door: André Helder

Groningers op Brabantse Vie rdorpenroute
De Heikant in Someren, bijna weggestopt tussen de Strabrechtse Heide
en het overgangsgebied naar de Peel, daar vinden we de paarden van
Jan Flupsen. Een bescheiden mens, rustig en toch zelfbewust. Hier is het
begonnen met de Vierdorpenroute, waar een groeiend aantal bewonderaars
van het oude Brabantse landschap een rustpunt vindt.
Flupsen, metaalbewerker in ruste, heeft hier de gelegenheid om zijn liefde
voor het aangespannen paard aan de man te brengen.

Flupsen houdt van paarden. Geen grote aantallen tegelijk, want het moet een aardigheid blijven. Momenteel huisvest het bedrijf vier jonge
Groninger paarden. Flupsen heeft ze gekocht
om ze te beleren. Hij doet dit al 25 jaar. Eenmaal
goed getuigd en vertrouwd in het span, worden
ze verkocht en begint Flupsen met een nieuw
koppel.
Rustig staan de twee zwarte ruinen in hun box
te wachten. En even rustig lopen ze achter Jan
Flupsen naar de plek waar ze worden opgetuigd.
De disselwagen was tevoren al klaargezet. Met
zijn tweeën voor de wagen. De dieren van drieënhalf jaar zijn gefokt door Leffertstra in Akmarijp en al vertrouwd in het tuig. De ene is een
afstammeling van Onno (Otto x Experiment).
De andere heeft een deels Gelderse afstamming
door vader Tarzan.
Er is nog een jonger stel. Ze zijn pas anderhalf
jaar oud en zullen volgend jaar geleidelijk met
hun bestemming als tuigpaard kennismaken.
Ze lopen nu nog onbekommerd in de wei, maar
komen nieuwsgierig naar het hek waar de bezoeker staat. Later wordt wel duidelijk dat daar meer
achter zit: als de baas komt, krijgen ze gewoonlijk
een korst brood.
We gaan een toer maken met de menwagen. De
paarden kennen hun plaats voor de wagen: de
jonge Onno aan de rechterkant, de jonge Tarzan
links. Wanneer hij paarden van verschillende
leeftijd heeft, zet Flupsen altijd de oudste aan
de rechterkant. De oudste is het meest ervaren
en zal bij onverwachte zaken op de weg zich
niet gauw in de berm laten drukken. Overigens
hoeven we daar bij allebei niet bang voor te zijn,
want een Groninger laat zich niet gauw van zijn
stuk brengen. Dat is het juist wat Flupsen bij dit
ras waardeert, het rustige karakter.
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De Groninger zonen van Onno en Tarzan

De Groninger is een ouderwets boerenpaard.
Altijd bereid om te werken, maar hij kan er ook
tegen als hij een poos minder in actie komt. Je
kunt ze een maand op stal laten staan zonder
dat ze vervelend worden. Hun goede humeur
verandert er niet door. En na zo’n rustperiode
kun je ze zonder problemen weer voor de wagen
zetten.
Met een enkel commando vanaf de bok zet het
span zich in beweging voor een korte rit in de
omgeving. Eerst een eind over de verharde weg.
Uit het gedrag blijkt dat de paarden gewend
zijn aan het langskomend verkeer. Dan gaat het
over een zandpad. Hier zijn de paarden in hun
element. Met de oren vooruit trekken ze er flink
aan. Het doffe geluid van het neerkomen van de
hoeven verstoort de rust nauwelijks, het wordt
als het ware opgenomen door het bos. Dit is
genieten. Verderop ligt de hei. Die bewaren we
voor een andere keer, maar het lijkt heerlijk om
vanaf de hoogte van de wagen over de hei uit te

kijken, over het oeroude landschap, waar vanuit
Heeze de kudde Kempische heideschapen voor
het onderhoud van het terrein zorgt.
Natuurtochten
Flupsen was voorheen metaalbewerker. Maar
paarden vormen al lang zijn hobby, meer dan 25
jaar. Sinds zijn pensionering kan hij daar meer
aandacht aan besteden. Allereerst natuurlijk aan
het beleren van paarden in het tuig. Maar daarnaast is er aandacht voor de promotie van de
streek. En die zaken heeft hij weten te combineren in de Vierdorpenroute. De schoonheid
van de streek biedt daartoe alle mogelijkheden.
Denk maar aan het unieke natuurgebied de
Strabrechtse Heide. Maar er is ook de bijzondere
schoonheid van het Peelgebied, met als hoogtepunt het nationale park De Grote Peel. Vergeet
ook de dorpen niet met hun rustieke karakter,
waarbij vooral het 850 jaar oude Lierop, met zijn
kenmerkende kerktoren als van een kathedraal,
een bezoek waard is.
De Vierdorpentocht bestaat uit twee gedeeltes.
Elke rit is ongeveer 30 km lang en gaat door
de dorpen Someren-Heide, Sterksel, Maarheeze
en Lierop. De route is erg verkeersvriendelijk,
zeer geschikt voor paarden en biedt tal van
bezienswaardigheden. Voor wie de ritten in twee
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opeenvolgende dagen wil afleggen, heeft Flupsen
een kampeerboerderij ingericht met faciliteiten
voor mens en dier. Voor de paarden zijn er twaalf
logeerboxen en een ruime binnenmanege. Zeven
jaar geleden is hier een eenvoudig maar gerieflijk
onderkomen voor doortrekkers gebouwd. Er
is ruimte voor ontspanning en een spelveld,
zodat de bezoeker zich geen moment hoeft te
vervelen. Een aparte hoek biedt informatie over
de grote rijkdom aan natuur in de omgeving en
de mogelijkheden voor het bezoeken van het
gebied. Flupsen zal er met veel enthousiasme
over vertellen.
Bedevaart
Flupsen heeft nog een passie. Hij wil met zijn
huidige span paarden meedoen aan de jaarlijkse
bedevaart naar Handel. De kapel van het dorp
Handel, gemeente Gemert, is al ruim 600 jaar
doel van bedevaarten. Jaarlijks maken 1500 tot
2000 mensen de tocht te voet van Valkenswaard
naar Handel. De ene dag heen, de andere dag
terug. Flupsen heeft de 40 kilometer lange tocht
vanuit Valkenswaard al twee keer eerder gedaan
met zijn huifkar. Komend jaar wil hij opnieuw
van de partij zijn. Een Brabander met zijn Groningers op bedevaart. =
Wilt u meer weten over de mogelijkheden
voor een bezoek aan het gebied tussen Valkenswaard en Someren (ten zuidoosten van
Eindhoven)?. Bel dan gerust: 0493-491386.

