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Dames rijden voor nieuwe koningin 

13/05/2014 om 03:00 door sdl 

 

Foto: sdl 
 

BERENDRECHT - De Vrouwengans of Vrije Gans zal op zaterdag 17 mei rijden voor een nieuwe 
koningin. Het spel start op het Solft in Berendrecht om 14 uur. Voordien wordt uittredend koningin 
Mieke Dons gevierd in het Ganzenhof. 

De vrouwen geven hun premie deze keer aan ‘Bring a Smile’ uit Hoevenen. 

Na het rijden vindt de Queens Party plaats in het Ganzenhof in Berendrecht waar iedereen van harte 

welkom is. 

 



http://www.polderke.com/2014/05/16/wij-wordt-nieuwe-koningin-bij-de-vrije-gans/ 

 
Wie wordt de nieuwe koningin bij de Vrije Gans? 
geschreven door De Polder | Mei 16, 2014 | 0 

 

Op zaterdag 17 mei organiseert de vrouwengans of Vrije Gans voor de 20ste keer het gansrijden. Vanaf 14 uur  start het spel 

op de Solftplaats te Berendrecht.  Voordien wordt uittredend koningin Mieke Dons gevierd in het Ganzenhof met een feestelijke 

receptie. De vrouwen rijden steeds voor een goed doel waaraan zij een flinke premie besteden. Deze keer gaat de opbrengst 

van schenkingen en de premie aan de kop naar ‘Bring a smile’ uit Hoevenen. Na het rijden vindt de Queens party plaats in het 

Ganzenhof te Berendrecht waar iedereen van harte welkom is. 

Dit jaar zijn er enkele nieuwkomers met name Kalinka Willekens, Katrien Dockx en Lotte Vrancken.  Stefanie Quireyns en 

Francine Willems nemen niet meer deel. 

 

http://www.polderke.nl/2014/05/16/wij-wordt-nieuwe-koningin-bij-de-vrije-gans/
http://www.polderke.nl/author/admin/


http://m.nieuwsblad.be/cnt/blsde_20140517_001?utm_source=facebook&utm_medium=social&ut

m_campaign=regio&utm_term=berendrecht-zandvliet-lillo 

Wendy Van Meir nieuwe koningin Vrije Gans 

 17/05/2014 om 20:56 

 

Na enige betwisting steekt Wendy de ganzenkop in de lucht en werd zij de verdiende 

koningin  

 

Foto: sdl 

Wendy Van Meir (35) werd zaterdag koningin van de Vrije Gans in 

Berendrecht. Rond 18 uur trok zij, na een urenlange strijd, de kop. Die bleef 

in het net bleef hangen, waardoor een felle betwisting ontstond. 

 Uiteindelijk kwam het zelfs tot een handgemeen. Dat werd ten slotte beteugeld 

door een tussenkomst van koningin 2013, Mieke Dons. Het bestuur besliste dat 

Wendy de kop had getrokken en dat zij kroon en mantel verdiende. 

De premie bedroeg 8.630 euro. Dit bedrag ging naar een goed doel. Wendy werkt 

bij de Delhaize in Berendrecht, zij heeft drie kinderen en stamt uit het bekende 

gansrijdersgeslacht van de families van Meir en Aendekerk die reeds veel 

koningen en keizers binnehaalden. 



http://www.polderke.com/2014/05/17/wendy-van-meir-koningin-vrije-gans/ 

Wendy Van Meir koningin Vrije Gans 
geschreven door De Polder | Mei 17, 2014 | 0 

 
 

Wendy Van Meir (35) werd zaterdag koningin van de Vrouwengans of Vrije Gans. Rond 6 uur trok zij de kop die in het net bleef 

hangen.Hierover ontstond een betwisting en zelfs een handgemeen. Maar uiteindelijk bleef het bij de beslissing van het bestuur 

dat Wendy de kop had getrokken en dat zij de kroon en mantel verdiende. De premie bedroeg 8.630 euro. Dit grote bedrag ging 

naar een goed doel. Wendy werkt bij de Delhaize in Berendrecht, zij heeft drie kinderen en stamt uit het bekende 

gansrijdersgeslacht van de Van Meirs en Aendekerken die koningen en keizers binnenhaalde. 

 

http://www.polderke.nl/2014/05/17/wendy-van-meir-koningin-vrije-gans/
http://www.polderke.nl/author/admin/
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Paardenstaarten die vrouwen behagen 

22/05/2014 om 03:00 door sdl 

 

Foto: sdl 
 

BERENDRECHT - Bij het gansrijden voor vrouwen van de Vrije Gans in Berendrecht, waren er felle 
Brabanders present, aangevoerd voor de 29 deelneemsters. Deze olifantgrote dieren hebben 
meestal nog ‘afgekapte’ staarten. De mannen weten ze handig te vlechten om de vrouwen te 
behagen. Vroeger werd met groene zeep een wafeltjespatroon op de paardenbillen gezet, maar dat 
geraakt stilaan uit de mode. sdl 

 



 



 



 



 


