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Volgorde Vrije Gans (Ganzenrijden On-Line 22-04-2017) 

De Vrije Gans strijdt voor nieuwe koningin (GVA.be 12-05-2017) 

De Vrije Gans strijdt voor nieuwe koningin (Nieuwsblad.be 12-05-2017) 

Kelly Vervloet koningin Vrije Gans (Ganzenrijden On-Line 13-05-2017) 

Kelly Vervloet nieuwe gansrijderskoningin (GVA.be 13-05-2017) 

Vrije Gans kroont Kelly Vervloet tot koningin 2017 (Polderke.com 13-05-2017) 

Kelly Vervloet is gansrijderskoningin (GVA 15-05-2017) 

Kelly Vervloet koningin Vrije Gans (De Polder 26-05-2017) 

 

https://vrijegans.jimdo.com/


http://www.bloggen.be/ganzenrijden/ 

22-04-2017 

Volgorde Vrije Gans 

Op zaterdag 13 mei is het de beurt aan de 
dames van de Vrije Gans om een opvolgster 
te zoeken van koningin 2016 Britt Willekens. 
Het gansrijden start om 14 uur en gaat door op 
het Frans Oomsplein te Hoevenen. Het goede 
doel waarvoor ze rijden is Revalidatiecentrum 
Noorderkempen. Dit is de volgorde voor 13 
mei :  
 

1 Britt Willekens 

2 Vivianne Van Ostaeyen 

3 Jessica Van Gool 

4 Lotte Vranken 

5 Yasmine Mounadi 

6 Annemieke Kanora 

7 Alke Roes 

8 Axelle De Beleyr 

9 Nele Stuyck 

10 Kelly Vervloet 

11 Kalinka Willekens 

12 Debby Huybrechts 

13 Wendy Van Meir 

14 Nonja de Moor 

15 Jana Cornelissens 

16 Sarah Huijbrechts 

17 Naomi Segers 

18 Inge Willekens 

19 Daisy Meyvis 

20 Lore Vernimmen 

21 Bruna Berckmans 

22 Debby Van Meir 

23 Danniella Feyen 

24 Mireille Rosseneu 

http://www.bloggen.be/ganzenrijden/archief.php?ID=2984508
http://blogimages.bloggen.be/ganzenrijden/2984508-9854abeb1a1dbde9755ec5e6fc222407.jpg


25 Katrien Dockx 

26 Suzy de Backer 

27 Tinneke Joris 

  

 



http://www.gva.be/cnt/bleva_02878805/de-vrije-gans-strijdt-voor-nieuwe-koningin 

De Vrije Gans strijdt voor nieuwe koningin 

12/05/2017 om 17:42 door Erik Vandewalle  

 

 

Foto’s: evdw 

http://www.gva.be/cnt/bleva_02878805/de-vrije-gans-strijdt-voor-nieuwe-koningin


Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - De vrouwelijke gansrijders van De Vrije Gans strijden 

zaterdag op het Frans Oomsplein in Hoevenen voor een nieuwe koninklijke titel. Britt Willekens 

verdedigt haar kroon. 

Het grootste verschil met de mannelijke collega’s zit hem in de vrijgevigheid van de 

vrouwelijke gansrijders. Daar waar bij de mannen de sneeuwbalpremie dient om samen te 

feesten, gaat het premiegeld van de vrouwen altijd naar een goed doel. 

De Vrije Gans schonk in al die tijd bijna 163.000 euro aan 23 verschillende goede doelen. In 

1994 ontving De Vluchtheuvel de eerste premie van 1413 euro. De hoogste premie ooit, goed 

voor 11.092 euro,  was voor de vzw Navado. Gemiddeld ontvangt het goede doel tussen de 

7000 en de 8000 euro. Dit jaar mag Revalidatiecentrum De Noorderkempen aanschuiven. 

De strijd begint om 14u en rond 17u30 is de nieuwe koningin bekend. Info : 

www.vrijegans.be 

 

http://www.vrijegans.be/


http://www.nieuwsblad.be/cnt/bleva_02878805 

De Vrije Gans strijdt voor 
nieuwe koningin 
12/05/2017 om 17:42 door Erik Vandewalle 

 

 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bleva_02878805


 

Foto’s: E 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - De vrouwelijke gansrijders van De Vrije Gans strijden 
zaterdag op het Frans Oomsplein in Hoevenen voor een nieuwe koninklijke titel. Britt Willekens 
verdedigt haar kroon.  

Het grootste verschil met de mannelijke collega’s zit hem in de vrijgevigheid van de vrouwelijke 
gansrijders. Daar waar bij de mannen de sneeuwbalpremie dient om samen te feesten, gaat het 
premiegeld van de vrouwen altijd naar een goed doel. 

De Vrije Gans schonk in al die tijd bijna 163.000 euro aan 23 verschillende goede doelen. In 1994 
ontving De Vluchtheuvel de eerste premie van 1413 euro. De hoogste premie ooit, goed voor 
11.092 euro,  was voor de vzw Navado. Gemiddeld ontvangt het goede doel tussen de 7000 en de 
8000 euro. Dit jaar mag Revalidatiecentrum De Noorderkempen aanschuiven. 

De strijd begint om 14u en rond 17u30 is de nieuwe koningin bekend. Info : www.vrijegans.be 

 

http://www.vrijegans.be/


http://www.bloggen.be/ganzenrijden/ 

13-05-2017 

Kelly Vervloet koningin Vrije Gans 

Vanmiddag is Kelly Vervloet gekroond als 
koningin van de Vrije Gans. Na het uithalen 
van konigin Britt Willekens werden enkele 
cafés bezocht. Rond 15 uur begonnen op het 
Frans Oomsplein de 27 deelneemsters aan de 
strijd om te bepalen wie de nieuwe koningin 

zou worden van de Vrije Gans. Onder hen drie nieuwe ruiters : 
Jana Cornelissens, Danniella Feyen en Suzy De Backer. 
Tussendoor werden de deelneemsters en publiek getrakteerd op 
enkele pittige voorjaarsbuien. Die liet speaker Peter Paardekam 
niet aan zijn hart komen en dreef de premie op naar € 7160. Dit 
bedrag gaat integraal naar Revalidatiecentrum Noorderkempen. 
Iets voor 18 uur steeg de spanning nadat het net het begaf. 
Enkele minuten later wist Kelly Vervloet (22) de ganzekop te 
bemachtigen. Kelly is de dochter van snijmeester Gert Vervloet 
en Karin Huygen (secretaris Vrije Gans).  

 

http://www.bloggen.be/ganzenrijden/archief.php?ID=2990520


http://m.gva.be/cnt/bleva_02880690/kelly-vervloet-nieuwe-gansrijderskoningin 

Kelly Vervloet nieuwe 

gansrijderskoningin 

13/05/2017 om 20:37  

  

BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO / STABROEK - Op het Frans Oomsplein in 

Hoevenen ging amazone Kelly Vervloet zaterdag aan de haal met de ganzenkop. 

Kelly kroonde zich zo tot de nieuwe koningin van de Vrije Gans.  

Regen en zon wisselden af, maar dat deerde de 27 amazones niet. Zij streden 

zaterdagnamiddag voor een nieuwe koningin. Zoals gewoonslijk geven de 

vrouwelijke gansrijders de sneeuwbalpremie aan een goed doel. 

Ditmaal was het Revalidatiecentrum Noorderkempen de gelukkige. Zij kregen van de 

kersverse koningin een premie van 7160 euro.  

Door Erik Vandewalle 

http://m.gva.be/cnt/bleva_02880690/kelly-vervloet-nieuwe-gansrijderskoningin


http://www.polderke.com/2017/05/13/vrije-gans-kroont-kelly-vervloet-tot-koningin-

2017/nggallery/page/2 

Vrije Gans kroont Kelly Vervloet tot 
koningin 2017 
geschreven door De Polder | mei 13, 2017  

 

De ruiters van de Vrij Gans (de Vrouwengans) streden op zaterdag 13 mei voor de titel van koningin 2017.  Britt 

Willekens, koningin 2016, werd eerst uitgehaald in de Jos te Hoevenen. Daarna trok het hele gezelschap in stoet 

naar het Frans Oomsplein waar de strijd werd aangevat. Vol moed reden de 27 amazones onder de galg. Regen 

of geen regen, zij bleven allen dapper in het zadel zitten. Uiteindelijke plukte Kelly Vervloet de ganzenkop en 

werd tot koningin gekroond. Kelly is 22 jaar en werkt als logistiek bediende bij Euro Fruit Ports. 

Elk jaar schenkt de Vrij Gans de premie aan een het goed doel. Dit jaar is Revalidatiecentrum Noorderkempen de 

gelukkige. Zij kregen dan ook van de kersverse koningin een cheque van 7.160 euro. 

Dit jaar waren er 3 nieuwkomers: Jana Cornelissens, Danniella Feyen en Suzy de Backer. Ook de 2 
verpleegsters de zussen Yana en Rani De Wael waren aan hun proefstuk toe en werden voortreffelijk bijgestaan 
door doktoor Fred Cosyn. 
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