
 

‘Assemblée d’Attelage de Tradition’ 

In het weekend van 2 en 3 juni 2018 organiseert menvereniging  Hoofdstad Aanspanning onder de 
naam ‘Assemblée d’Attelage de Tradition’ (samenkomst van traditionele aanspanningen) een 
weekend in het prachtige decor van Gaasterland (Friesland), met als doel alle mensen die plezier 
hebben in het rijden met authentieke en historische aanspanningen en lid zijn van Hoofdstad 
Aanspanning, samen te brengen in een ontspannen sfeer en geweldige ambiance. 

Het programma begint zaterdag om 13.00 uur met een vaartocht vanuit Balk in een echte skûtsje 
('schuitje'), een houten of stalen Friese tjalk, die vroeger werd gebouwd voor het vrachtvervoer in 
Friesland. Tijdens de zeiltocht wordt Sloten of Woudsend aangedaan. Rond 16.30 uur legt de skûtsje 
weer aan in Balk. De dag wordt afgesloten met een BBQ bij de stallen van de manege. 

Na deze belevenis op een antiek schip, staat zondag 3 juni in het teken van het authentieke gerij. Om 
10.30 uur vertrekt  de eerste aanspanning voor een heerlijke rit door de prachtige omgeving. Er 
wordt individueel gestart op basis van beschikbaarheid; wie als eerste klaar is kan op aanwijzing van 
stalmeester vertrekken. De route is uitgezet d.m.v. bewegwijzering. Rond 11.15 uur is de eerste stop 
en een fotomoment bij het mooie ‘Rinia State‘ een neoclassicistische landhuis dat dateert uit 1843. 
Het is een Rijksmonument en  wordt momenteel particulier bewoond. 

Om 13.30 is het tijd voor de 2e (picknick) stop op de weide van It Fryske Gea, achter het 
pannenkoekenhuis Rijsterbosch in Rijs. Na de picknick, die door de deelnemers zelf verzorgd wordt, 
vertrekken de aanspanningen voor de laatste etappe van deze rit, om in de tweede helft van de 
middag weer aan te komen bij Manege Gaasterland. Na afloop ontvangt iedereen een bijzondere 
herinnering. 

Deelname aan de ‘Assemblée d’Attelage de Tradition’ kost € 60,00  pp, exclusief overnachting. 
Stalling van de paarden kost € 25,00 per nacht per paard, incl. ligstro en hooi (geen brokken). Het 
adres is Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich ( Tel. 0514-572092 ). 

Inschrijven voor dit bijzondere weekend is uitsluitend mogelijk voor leden van Hoofdstad 
Aanspanning. In verband met de reservering van skûtsjes en boxen, sluit de inschrijving op 
Koningsdag 27 april 2018, of eerder als het maximum van 30 paarden, i.v.m. stalling, bereikt is. 

Heeft u vragen over dit weekend? Kijkt u dan op www.hoofdstadaanspanning.nl of neemt u contact 
op met Jack van den Broek, tel: 06-55898221. 


