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28-04-2016 

Gansrijden Vrije Gans 

Op zaterdag 7 mei is het de beurt aan de 
dames van de Vrije Gans om op het Solft een 
opvolgster te vinden van Mireille Rosseneu. 
De ruiters komen om 9 uur bijeen bij Jos De 
Schutter om de paarden op te zadelen. Het 
voetvolk en de muzikanten verzamelen een 

half uur later aan café Blauw Hoefke. Van daaruit gaat het in stoet 
vervolgens langs cafés De Volle Ton, De Spreeuw en De 
Molengeest. Dan wordt Mireille feestelijk uitgehaald in het 
Ganzenhof. Om 14u15 geeft koningin Mireille dan haar kroon en 
mantel af en kan de strijd om de 23e koningin beginnen. Speaker 
en snijmeester van dienst zijn Peter Paardekam en Gert Vervloet. 
Nadat de nieuwe koningin gekroond is, wordt deze gevierd in het 
Ganzenhof. 
Het goede doel voor dit jaar is www.kindennier.be. Dit is de volgorde 
voor 7 mei : 

Nummer Naam 

1 Mireille Rosseneu 

2 Katrien Dockx 

3 Sandy Peersman 

4 Daisy Meyvis 

5 Lotte Vranken 

6 Debby Huybrechts 

7 Alke Roes 

8 Wendy Van Meir 

9 Nele Stuyck 

10 Yasmine Mounadi 

11 Joke Lemaire 

12 Lynn Geurts 

http://www.kindennier.be/
http://www.bloggen.be/ganzenrijden/archief.php?ID=2879068


13 Lore Vernimmen 

14 Kelly Vervloet 

15 Nicole Verbaenen 

16 Inge Willekens 

17 Talitha Wens 

18 Nonja de Moor 

19 Debby Van Meir 

20 Britt Willekens 

21 Bruna Berckmans 

22 Naomi Segers 

23 Sarah Huijbrechts 

24 Axelle De Beleyr 

25 Kalinka Willekens 

26 Annemieke Kanora 

27 Tinneke Joris 

28 Vivianne Van Ostaeyen 

28-04-2016 om 19:32 geschreven door Ganzenrijden on-line   
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Vrouwengans rijdt op 7 mei in Berendrecht 

5/05/2016 om 20:56 door Staf De Lie 

 

De Vrouwengans houdt er een heel eigen traditie op na 

Foto: sdl 
 

BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO - Op zaterdag 7 mei 2016 zullen de dames van de 
Vrije Gans strijden om de titel van koningin. Alvorens het spel om 14 uur begint op 
het Solft in Berendrecht, wordt Mireille Rosseneu (koningin 2015 uitgehaald). 

 Daarna vertrekt de stoet met de vrouwelijke ruiters op Brabantse paarden, voetvolk, 

muziekwagen en ‘doktoorskoets’ voor een ronde door het dorp. Een 25-tal amazones 

neemt deel aan het spel. Naar gewoonte rijdt de vrouwengans elk jaar voor een goed 

doel. Dit jaar kozen ze voor Kind en Nier. Iedereen is van harte welkom vanaf 14 uur op 

het Solftplaats te Berendrecht. De nieuwe koningin wordt achteraf gevierd in het 

Ganzenhof te Berendrecht.  

 



http://www.polderke.nl/2016/05/07/britt-willekens-wordt-23ste-koningin-bij-de-vrije-gans/ 

 
Britt Willekens wordt 23ste koningin bij de Vrije Gans 
geschreven door De Polder | Mei 07, 2016 

 

In Berendrecht werd vandaag 7 mei het gansrijden van de Vrije Gans (of Vrouwengans) op het Solft 

ingericht. De paarden werden ‘s morgens om 9 uur op de hoeve van  Jos De Schutter opgezadeld en 

klaargemaakt voor de rondgang langs verschillende cafés in Berendrecht en Zandvliet.  In het 

Ganzenhof werd uittredend koningin Mireille Rosseneu uitgehaald. 

Omstreeks 14.15 uur begon de strijd. 28 amazones streden voor het felbegeerde kroontje en mantel. 

Dit jaar waren er 3 nieuwkomers, Alke Roes,  Lore Vernimmen en Tinneke Joris.  Doktoor Fred en 

verpleegster Ilona deden hun werk terwijl snijmeester Gert Vervloet ten gepasten tijde de mazen van 

het net doorsneed. Speaker Peter Paardekam, uitgedost in een fel paars kostuum, zorgde voor de 

nodige commentaar en riep de premies om. Het droge en zonnige weer zorgde ervoor dat het bijwijlen 

stof vreten was. 

Rond 17 uur trok Katrien Dockx het net van de ganzenkop en reden er nog een 16-tal ruiters onder 

galg alvorens Britt Willekens de ganzenkop in de lucht kon steken. 

Britt woont in Kapellen en is 25 jaar. Ze werkt in de Carrefour aan de visafdeling. Britt is sinds 2007 lid 

van de Vrouwengans en is de zus van Inge die al twee keer koningin werd. 

Met trots mocht de kersverse koningin de cheque van 7.852,50 euro overhandigen aan enkele 

afgevaardigden van de Kind en Nier, het goede doel waarvoor dit jaar werd gereden. 

 

http://www.polderke.nl/2016/05/07/britt-willekens-wordt-23ste-koningin-bij-de-vrije-gans/
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07-05-2016 

Britt Willekens koningin Vrije Gans 

Na het opzadelen van de paarden op de hoeve van Jos De De Schutter was er de 
traditionele rondgang langs de aangesloten cafés. In het Ganzenhof werd koningin 
Mireille Rosseneu feestelijk uitgehaald. Rond kwart na twee overhandigde de 
uitrtredende koningin kroon en mantel af en kon de strijd losbarsten onder de 28 
deelnemende amazones. Nieuwe deelneemsters waren dit jaar Alke Roes, Lore 
Vernimmen en Tinneke Joris. Snijmeester van dienst was Gert Vervloet. Peter 

Paardekam, voor de gelegenheid helemaal in paars kostuum gestoken, was omroeper van dienst. 
Doktoor Fred en verpleegster Ilona zorgden voor de medische ondersteuning. Rond de klok van vijf uur 
ging Katrien Dockx met het net aan de haal. Er passeerden nog 17 ruiters onder de blote nek. Ht was 
Britt Willekens (25) die met de kop aan de haal ging en zo de 23e koningin van de Vrije Gans werd. 
Britt is al lid van de Vrije Gans sinds 2007 en is woonachtig te Kapellen. Zus Inge was in 2006 en 2009 
ook al tweemaal koningin. 
 
Foto : De Polder 

07-05-2016 om 00:00 geschreven door Ganzenrijden on-line 
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BIJNA 8.000 EURO VOOR HET GOEDE DOEL 

Britt Willekens nieuwe koningin bij de Vrije Gans 

8/05/2016 om 02:48 door Staf De Lie 

 

Britt Willekens werd de nieuwe koningin van de Vrouwengans 

Foto: sdl 
 
BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO - In Berendrecht hebben 28 vrouwen deelgenomen 
aan het gansrijden van de Vrije Gans (Vrouwengans). Rond 17 uur trok Katrien 
Dockx het net van de ganzenkop en reden er nog een 16-tal ruiters onder galg 
door alvorens Britt Willekens de ganzenkop in de lucht kon steken. 

Britt woont in Kapellen en is 25 jaar. Ze werkt in de Carrefour aan de visafdeling.  Met 

trots mocht de kersverse koningin de cheque van 7.852,50 euro overhandigen aan 

enkele afgevaardigden van Kind en Nier vzw, het goede doel waarvoor dit jaar werd 

gereden. 

 



ln Berendrecht is de 25-jarige Britt
Willekens de nieuwe koningin
geworden van de Vrije Gans of
Vrouwengans. Liefst 28 vrouwen,
van wie 3 nieuwkomers, namen
deel aan het folklorespel. Rond 17

uur trok Katrien Dockx het net van
de ganzenkop en reden er nog een
16-tal ruiters onder galg door alvo-
rens Britt Willekens de ganzenkop
in de lucht kon steken.
Britt woont in Kapellen en is 25

)aar. Ze werkt in de Carrefour aan

de visafdeling. Met trots mocht de
kersverse koningin de cheque van
7.852,50 euro overhandigen aan
enkele afgevaardigden van Kind en
Nier vzw, het goede doel waarvoor
dit jaar werd gereden. Het gansrij
den voor vrouwen bracht zaterdag
al vroeg leven in de Polderdorpen.
De paarden werden 's morgens
klaarqemaakt en met bloemen
gesierd op de Neerhoeve van Jos
De Schutter in Zandvliet. Daarna
ging het langs verschillende cafés

Keizer Sven Von Bouwel tooide Britt
met montelen kroon

De cheque van 7.852,50 euro werd overhandigd
aan de afgevaardigden van'Kind en nier'

in Zandvliet en Berendrecht. ln het
Ganzenhof werd uittredend konin-
gin Mireille Rosseneu gevierd. Zij
bood een receptie aan. Terwi.jl
de muzikanten herhaaldelijk het
"leve onze koningin" bliezen, werd
Mireille op sterke schouders gehe-
sen en rondgedragen.
Het eigenlijke gansrijden begon
om 14 uur op het Solft waar de
mannen van De Ware Gans Lillo
en de Oude Gans Berendrecht de

galg hadden opgesteld. Er was niet
zoveel volk aanwezig. Dat kwam
door de grote hitte en door de
wolken stof die de zware Braban-
ders de lucht in jaagden. 's Avonds
werd de nieuwe koningin uitbun-
dig gevierd in het Ganzenhof. Ver-
melden we nog dat Britt de zus is

van Inge Willekens die alverschei-
dene keren koningin is geworden
bij de vrouwengans.
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