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Wat aanvankelijk als een schitterend toernooi begon bij het vrouwengansrijden  in Stabroek, eindigde zaterdag in een ware 

martelgang. Meer dan twee uren werd er in de bijna onophoudelijke regen gestreden onder de kop die de hele tijd nog via een 

pinkdunne pees aan het ganzenlijf hing. Er was ronde na ronde gaan beweging in te krijgen. 

De vrouwen  zelf konden er niks aan verhelpen. De meeste van hen trokken en sleurden op een manier die veel mannen jaloers 

deed worden. Maar door de regen was de ganzennek al vanaf halfzes zo vettig als spek geworden.  Wie dacht dat het spel 

spoedig zou beklonken worden nadat   het net er af was getrokken, kwam letterlijk van een koude kermis thuis. Nog tot kwart 

over acht zou er met de moed der wanhoop worden getrokken. 

Uiteindelijk besloten de snijmeester en de verantwoordelijken onder de galg,  in overleg met het bestuur van de Vrije Gans, om 

een ‘vil’ te geven in wat restte van de ganzennek. ‘Het had veel eerder moeten gebeuren’, zegden kenners maar gedane zaken 

nemen geen keer.  

Uiteindelijk was het Nonja De Moor (23) uit Stabroek die de kop plukte en die tot koningin werd gekroond. Nonja, die afkomstig 

is uit Bergen-op-Zoom, is schoonmaakster. Zij reed voor de eerste maal mee.  

Een troost was het, in al die doffe grauwe ellende, dat de premie intussen opgelopen was tot boven de 8000 euro. Voorzitster 

Tinny Kerschot en de bestuursleden konden uiteindelijk een mooie cheque van 8.823 euro overhandigen aan de voorzitter van 

Albe, een vereniging uit Kapellen die instaat voor geestelijk gehandicapten. Daarna ging het naar Berendrecht, waar in het 

Ganzenhof kon worden gegeten en gedronken en waar ondanks alles werd gevierd  tot een stuk in de nacht. (sdl) 

Uitslag Tombola Vrije Gans 

1001 – 1100 – 1125 – 1299 – 1376 – 1475 – 1582 – 1621 – 1800 – 1886 – 1985 – 1987 – 2064 – 2190 – 2273 – 2353 – 2385 – 

2459 – 2565 – 2753 – 2839 – 2942 – 3018 – 3060 – 3165 – 3227 – 3239 – 3439 – 3450 – 3522 –  3538 – 3600 – 3665 – 3715 

– 3829 – 3875 – 3978 – 3996 

http://www.polderke.nl/2012/04/21/vrouwengansrijden-werd-verpest-door-regen/
http://www.polderke.nl/author/admin/


http://www.nieuwsblad.be/cnt/blnve_20120422_003?pid=1638990 

NONJA DE MOOR HOUDT KROON EN MANTEL IN STABROEK 

Vrije Gans heeft na uren trekken een 
nieuwe koningin 

Na uuuuuren trekken en sleuren en onder erbarmelijke weersomstandigheden heeft 
Nonja De Moor zich zaterdagavond na 20 uur tot nieuwe koningin van de Vrije Gans 
gekroond. Het vrouwengansrijden bracht 8.823 euro op, die naar Albe in Kapellen 
gaan. 

22/04/2012 om 10:55 door sdl/env 

  
Volgende groep afbeel dingen i n deze set  
  

  

Zaterdagmorgen kwam de Vrije Gans bijeen in de manège Hoefijzer in Berendrecht. 
Daar werd uittredend koningin Lore Joosen gevierd. Op de feesttafel stonden allerlei 
belegde broodjes, knackworst, erwtensoep en rijstpap met vossesuiker. Na de viering 
trok de groep richting Stabroek onder begeleiding van de politie. Er waren 27 
paarden met hun berijdsters aanwezig. 

In de namiddag begon in de Dorpstraat het eigenlijke gansrijden voor de vrouwen. 
Aanvankelijk was het een normaal gebeuren waarbij om beurten aan de kop werd 
getrokken. Er was heel wat volk aanwezig, dat zelfs de soms zware regenbuiten 
trotseerde. 
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Toen het net er rond halfzes af werd getrokken, dacht iedereen dat het spel spoedig 
beklonken zou zijn. Dat was echter allerminst het geval. De trek- en sleurpartij zou 
nog tot na acht uur duren. 

Uiteindelijk besloten de snijmeester en de verantwoordelijken onder de galg, in 
overleg met het bestuur van de Vrije Gans, om een snee te geven in wat restte van 
de ganzennek. 

Toen was het Nonja De Moor (23) uit Stabroek, die de kop bemachtigde en tot 
koningin werd gekroond. Nonja, die afkomstig is uit Bergen-op-Zoom, is 
schoonmaakster. Zij reed voor de eerste maal mee. De premie was intussen 
opgelopen tot 8.823 euro Dat bedrag werd onder de vorm van een cheque door de 
nieuwe koningin overhandigd aan de voorzitter van Albe, een vereniging uit Kapellen 
die instaat voor geestelijk gehandicapten. 

Daarna ging het terug naar Berendrecht, waar in het Ganzenhof kon worden gegeten 
en gedronken en waar ondanks alles werd gevierd tot een stuk in de nacht. Waar 
volgend jaar wordt gereden door de Vrije Gans hangt af van de keuze die de nieuwe 
koningin maakt, maar waarschijnlijk wordt het opnieuw Stabroek. 



 



 



 


