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Vrouwengans kiest nieuwe koningin in 
Berendrecht 
geschreven door De Polder | mei 07, 2015 | 0 

Wendy Van Meir (35) werd vorig jaar koningin van de Vrouwengans of Vrije Gans. De premie bedroeg 8.630 euro. Wendy stamt 
uit het bekende gansrijdersgeslacht van de Van Meirs en Aendekerken dat koningen en keizers binnenhaalde. Zij zal op 
zaterdag 9 mei haar titel verdedigen tijdens het 21ste gansrijden van de Vrouwenvereniging. Dat gaat door op het Solft in 
Berendrecht met start om 14 uur 15. De premie gaat naar een goed doel, zijnde deze keer naar Bones4kids die zich richt naar 
kinderen met sprokke beenderen. De organisatie rekent op een talrijke aanwezigheid. 

 

De Vrouwengans kan altijd rekenen op een ruim publiek en de muziek van een fanfare (hier in Stabroek) 
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Wendy Van Meir uitgehaald door Vrije Gans 
geschreven door De Polder | mei 09, 2015 | 0 

Alvorens aan de rondgang door het dorp begonnen werd, heeft de Vrije Gans of Vrouwengans eerst uittredend koningin Wendy 
Van Meir uitgehaald. Dat gebeurde bij haar thuis aan de Solferinostraat 5 te Berendrecht. De stoet met de Berendrechtse politie 
en de muziekkapel, voetvolk en ruiters kwam er toe om 10 u. 30. Het gansrijdersvolk werd ontvangen op  allerlei drank, hapjes 
en broodjes. De uittredende koningin werd op de schouders gehesen en al dansend rondgedragen. Daarna vertrok het 
gezelschap  voor een rondgang door het dorp langs cafés en tapperijen. Het eigenlijke spel moest beginnen om kwart na twee 
op het Solft. (sdl) 

 

De uittredende koningin werd op de schouders gehesen en al dansen rondgedragen. 
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Mireille koningin bij de Vrouwengans 
geschreven door De Polder | mei 09, 2015 | 0 

 

Mireille Rossenue is zaterdag 9 mei koningin 2015 van het vrouwengansrijden van de Vrije Gans geworden. Op het Solft te 
Berendrecht wist ze rond 18.15 uur de kop van de gans te bemachtigen. 

Aan de 21
ste

 editie van het gansrijden van de vrouwenvereniging namen 24 ruiters deel. Rond 14.15 ging het rijden van start. 
Naarmate de middag vorderde kwamen de toeschouwers toegestroomd. 

Den doktoor Fred Cosijn en zijn assistente Ilona Van Gaal hadden een vrij rustige namiddag, zonder noemenswaardige 
accidentjes. Snijmeester Gert Vervloet en vorkmeester Johan Thijssen kweten zich voortreffelijk van hun taak.  Eén van de 
publiekstrekkers was zeker omroeper Peter Paardekamp, die op zijn gekende wijze de amazones aanmoedigde. 

Het werd trekken en sleuren aan het kopje en toen Noami Segers rond 17.15 uur  het net van de ganzenkop rukte steeg de 
spanning. Toch werd er nog ruim een uur onder de blote nek gereden. De regen zorgde ervoor dat de nek spekglad werd, 
waarbij speaker Peter Paardekamp de vrouwen toeriep hun handen met zand in te wrijven. 

Toen de nek een serieuze krak kreeg,  hing de kop voor het grijpen. Jessica Van Gool en Debby Huybrechts misten hun 
kans.  Toen was het de beurt aan Mireille Rossenue. Beheerst en gefocust draafde zij op de galg af en pakte de kop. 

Voor de 57 jarige Mireille is het de tweede keer dat zij koningin werd.  In 2003 mocht zij ook al de kroon opzetten.  Mireille heeft 
2 dochters en een zoon Tim (Malfait) die al gansrijderskoning werd in Lillo. Ook haar echtgenoot Erik Adriaensens werd al 2 
keer tot koning gekroond in Lillo. 

De Vrije Gans schenkt elk jaar de premie aan een goed doel. Dit jaar mocht de organisatie Bones4Kids een cheque van 
7.695,54 euro in ontvangst nemen. 

http://www.polderke.com/2015/05/09/mireille-koningin-bij-de-vrouwengans/
http://www.polderke.com/2015/05/09/mireille-koningin-bij-de-vrouwengans/
http://www.polderke.com/author/admin/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsur.ly%2Fo%2Fpolderke.com%2F&ei=zXZQVYSkD8PB7AaR9YHYBQ&bvm=bv.92885102,d.ZGU&psig=AFQjCNGjeyOrkuVfJZw7BvCgzQbYw3vzrA&ust=1431423044395286
http://www.polderke.com/2015/05/09/mireille-koningin-bij-de-vrouwengans/sjabloon_631_365_72dpi-454/




 



 



http://m.gva.be/cnt/blsde_01672324/vrije-gans-viert-uittredend-koningin-wendy-van-meir 

 

 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo  

Mireille Rosseneu koningin van Vrije Gans  
11-05-2015 14:33  

 
© STAF DE LIE  

In Berendrecht werd Mireille Rosseneu zaterdag koningin van de Vrije Gans. Rond 
18.15u sleurde zij de kop er af. De reuzenpremie van 7.695, 54 euro ging naar 
Bones4kids, dat kinderen met een zwak beendergestel steunt.  

Alvorens het gansrijden van de Vrouwengans om 14.15 begon, werd in de voormiddag eerst 
uittredend koningin Wendy Van Meir uitgehaald. Dat gebeurde in een tent voor haar woning in 
de Solferinostraat in Berendrecht. Daarna vertrok de stoet met ruiters op Brabantse paarden, 
voetvolk, muziekwagen en ‘doktoorskoets’ voor een ronde door het dorp langs de verschillende 
cafés en clublokalen. Aan het eigenlijke spel (de 21ste editie) deden 24 ruiters mee. Het aantal 
toeschouwers groeide steeds maar aan, net zoals de premie die bijeengepraat werd door 
omroeper Peter Paardekam.  

‘Doktoor’ Fred Cosijn en ‘verpleegster’ Ilona Van Gaal hadden vrij weinig te doen want er 
gebeurden nauwelijks valpartijen.  
Rond 17.15u rukte Naomi Segers het net van het ganzenlijf en steeg de spanning ten top. De 
gans bleek evenwel erg taai te zijn zodat het nog ruim een uur duurde voor de 57-jarige Mireille 
de kop bemachtigde en tot koningin gekroond werd. Dit was voor de tweede maal, want Mireille 
werd al eens gekroond in 2003. De nieuwe koningin werd uitbundig gevierd.  
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