd en zal worden 
gehouden in Rijs op de weide van It Fryske Gea, achter het pannenkoekenhuis Rijsterbosch in 
Rijs. In Rijs stond vroeger Huis Rijs, residentie van de familie Van Swinderen. Het land en de 
boerderijen in de omgeving behoorden tot de familie en werden verpacht aan de boeren. Men 
heeft geprobeerd Huis Rijs te veilen, maar dat mislukte en het huis is toen in 1938 afgebroken. 
Een oud stuk muur is nog te vinden naast Hotel Jans. De familie Van Swinderen was erg goed 
voor hun pachters en leenden hen zoveel geld dat de familie in de financiële problemen 
kwam, omdat de boeren de leningen niet terug betaalden. Er werd toen geïnvesteerd in de 
bouw van het Suezkanaal, waardoor de familie weer in goede doen kwam. Daarna kwam de 
bouw van het Panamakanaal waar de familie wederom geld in stak, maar dat project ging 
verkeerd en de familie kwam opnieuw in de problemen. De landerijen etc. zijn toen 
overgegaan naar de nieuw opgerichte Maatschappij Gaasterland. De directeur van deze 
maatschappij heeft in 1897 het gebouw laten bouwen, dat nu het Pannenkoekhuis Rijsterbosch 
is. Het huis heette indertijd Lelien State. Het huis is privé bewoond tot ca. 1922, daarna is het 
altijd een Hotel-Restaurant gebleven. Na de picknick zullen de aanspanning vertrekken voor 
de laatste etappe van deze rit en aankomen bij de Manege Gaasterland. 
 
Om 17.00 uur is er een samenkomst van de deelnemers en een slotwoord van de voorzitter. 
Na ontvangst van een bijzondere herinnering, kunt u alles weer inpakken en klaar maken voor 
de rit naar huis. 
 
De kosten voor dit bijzondere weekend zijn; 
Per persoon € 60,00.  
U kunt hiervoor verwachten: 
1. Ontvangst met koffie en Friese lekkernij op zaterdagochtend in de kantine van de manege. 
2. Boottocht op een echte skûtsje, inclusief lunch aan boord ( broodjes, koffie/thee of melk ) 
3. Geheel verzorgde BBQ zaterdagavond ( excl. drankjes, deze zijn alleen te bestellen bij de bar  
    van de manege: zelf afrekenen! ). 
4. Koffie en cake op zondagmorgen via de catering Hoofdstad Aanspanning. 
5. 3 consumptiemunten per persoon voor de rit op zondag. 
6. Per aanspanning een handgemaakte herinnering aan deze rit. 
 
De stalling van de paarden: € 25,00 per nacht per paard, incl. ligstro en hooi (geen brokken). 
 
LET OP: u dient zelf zorg te dragen voor uw overnachting! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoclassicisme


                                                               
  

 
 
 
Inschrijven voor dit bijzondere weekend is uitsluitend mogelijk voor leden van Hoofdstad 
Aanspanning en kan alleen per telefoon of mail bij de secretaris van Hoofdstad Aanspanning. 
In verband met de reservering van skûtsjes en boxen, zal de inschrijving sluiten op 
Koningsdag 27 april 2018, of eerder als het maximum van 30 paarden, i.v.m. stalling, bereikt is.  
 
Wat we van u willen weten is het volgende; 

- Uw naam en lidnummer. 
- Hoeveel paardenboxen u wilt reserveren tijdens dit weekend (zaterdag op zondag). 
- Met hoeveel personen u wilt deelnemen aan dit evenement ( alle personen, ook 

kinderen ). 
- Met welk rijtuig u gaat deelnemen, type en bouwjaar ( alleen antiek of authentiek ). 
- Graag opgave van de naam van de koetsier en de namen van de paarden/pony’s. 

 
Omdat er, zoals hierboven reeds gemeld, de nodige reserveringen voor bepaalde activiteiten 
moeten plaatsvinden, is vooruitbetaling voor dit weekend gewenst. Na ontvangst van uw 
inschrijving ontvangt u daarom een bevestiging met betaalgegevens van ons.  
 
Heeft u vragen over dit weekend? Neemt u dan contact op met Jack van den Broek. 

Telefoon: 06-55898221. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning, 

Brigitte Brugman, secretaris  

 

 
 


