De geschiedenis van De Dag van het Aangespannen Paard
In 1990 werd de Dag van het Aangespannen Paard voor het eerst georganiseerd. Daarvoor werd er
ieder jaar een onderlinge menwedstrijd op de faculteit georganiseerd, waaraan studenten die bij de
veterinaire rijvereniging hun menbewijs hadden gehaald konden meedoen. Helaas was er maar
weinig belangstelling voor deze dag dus in februari nam een groepje studenten het initiatief om de
dag wat aantrekkelijker te maken. Het concept voor de DAP werd opgesteld en op 19 mei 1990 vond
de eerste editie plaats. Op die dag waren er de volgende onderdelen: Nationale Veterinaire
Studenten Menkampioenschappen (15 combinaties), 11 concoursrubrieken voor hackneys en
tuigpaarden en verschillende demonstraties. Het evenement werd een groot succes en er werd
besloten een commissie met diergeneeskundige studenten in het leven te roepen die de organisatie
van de volgende jaren op zich zou nemen.
In 1992 werd er voor het eerst ook een koetsentocht uitgezet voor authentieke rijtuigen zonder
luchtbanden. De bedoeling was om de dagen van weleer, toen paarden en koetsen nog regelmatig in
het straatbeeld te zien waren, terug te halen door een tocht te laten rijden door de omgeving van
Utrecht waarbij zowel de rijtuigen als de bemanning zoveel mogelijk in stijl moesten verschijnen. De
tocht werd enorm goed ontvangen en de toenmalige commissie besloot om de "Koto" een vast
onderdeel van de Dag van het Aangespannen Paard te laten worden.
Ondertussen was de DAP in 1993 een evenement geworden met ruim 150 deelnemers. De
organisatie bracht wat financiële risico's met zich mee en er werd besloten de commissie los te
koppelen van de Veterinaire Rijvereniging en de Stichting "Dag van het Aangespannen Paard" werd
opgericht. 1993 was ook het jaar waarin de DAP tegelijk met het 125-jarig bestaan van het Rode Kruis
Afdeling Utrecht werd gehouden. Ter ere hiervan werd gezamenlijk actie ondernomen; er werd geld
ingezameld voor de Federatie Paardrijden voor Gehandicapten om het mennen ook voor minder
validen toegankelijk te maken. Van het bij elkaar gebrachte geld werd een aangepaste menwagen
gekocht die terechtkwam op de manege van de Bosschool in Doorn. Ook nu nog doen er
verschillende aanspanningen met gehandicapte koetsiers mee!!
Deze samenwerking werd in 1994 en de daarop volgende jaren voortgezet; het Rode Kruis verzorgde
tot 2000 de EHBO en de communicatie (de communicatie is inmiddels uitbesteed). Dat jaar, 1994,
werd de DAP geadopteerd door het toonaangevende menblad "Mensport". Deze extra publiciteit
zorgde voor een recordaantal deelnemers en bezoekers: 30 aanspanningen in de koetsentocht en
ruim 3000 bezoekers!
In 1995 werd de Dag van het Aangespannen Paard georganiseerd samen met de Buitendag van de
Werkgroep Veterinaire Kynologen, de "hondenvereniging" van diergeneeskunde. Er waren
wedstrijden en demonstraties van beide diersoorten te bewonderen op de 6e editie.
Het jaar 1997 stond helemaal in het teken van Diergeneeskunde. Het 175-jarig bestaan van
Diergeneeskundig Onderwijs Nederland werd spetterend afgesloten met een gecombineerde dag
waarop de bezoekers de klinieken konden bezoeken en konden kijken naar de honden van de
Buitendag en natuurlijk naar het spectaculaire optreden van de paarden! Hoewel de olifant waarop
de bezoekers een ritje konden maken voor wat onrust zorgde bij de paarden verliep de dag zonnig en
vlekkeloos, met zo'n 20.000 bezoekers verspreid over het terrein.

In 1998 dreigde de "Dag van het Aangespannen Paard" even helemaal in het water te vallen.
Letterlijk, toen het in maart en april onophoudelijk regende en de velden waarop het evenement
plaats zou moeten vinden beter geschikt leken voor een watersportevenement. Gelukkig klaarde het
de weken voor 16 mei op en opnieuw werd onze dag een groot succes.
In 1999 vierden we ons 10-jarig bestaan. Door extra mooie en spectaculaire demonstraties hebben
we de 10e DAP superaantrekkelijk kunnen maken voor het publiek. Er waren demo's van de
Thunderguys, oude landbouwwerktuigen, aangespannen ezels en bokken, bierwagens, een 8-span
Shires en nog veel meer. Ook de Koetsentocht had met 45 deelnemers weer een prima aantal
aanspanningen om mee te pronken.
In 2000, na het overwinnen van een hardnekkige financiële millennium-bug, zag de elfde DAP dan
toch het levenslicht. De kersverse burgemeester van Utrecht, mevrouw Brouwer-Korf, kwam
hoogstpersoonlijk de dag openen. Er stond een tribune langs de hoofdring waar 600 bezoekers lekker
in het zonnetje zaten te kijken naar wat er in de ring gebeurde. Onder andere het defilé van de
Koetsentocht, met 54 deelnemers. Dit was te danken aan de goede samenwerking met de Stichtse
Aanspanningen, waardoor we nu naast het dagprogramma door de bossen van Zeist, ook een
avondrit over de grachten van de binnenstad van Utrecht konden organiseren. Het was ook weer
heerlijk weer wat lekker was voor de paarden die door de nieuwe, extra diepe waterbak konden.
2001 was helaas ook een beetje een dieptepunt in de geschiedenis van de Stichting. Na het
moeizaam nemen van de financiële hindernis bleek in april dat ons geliefde evenement niet kon
doorgaan vanwege de heersende Mond- en Klauwzeercrisis in Nederland. Het werd niet
verantwoordelijk geacht om zoveel dieren uit het hele land op één terrein bij elkaar te brengen,
waardoor we de DAP helaas moesten afblazen….
2002 was een waar succes. Na het dieptepunt van 2001 is de organisatie er toch in geslaagd een zeer
succesvolle dag te organiseren. Nadat de financiële problemen waren overwonnen hebben wij
menigeen een dag kunnen voorschotelen met veelzijdige demo's, schitterende concoursrubrieken,
een spetterende marathon en een overvolle koetsentocht. De twaalfde Dag van het Aangespannen
Paard was een ware lust voor de liefhebbers van het aangespannen rijden.
Voor 2003 stond er weer een schitterende Dag van het Aangespannen Paard aan te komen op de
terreinen van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Helaas heeft de vogelpest ook de DAP parten
gespeeld en heeft het bestuur besloten het evenement af te blazen. Dit ook vanwege de regelgeving
vanuit het Minesterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
In 2004 is het bestuur van de stichting wel weer gelukt een spetterende dag neer te zetten. Na het
'Vogelpestjaar' zijn de zes studenten weer enthousiast aan de slag gegaan. Met een nieuwe
hindernis, de Japanse Tuin, en aanvullingen op andere hindernissen werd ook de dertiende editie van
de DAP een waar succes.
Op 21 mei 2005 werd ook de veertiende ‘Dag van het Aangespannen Paard’ een groot succes. Met de
spectaculaire nieuwe hindernis ‘Utrecht’, die onder andere bestaat uit een ruim 9 meter hoge
Domtoren, en extra bouwwerken bij de andere hindernissen werd de marathon nog mooier en
SPANNENDER gemaakt. De artillerie-afdeling van het leger, bekend onder de naam ‘de Gele Rijders’,
deden alle bezoekers en deelnemers, mens en dier, opschrikken door het afschieten van hun kanon.
Ook de andere demonstraties, zoals de sledehonden en de strijdwagenrace, bleken het publiek goed
te kunnen vermaken. Natuurlijk waren de authentieke rijtuigen van de traditionele koetsentocht van
de partij, evenals de vertrouwde concoursrubrieken in de hoofdring en een nóg knusser Strodorp.
Mede dankzij de fantastische inzet van alle vrijwilligers heeft iedereen, onder het motto ‘inspannen
is ontspannen’, kunnen genieten van een prachtige dag.

13 mei 2006 was een dag die niet alleen door de weergoden verkoren was om een prachtige dag te
zijn. Ook de vele deelnemers, publiek, vrijwilligers, commissieleden, sponsoren en natuurlijk het
FenoMENale bestuur zette hun beste beentje voort. Dit alles om er een prachtige dag van te maken
die volop in het teken stond van het 3e Lustrum. Concoursrubrieken, de oefenmarathon met de
nieuwe Europa-hindernis en demo's van Mark Weusthof, oude landbouwwerktuigen, friezen en zelfs
heuse ridders vulde het program! De parade-paardjes deze edittie waren als eerste de door de Lucie
georganiseerde kortebaan draverij op de Yalelaan. Het tweede paradepaardje was dit jaar de
koetsentocht die in samenwerking met de Stichtse Aanspanning, Lustrumbureau UU en USC oude
tijden deden herleven. De o.d.z. "uit je DAP" werd werkelijkheid toen er oorverdovend applaus
neerdaalde op Dhr. Ad de Wit en Dhr. Henk van Dieren. Deze heren werden volop in het zonnetje
gezet, omdat ze helaas na 15 FenoMENale jaren afscheid nemen van de DAP. Gelukkig beloofde
beide heren na een spetterende men-demo van de heren zelf dat de DAP voor altijd in hun agenda
zal blijven staan!
In 2007 vond de 16e editie plaats. Na het lustrum van het jaar ervoor was het de vraag of het
allemaal iets minder zou zijn. Eén ding was minder: het weer… zoals bekend is het tijdens de DAP
(bijna) altijd mooi weer, maar dit jaar leek dat niet het geval te zijn. Tijdens de voorbereidingen
hadden we veel regen. Toch lag het terrein er op de dag zelf goed bij en was het op een klein buitje
in de ochtend en wat wind na, prima weer. De demonstratie van Aart van der Kamp met zijn
‘politieshow’ was één van de hoogtepunten van de dag. Ook de koetsentocht was weer als vanouds.
De marathon was voorzien van een nieuwe hindernis: de waterhindernis was omgetoverd tot de
‘Europa’ hindernis met oa. de Eiffeltoren, de toren van Pisa en alle vlaggen van de lidstaten. Na een
spannende ‘Grande Finale’ was de 16e editie alweer ten einde… Het was een geSJEESde dag!
Op 24 mei 2008 werd er vanaf 's ochtends vroeg tijdens de oefenmarathon flinke strijd gevoerd voor
een plekje in de Grande Finale op het einde van de dag. Later op de dag kon het publiek nog smullen
van een spannende en spectaculaire demonstratie van de Future Guys. Verder liet het Hackney
Stamboek in een mooie demo zien hoe veelzijdig de Hackney wel niet is. De dag werd afgesloten met
een spectaculair einde, de Grande Finale. Het stralende weer zorgde voor een gezellige
ongedwongen sfeer en zowel het bestuur als de vele vrijwillgers, deelnemers en bezoekers kunnen
terugkijken op een overTUIGENDE dag!
23 mei 2009 is een MENmorabele dag geworden. Nieuw was dit jaar de 'Holland' hindernis, ter
vervanging van de 'Europa' hindernis. Ook nieuw was dit jaar de concoursrubriek 'Youngriders'. Het
terrein werd opgesierd door o.a. een schitterende PALM-bierwagen, de Power Horse Competition
heeft laten zien wat een trekpaard allemaal kan en er waren twee spectaculaire shows van het
showteam 'The Black Riders'. Natuurlijk kon het publiek ook weer genieten van 'zwarte schoonheid'
tijdens de Friese Hengstenshow. Rond het middaguur was het tijd voor de presentatie van de
koetsentocht, met vele schitterende aanspanningen. Bruin verbrand door een stralend meizonnetje
kon iedereen zeer tevreden zijn over deze prachtige MENmorabele dag!
29 mei 2010 was wederom een groot succes, dankzij de amBITieuze inzetting heeft iedereen kunnen
genieten van prachtige demonstraties, concoursrubrieken en de spannende oefenmarathon. Ook de
authentieke koetsentocht trok weer veel bekijks met een grote diversiteit aan authentieke rijtuigen.

28 mei 2011 was alweer de 20e keer dat de DAP plaatsvond. Het bestuur heeft er samen met de
lustrumcommissie voor gezorgd dat de Yalelaan over 300 meter vol met zand werd gestort zodat een
spannende kortebaandraverij kon plaatsvinden. Omdat de Universiteit van Utrecht en het Utrechtse
Studenten Corps dit jaar ook hun lustrum vierde, werd in samenwerking met de DAP een maskerade
georganiseerd met het thema 'Odysseus'. Authentieke koetsen en wagens van de DAP reden met
historische maskeradefiguren door de binnenstad, om vervolgens onder de dom te eindigen.
Promotiefilmpje: http://www.youtube.com/watch?v=i3o08El1iCA
Op 12 mei 2012 werd alweer de 21e DAP georganiseerd. Door de vele regen in de week voorafgaand
aan de DAP, is de organisatie druk in de weer geweest het veld zo droog mogelijk te krijgen. De
Future Guys verzorgde een adembenemende show. Ook gaven de shetlandpony's van het grand
national team een spannende race weg. Voor de kleinste bezoekers kwamen er trekpaarden van 't
Brabantsspan die de kinderen over een 'vliegend tapijt' voorttrokken. De koetsentocht werd dit jaar
in een nieuw jasje gestoken, in- en uitspannen gebeurde op het DAP-terrein waarna de koetsentocht
richting de Dom vertrok. Na terugkeer hadden bezoekers zo de kans de koetsen nog eens van dichtbij
te bewonderen. Voor een impressie: http://www.youtube.com/watch?v=kNWNdXpK7dU
25 Mei 2013 was de dag dat de 22e DAP mocht plaatsvinden. De weergoden waren ons wederom
niet goed gezind en ook dit jaar is er veel werk verzet om het terrein geschikt te krijgen voor de DAP.
Echter, op de dag zelf stonden alle bezoekers met hun neus in de zon te genieten van spectaculaire
demonstraties in de hoofdring. De Future Guys kwamen wegens hun grote succes voor de tweede
maal op rij een spectaculaire demonstratie geven. Daarnaast legde meervoudig kampioen mennen
Ewoud Boom het af tegen een auto, wat voor spannende momenten zorgde.
Op 17 mei 2014 vond de 23ste editie van de DAP plaats. ’t Brabanst span verzorgde een interactieve
demonstratie met het publiek waarbij men de kracht en flexibiliteit van het trekpaard zelf kon
ervaren. Verder was er een spannende schapendrijf demo verzorgd door de Scheperij en tijdens de
hengstenshow met Friese top hengsten werd de schoonheid van het Friese paard getoond. Via de
volgende link kunt u een impressievideo van de dag bekijken;
https://www.youtube.com/watch?v=W8XHIBG_ARU
23 mei 2015 begon de DAP met een goede regenbui maar toen deze wegtrok kwam de zon
tevoorschijn en werd het een mooie editie! De demonstraties bestonden o.a. uit een Kür op muziek
door dameszadelclub Fleurop. De Veluwe Hunt liet ons zien wat een slipjacht nou precies inhoud en
hoe er controle gehouden wordt over de meute. Er werd afgesloten met een spectaculaire
Westerndemo van Josh Clemens, een van Disneyland Parijs’ eigen stuntcowboys. De rondleidingen
door de universiteitskliniek Paard werden evenals het strodrop en de workshops EHBO paard/hond
zeer gewaardeerd.

