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PREMIUM
Het lijkt of de tijd bij Huis Doorn heeft stilgestaan. © De Jonge Angeliek

Bij Kastelentocht op de Utrechtse
Heuvelrug lijkt het alsof de tijd
even heeft stilgestaan
HET WAS FANTASTISCH!
Elk weekeinde bruist het van grote en kleine evenementen in stad en regio. In
de rubriek Het was fantastisch! bezoeken we een van deze activiteiten. Deze
keer gaat verslaggever Lisa Ruigrok langs bij de Kastelentocht van De Stichtse
Aanspanning op de Utrechtse Heuvelrug.
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Het lijkt of de tijd bij Huis Doorn heeft stilgestaan. Het grote grasveld stroomt vol met
paarden en oude rijtuigen. Daarop zitten chic geklede koetsiers met nette jassen en
soms zelfs handschoenen, vrouwen met lange jurken en een sierlijke hoed, en

mannen in een net pak. Langs de kant van de weg staan bezoekers van heide en
verre klaar om een glimp op te vangen van wat er voorbij draaft.
Het is de 54ste keer dat de Kastelentocht gehouden wordt. Tijdens een ochtenden
middagrit trekken rijtuigen met passagiers in een stoet langs landgoed Beverweerd
bij Werkhoven en landgoed Kasteel Sandenburg bij Langbroek. In de middagpauze
heeft iedereen de mogelijkheid om de rijtuigen en viervoeters van dichtbij te
bewonderen.

Voor de eerste keer toont Marc zijn Rover 827 Vitesse aan het Doornse publiek. ©
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Trots op zijn rover
Naast paarden is er nog iets anders te zien. Langs het wandelpad bij Huis
Doorn staan tientallen auto’s van het merk Rover. Marc Stillebroer uit het ZuidHollandse Rijnsburg staat bij zijn trots: een Rover 827 Vittese uit de jaren 80. Het lijkt
een beetje een buitenbeentje tussen alle oldtimers, maar volgens Stillebroer is niets
minder waar. ,,Van dit model rijden er nog maar vijftien in Nederland rond en ik ben
de enige die ’m in deze kleur bezit. Dat had je niet verwacht, hè?”
Stillebroer heeft de auto al zo’n tien jaar. Twee weken nadat hij zijn rijbewijs haalde,
ging hij op weg naar Duitsland om hem op te halen. ,,Ik heb er nog altijd plezier van.
Ik sta weleens op shows in het Verenigd Koninkrijk. Daar word ik altijd wel
aangesproken door politie-agenten die vroeger tijdens hun werk in zo’n auto hebben
gereden. Ze komen met de meest bijzondere anekdotes.”

Pip (l), hond Morris, Gerard, Lente en Jet zitten heerlijk op het rijtuig uit 1900. © Lisa
Ruigrok

Druk aan het kletsen
Gerard Horst uit Hoogland heeft net zijn rijtuig op het gras geparkeerd. Zijn paard
Diariska staat er rustig bij. Achterin zitten zijn kleindochter Lente (13) en haar
vriendinnen Jet (15) en Pip (12). ,,Opa vroeg of ik mee wilde rijden. Dat leek me heel
leuk. Daarom heb ik gevraagd of Jet en Pip zin hadden om mee te gaan. Voor hen is
het de eerste keer”, vertelt Lente.
Zussen Jet en Pip hebben hun ogen uitgekeken. Pip: ,,Ik vond het vooral bijzonder
om mee te rijden. Van de tocht weet ik niet zoveel meer, daarvoor waren we te druk
aan het kletsen.” Gelukkig heeft Horst zich voorin niet alleen gevoeld. Hij heeft
hondje Morris bij zich.

Voor Ainsley en haar moeder Antoinette is de Kastelentocht een familietraditie. ©
Lisa Ruigrok

Lievelingsdier
Wie van een afstandje naar de koetsen probeert te kijken, komt bedrogen uit. Ze
trekken zo veel bekijks dat hele groepen mensen eromheen staan om er een glimp
van op te vangen. Een van hen is de 10-jarige Ainsley Zon uit Hooglanderveen.
Samen met haar moeder Antoinette kijkt ze aandachtig naar alle deelnemers.
Ze loopt er langs en stopt soms even om uitvoeriger te kijken.
Niet de rijtuigen, maar de paarden trekken haar aandacht. Ainsley: ,,Ik rij al ongeveer
vijf jaar paard. Het is mijn lievelingsdier, dus ik vind het heel leuk om te zien welke
paarden hier allemaal meerijden. Het valt me trouwens op dat er vooral veel zwarte
paarden zijn.” Elke zomer reizen ze naar Doorn af, het is inmiddels een familietraditie
geworden. Antoinette:,,Ik kan me niet anders herinneren dan dat we elk jaar naar
de Kastelentocht gaan.”

