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Wij helpen
Hans Heus naar Rome!

Van 21 tot 25 september vinden nabij Rome de wereldkampioenschappen vierspan-mennen plaats. Onze eigen
vierspan-menner Hans Heus uit Laag Soeren en zijn team
hebben zich met het Geldersch Vierspan voor deze kampioenschappen gekwalificeerd. De adverteerders en sponsoren in dit magazine maken het mede mogelijk dat Hans en
zijn team aan deze kampioenschappen kunnen deelnemen.
Zij wensen hen veel succes in de strijd om de wereldtitel!

“Onder iedere kurk is het raak!”
Wijnhandel Appeldoorn
Emmastraat 27A
6881 SN Velp
026-3646873
bestel@appeldoorn.nl

Colofon
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- Teksten: Hans Aalbers en Bart van den Berg
- Foto’s: Collectie Hans Heus
- Vormgeving: Junus Tapilawatin
- Eindredactie: Rob Kersten
- Druk: BDU

Dick Wanningen
en team wenst het
Geldersch 4span team heel
veel succes en plezier!

van Hogendorpstraat 1 • Dieren
0313-414 167 • info@bakkerdickwanningen.nl

- Verspreiding: All Inn verspredingen
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Wij helpen Hans Heus naar Rome

Samen met Vierspan-menner Hans Heus uit
Laag-Soeren naar het WK in Italië
Vierspanmenner en op
en top paardenman Hans
Heus is door de bondscoach van de Nederlandse mensport Ad Aarts
geselecteerd voor het
prestigieuze wereldkampioenschap vierspanmennen in Pratoni del Vivaro,
in de schitterende heuvelachtige omgeving van
de Italiaanse hoofdstad
Rome.
Heus gaat straks met zijn
team en vijf paarden naar de
Italiaanse hoofdstad waar het
kampioenschap van 21 tot 25
september verreden zal worden.
Het Geldersch Vierspan team
uit Laag-Soeren zal daar samen
met de beste 40 menners uit de
wereld de strijd aan gaan.
Gegrepen door het paardenvirus
De in Velp opgegroeide Hans
Heus is van jongs af aan in de
paardensport actief. Als jonge
jongen werd hij gegrepen door
het paardenvirus waardoor hij
dan ook vrijwel dagelijks op het
ruitersportcentrum Midden-Heuven in Rheden te vinden was. Als
groom mocht hij mee de bossen
in met onder andere Frans Welling, die al vroeg een tweespan
paarden had. Later ging hij ook
mee met de legendarische Daan
Modderman en Gert Kraay uit
Velp. Het virus was geplant om

nooit meer weg te gaan.
In diezelfde periode leerde Heus
ook zijn vrouw Anne-Marie
Elings kennen, die zelf ook zeer
actief was in de paardensport.
Samen zijn zij naast de mensport
dan ook op binnen veel andere
facetten van de paardensport
actief.
Voorkeur voor het mennen
De eerste jaren reden Hans en
Anne-Marie in Velp naast aangespannen ook op het paard, het
zogenaamde onder de man. De
voorkeur voor het mennen bleef
en na het enkelspan mennen
kwam er al snel een tweede
paard. Er werd gekozen voor het
tandem rijden, wat inhoudt dat
de paarden niet naast elkaar

maar achter elkaar in het span
lopen. Deze tak van sport zien
we heden ten dage niet meer
zo vaak, maar hiermee werd de
liefde voor het vierspanmennen
aangewakkerd. In de tandem
sport wist Heus in 1994, na een
jaar diverse wedstrijden te hebben gereden, in het Brabantse
Deurne de nationale titel tandem
rijden te bemachtigen.
Na de verhuizing naar een woning op de grens van Laag-Soeren en Eerbeek, waar ruimte
beschikbaar was voor meerdere
stallen, werd er gestart met het
eerste vierspan. Het rijden met
een vierspan paarden wordt in
de mensport vaak gezien als
de hoogste klasse. Niet alleen
vanwege het spektakel, maar
met name door de moeilijkheidsgraad om de vier paarden te
kunnen sturen en onder controle
te hebben en te houden.
Voor Heus staat de wedstrijdsport centraal, maar ook in
andere paardensport-gerelateerde activiteiten wordt veel tijd
gestoken. Van het rijden van de
Sint of Kerstman, tot het rijden
met een originele postkoets,
paardentram of trouwkoets.
Deze activiteiten zorgen niet
alleen voor afwisseling, maar

maken het mede mogelijk om
de wedstrijdsport op dit hoge niveau te kunnen blijven bedrijven.
In hun spaarzame vrije tijd is het
stel altijd wel te vinden bij iets
of iemand die betrokken is bij de
paardensport.
Onderdelen van de wedstrijdsport
De wedstrijden beginnen altijd
met een veterinaire keuring.
Voor iedere wedstrijd mag men
vijf paarden inschrijven om zo te
komen tot de beste vier paarden
per onderdeel. Na deze keuring
van de vijf paarden (de paarden
moeten allen “fit to compete”
zijn) begint de wedstrijd met een
dressuurproef. In dit onderdeel
laat de menner zien dat hij of zij
de paarden goed onder controle
heeft, de verschillende onderdelen van de proef goed beheerst
en de paarden zo mooi mogelijk en gelijkmatig kan laten
bewegen.
De volgende dag wordt er de
altijd spectaculaire marathon
verreden.
Zeven of acht verschillende
opgestelde hindernissen moeten
dan zo snel mogelijk worden
genomen, in een vooraf bepaalde volgorde van poort A tot en
met F.


Onafhankelijk
en een tikje eigenzinnig

We volgen niet zomaar wat anderen doen en kiezen als dat nodig is onze eigen weg.
We sluiten geen compromissen als het gaat om de kwaliteit van onze producten, de
dienstverlening en de service. Wij zijn vooral onszelf, we laten zien wie we zijn en zijn
daar trots op. Gewoon beide benen op de grond en geen gekkigheid. Wij zijn authentiek: ‘wat je ziet, dat krijg je ook’.
Gildestraat 16 | 6883 DB Velp | info@hagenleeuwis.nl
(026) 362 08 63 | Storingsdienst (026) 362 08 63

www.hagenleeuwis.nl
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KWALITATIEF HOOGWAARDIG TRANSPORT
Wij willen de specialist zijn in het vervoer van goederen over de weg
binnen Nederland? Zoekt u een transportbedrijf met kennis van
Nederland, voor een juiste verbinding tussen u en uw klant?
Bel (026) 36 19 286 of mail ons info@riggelingtransport.nl.
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N

aast het bedrijven van de
paardensport hebben zowel
Anne-Marie Heus-Elings als Hans
Heus ook nog een fulltimebaan.
De training en begeleiding van
de paarden gebeurt dan ook in
de vrije tijd. Met de hulp van veel
vrienden heeft Heus in de loop
der tijd een team opgebouwd dat
niet alleen tijdens de wedstrijden
klaar staat, maar ook ondersteunt bij de trainingen, stallen
verzorgt, uitmest, paarden poets,
paarden berijdt en onderhoud
pleegt aan tuig, koetsen en
vrachtauto. Om aan de start te
kunnen te verschijnen van grote
(inter)nationale wedstrijden komt
dan ook zeer veel kijken.
Natuurlijk kan ook deze topsport
niet meer zonder de ondersteuning door sponsoren en mensen
die het team een warm hart
toedragen. Gelukkig heeft het
team veel ‘goodwill’ opgebouwd,
zowel binnen als buiten de sport,
waardoor het team in staat

is de aansluiting bij de top te
behouden.
Het bijzondere aan Heus en zijn

G4-team is dat zij eigenlijk een
van de weinige niet-professionele
teams zijn in deze hoogste competitie van de mensport en dat

zij met hun status zich wederom
hebben weten te kwalificeren
voor het aanstaande wereldkampioenschap.


Brasserie Hugo’s
voor ieder moment van de dag
Hoofdstraat 206-c | 6881 TN Velp
026 364 8500 | velp@brasserie-hugos.nl

In onze vestigingen in Velp en Westervoort
hopen wij u gastvrij te mogen ontvangen.
Wij zijn een laagdrempelige brasserie waar
u terecht kunt voor een kopje koffie met
heerlijk gebak, een snelle lunch of een
uitgebreid diner. Mede door onze centrale
ligging in Velp-centrum en Westervoort
nabij de A12 zijn wij een uitstekende

Hamersestraat 53 | 6931 EW
Westervoort | 026 303 3856
westervoort@brasserie-hugos.nl

ontmoetingsplek voor u en uw gezelschap.

HRM + salarisadministratie
Administratieve dienstverlening
Bedrijfsfinanciering
Belastingaangifte
Belastingadvies
Accountancy

Meander 701, 6825 ME Arnhem
(026) 369 83 00 info@ditismeer.nl

www.ditismeer.nl

Wij wensen Hans Heus en
team: Victorie in Rome!
DAG IN
DAG UIT
OP PAD
MET DE
STERKSTE
Ondernemen is risico’s nemen. Maar het liefst heb je natuurlijk gewoon zekerheid. Elke dag weer.
Met een HAPERT aanhangwagen kies je voor die zekerheid en kun je je volledig concentreren
Coldenhovenseweg 92-96 | 6961 EG Eerbeek
op je werk. Wil jij ook werken met de sterkste? Ga naar www.voskamphall.nl
T: 0313
651834
Coldenhovenseweg
92-96 | 6961 EG Eerbeek
BRING IT ON!
T: 0313 651834

Coldenhovenseweg 92-96 | 6961 EG Eerbeek
T: 0313 651834

WWW.VOSKAMPHALL.NL
WWW.VOSKAMPHALL.NL
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V

oor het Geldersch Vierspan
Team wordt het de derde
deelname aan het wereldkampioenschap. Na 2008 in Beest en
2016 in Breda, waar in verband
met een Nederlandse wedstrijd
meerdere Nederlanders mochten
starten, is het nu zes jaar later
de beurt aan het Italiaanse
Pratoni del Vivaro voor het FEI
Driving World Championship
Four in Hand.
Het Geldersch Vierspan Team is
de komende dagen te volgen
via de website, Facebook en
Instagram. Samen op weg naar
Rome.
Nachtmerrie
Het laatste wereldkampioenschap werd in 2016 verreden in
Breda. Een wedstrijd die voor
het team met veel emotie en een
dubbel gevoel werd beleefd. De
bewuste dag in het voorjaar van
2016 werd gekenmerkt als de
zwartste dag van het paardenbe-

staan van de Soerense menner.
Als op maandag in alle vroegte
de buurvrouw groot alarm slaat,
staan de paardenstallen in vuur
en vlam. Met behulp van de
brandweer weet Heus een groot
deel van de paarden levend
uit de stallen te krijgen. Deze

nachtmerrie zou voor menigeen
het moment markeren om het
bijltje erbij neer te gooien. Het
team van Heus is daarentegen
met veel vrienden gaan werken
aan een span wedstrijdpaarden,
waarmee het Geldersch Vierspan
team nu op weg is naar Italië.

De laatste weken is er natuurlijk
veel getraind en werd nog een
laatste wedstrijd verreden in het
Poolse Baborówko, waar samen
met bondscoach Ad Aarts “de
puntjes op de i” werden gezet.

Succes op het
FEI Driving World Championship
for Four-in-Hand!

Juweliershuis Aalbers. Trots supporter van het Geldersch Vierspan Team
www.juweliershuisaalbers.nl | Hoofdstraat 206, Velp | Luttekestraat 40, Zwolle
horloges o.a. Jaeger-LeCoultre | Piaget | Chopard | Nomos | I.W.C. Schaffhausen | Armin Strom
Garmin | Ebel | Raymond Weil | Longines | RADO | Certina | Seiko | Baume & Mercier
juwelen o.a. Chopard | Annamaria Cammilli | Bigli | Hans D. Krieger | Roberto Coin | Wellendorff | Artur Scholl
Albanu | Noor | Messika | Tirisi | A. Odenwald | Piaget | Leo Wittwer | ROOS | Al Coro | Elaine Firenze | Atelier collectie



Wij wensen Hans Heus en het Gelders Vierspan
veel succes bij de wereldkampioenschappen
vierspan-mennen in Rome!
Multimax Arnhem
Stieltjesweg 8
6827 BV Arnhem
+31 (0)26 3616974

Multimax Groenlo
Den Sliem 8
7141 JH Groenlo
info@multimaxbv.nl

www.multimaxbv.nl
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I

n gesprek met de
bondscoach
De deelname van Geldersch
Vierspan team aan het wereldkampioenschap was het gesprek
van de dag en ook de keuze om
Heus en zijn team mee te nemen
werd uitvoerig besproken.
Zoals de bondscoach sprak: “Het
is mooi dat Hans mee kan naar
Italië.
Er is natuurlijk wel een soort
spagaat in de topsport. Een
aantal rijders is fulltime bezig
met de sport en een aantal
hebben daarnaast ook nog een
baan. Het is dan ook mooi om
te zien dat Hans en zijn team de
aansluiting weten te houden met
de top van de paardensport.”
“Het afgelopen jaar heeft Hans
zich op bijna alle wedstrijden
laten zien. We zien dan ook een
mooie, constante prestatie en
Hans slaagt er toch keer op keer
in selectie van conditioneel fitte

paarden te presenteren.”
Tijdens de nieuwe wedstrijd in
Polen was Heus weer van de
partij tijdens een mooie wedstrijd waar de conditie en fitheid

Hoofdstraat 184 | 6881 TM Velp | 026
362 0233 | info@teunissenbanket.nl

van de paarden nogmaals getest
en getoond werden. Een goed
moment om tijdens dit soort
wedstrijden, naast de gebruikelijke bondstrainingen, nog even

puntjes op de “i” te kunnen zetten ter voorbereiding op Rome.
Ad Aarts: “Jaarlijks zijn er op het
nationaal sportcentrum in Ermelo
minimaal drie trainingen.


Succes met de
FEI Driving World
Championships
for Four-in-Hand!

FOLLOW US

THE FUTURE BELONGS TO
THOSE WHO BELIEVE IN THE
BEAUTY OF THEIR DREAMS
Arnhemsestraat 47 | 6971 AP Brummen | Netherlands | T. 0031 (0)575 564055 | E. info@gallery-aaldering.com

www.gallery-aaldering.com

0182184 Adv_Ferrari_Club_Nederland.indd 1

29-05-18 09:11
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Helaas lukt het niet om met

het huidige budget meer centrale
trainingen te verzorgen, maar
daarom zijn dit soort momenten
wel erg waardevol. Het mooie
aan Hans is dat hij geen verstoppertje speelt en zich altijd op zijn
manier blijft ontwikkelen. Zijn
rustige en consequente aanpak
spreken in zijn voordeel. Ik wens
ook deze op en top paardenman
veel succes de komende dagen.”

zij als gediplomeerd trainer menig
training verzorgt en ondersteuning
biedt aan diverse menners.
Royal Windsor Horse Show
Het recente overlijden van Queen
Elizabeth ll markeert voor velen
de afsluiting van een bijzondere
periode, waar ook het Geldersch

Vierspan Team warme herinneringen aan heeft. Al jaren is het
team van Heus als onderdeel van
het Nederlands team aanwezig
op de Royal Windsor Horse
Show, een jaarlijkse paardenwedstrijd in de kasteeltuinen van
Windsor Castle. Als onderdeel
van dit team kreeg Heus vorig

jaar uit handen van de koningin de derde prijs uitgereikt.
Ondanks haar hoge leeftijd was
Queen Elizabeth ook dit jaar tijdens haar jubileum aanwezig op
dit bijzondere
evenement. 

Paardenliefhebbers pur
sang
Naast het feit dat Heus al jaren
als instructeur veel mensen in
de mensport traint en begeleidt
is hij al ruim 25 jaar bestuurslid van Manege De Spreng in
Laag-Soeren, bestuurslid in de
landelijk organisatie van de
KHNS, voorzitter van de koetsen
club en organisator van diverse
koetsen ritten.
Ook zijn vrouw Anne-Marie is al
meer dan veertig jaar werkzaam en
actief in de paardensport, waarin

Heerlijk restaurant en hotel
met terras aan de kade in Doesburg!

Contre Escarpe 32 Doesburg

0313 745 888

Luxe s
atra
topLm
uxe
topmatras

cadeau
cadeau
Gratis topmatras
Gratis
bij eentopmatras
Avek boxspring!
De
comfortabele
van Avek
zijn nu tijdelijk extra aantrekkelijk.
bij
eenboxsprings
Avek
boxspring!
Bij aankoop van een complete 2-persoons boxspring* krijg je een luxe

Ervaar het weldadige comfort en kom proefliggen bij:
Ervaar het weldadige comfort en kom proefliggen bij:

topmatras cadeau! Deze actie loopt van 16 september 2022 tot en met
1 oktober 2022.
* Vraag naar de voorwaarden
Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

avek.nl

Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

avek.nl

webdesign

drukwerk

vormgeving

social media

fotografie

belettering

marketing

creaza. full service reclamebureau uit dieren
De Marke 3M, 6951 KM Dieren
tel. 0313 – 76 90 66

creaza.nl

Veel succes!
Hans Heus is een, altijd enthousiaste, vierspanrijder
bij mij uit de buurt die al jarenlang verdienstelijk
meerijdt in de mensport.
Hans houdt tradities binnen de vierspansport in ere
en heeft een trouwe schare aan fans en sponsoren
om zich heen waar hij veel aandacht aan besteed
en tijd voor maakt.
Ik vind het heel knap dat Hans naast zijn werk zo
professioneel de mensport weet te bedrijven.
Uiteraard wens ik Hans en zijn
team heel veel succes toe tijdens
het WK 2022 in Italië!

Mieke van Tergouw
Riant, Beekbergen
Gastrobar Riant • Bruggelerweg 4 • 7361 CX Beekbergen
T. 055 506 1230 • E. info@gastrobarriant.nl
www.gastrobarriant.nl
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Wij helpen Hans Heus naar Rome

HET GELDERSCH 4SPAN TEAM

SOCIËTEIT FOUR IN HAND

Namens het Geldersch 4Span
Team willen we alle leden van
de sociëteit FOUR IN HAND
bedanken voor hun financiële
ondersteuning.
Met dank aan:
Aarnink Vleeswaren B.V.		
Ecido B.V.
Interovo Egg Group		
Juweliershuis Aalbers
Burghouwt Bouwbeslag B.V.
Hendriks Hoveniers B.V.
Jacobs Verhuizingen			
Peja (S.E.A.) B.V.
Henk Scholten Volvo			
Bruver B.V.
Fides Personeelsdiensten B.V.
Erren Recondition B.V.
Noga Tools B.V.

Foto: Sonja Bauer

Wij serveren ca. 60 soorten pannekoeken naar OudHollands familierecept en op ambachtelijke wijze bereid.
Diverse dieetmogelijkheden (o.a. zoutloos, glutenvrij en lactosevrij)

Traditioneel & ambachtelijk
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WIJ ZIJN
FAN!
Best Living wenst
HANS met zijn

G-4 SPAN TEAM
veel succes
op het WK!

Makelaardij Hypotheken Verzekeringen | www.bestliving.nl

