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Van de Voorzitter 
 
De tweede Postgalop van 2010 ligt voor uw neus (tenminste als je hem uitprint). We gaan er weer een 
denderend jaar van maken met volop leuke dingen voor iedereen. We beginnen al op 11 april met de 
1e onderlinge wedstrijd. Je hebt er waarschijnlijk al over gelezen maar we willen er een spannende 
strijd van maken met extra prijzen. We vinden het wel erg leuk als er een beetje strijd is dus geef je op, 
sms naar 06-10519455 of mail naar petermaalman@hetnet.nl, en doe allemaal mee.  
 
We nodigen u allen uit voor de voorjaarsvergadering, met een aftredende en helaas niet herkiesbare 
penningmeester. Er heeft zich reeds een geschikte kandidaat aangemeld als penningmeester maar 
schroom niet. Als je je geroepen voelt kun je je aanmelden. Dus is het heel belangrijk dat jullie in grote 
getale komen naar de vergadering.  
Na de vergadering zal de heer Fred van der Putten een verhaal houden over zijn praktijk als 
dierenfysiotherapeut en vertellen over paardenosteopathie.  
 
Daarbij hoort een beetje  “ verruimen ”. 
 
Tevens tref je  natuurlijk de notulen van de najaarsvergadering aan.  
 
Verder het nieuws vanuit het bestuur 
 
Natuurlijk kunnen we weer lezen hoe het een clubgenoot vergaat op stal. De dravende reporter heeft 
een mooi verhaal van Amanda de Graaf met haar bijzondere paardjes. Deze combinatie kunnen we 
bewonderen tijdens de onderlinge wedstrijd van 11 april. Lees haar bevindingen. 
 
Ik wens iedereen heel veel plezier en succes met alle voorbereidingen. 
 
 
Hans van Son 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  DD 11-02-1020 

- Vanaf 1 april 2010 carrousel en springen naar eigen terrein Tolweg.  Springles gaat naar 2 uur. 
- V.a. 1 maart 2010 aanvang nieuwe dressuur instructie op maandag; Alex Hoedeman. 
- Anita organiseert dit jaar onderlinge wedstrijden.  
- 1e onderlinge; dressuur, mennen en carrousel (Manege Veld, Reuring; Friezen en 

Commandeurs). 
- Zoektocht zal gestart worden naar muziekinstallatie zoals die van fam. Beentjes die gebruikt 

werd bij demonstratiedag 06.09.2009. 
- Copieren van DVD film 40 jarig bestaan lukt niet. Moet gezocht worden naar alternatief. 
- Cursus sociale hygiene (deelnemers Miel en Lyanda) wordt steeds uitgesteld. Gezocht zal 

worden naar een alternatief. 
- Ingrid Schuyt treedt tijdens voorjaarsvergadering af. Ton Geerdes is bereid gevonden de taak 

als penningmeester op zich te nemen. In voorjaarsvergadering verkiezingen. 
- Na voorjaarsvergadering wordt Fred v.d. Putten uitgenodigd om lezing te geven. Fred is 

fysiotherapeut voor honden en paarden en doet aan paardenosteopathie. 
- Aan het bouwen van een binnenbak werkt de gemeente Heemskerk niet mee. Onderzocht gaat 

worden naar de kosten van het maken van eb- en vloedbak. 
- Clinic Lia de Ruyter 29 mei 2010, alle leden kunnen zich inschrijven. 

 

Activiteiten 
Datum  Activiteit 

 

11-04-2010  1e onderlinge wedstrijd 
30-05-2010  2e onderlinge wedstrijd 
26-09-2010  3e onderlinge wedstrijd 
   
   
   

De eerste wedstrijd op 11 april willen we als volgt indelen;  
• in de  ochtend: mennen;  
• in de middag:dressuur en 
• daarna hebben we 4 groepen carrousel. 

Menners en dressuurrijders kunnen zich opgeven bij Anita Marijnus - SMS 06-10519455 of mail - 
petermaalman@hetnet.nl. Niet vergeten je klasse erbij te vermelden.  Graag opgeven voor 4 april 
2010! 

Overige Activiteiten 
Regio en Nationaal    
   
   
Indoor KNHS-kampioenschappen 2010. 
Springen paarden L t/m ZZ op 27 maart 2010 te Ermelo 
 
Outdoor Regiokampioenschappen 2010. 
De outdoor regiokampioenschappen 2010 van Noord-Holland vinden plaats op 
14 en 15 augustus 2010 bij PSV Haarlemmermeer te Hoofddorp. 
Nadere informatie hierover volgt later. 
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Mutaties 
Adres  wijziging 
Flory Sanders 
Amsterdamseweg 30 
1981 LE Velsen Zuid 
tel. 06-10808741 
 
 

Opgezegd 
-- 
 

Startkaart aangevraagd  
menner Danny de Boer met Pjirke 
ponylid: Patricia Pels 
 

Nieuw lid mennen 
-- 
 

Nieuw lid PC 
Patricia Pels 
Plesmanweg 215 
1945 WL Beverwijk 
tel. 06-44796969 
e-mail; tiessie-mylife@hotmail.com 
pony:  Cavalo 
 

Nieuw lid RV 
Judith Jacobsen 
Kleine Houtweg 30 
1969 KR Heemskerk 
tel. 0251-252338 / 06-13733489 
paard: Amondo   hoogte 1.72 
 
 

  
 
 

Dravende Reporter 
Vertel eens iets over je paard, hoe heet ie, wat is 
de leeftijd. Wat doe je ermee? 
Mijn naam is Amanda van der Graaf en ben 23 
jaar, samen met mijn moeder Irma van der Graaf 
hebben we 2 super shetlanders genaamd Pim 
van de hoofdstraat en Tyra van de Bulte. 
 
Pim is een ruin die 30 mei 10 jaar word. 5 april 
2010 heb ik Pim 2 jaar en nog altijd even blij met 
hem. Ik wilde graag een poets pony voor mijn 
nichtjes dus marktplaats afgezocht en gingen we 
een dag later richting Zuid-Holland. Pim was al 
beleerd voor de wagen en kon ook in het 
tweespan, ook kon hij onder het zadel bereden 
worden maar dat is niet echt Pim zijn ding! 
Na een paar maanden mennen bij de club begon 
het bij mij te kriebelen om nog een pony erbij te 
kopen zodat we een comfortabele en grotere 
wagen konden kopen en dan tweespan te gaan 
rijden! 
Het plan was een beleerde pony ruin te kopen 
maar naar maanden te zoeken en niks gevonden 
zijn we naar de Zuidlaarder paardenmarkt 
geweest. Daar kwamen we Tyra tegen en ik was 
al helemaal in de wolken ze had super langen 
manen en begon net als Pim meteen aan me 
handen te likken. Tyra was toen 5 jaar en kon 
helemaal niks, toch hebben we haar gekocht. 
Daarna zijn we rustig begonnen met haar aan het 
tuig te laten wennen en na 3 maanden zijn we 
voor het eerst naar de lessen gekomen en ze 
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deed het echt super ik was meer nerveus dan de 
pony. Inmiddels is ze ook onder het zadel beleerd 
en doet ze braaf der rondjes.    
 
Wat was je eerste paard  en vertel daar eens iets 
over. 
Onze eerste paard was een 3 jarige merrie met 
de naam Verona met een stokmaat van 172, we 
hebben haar ingereden en leuke ritjes gereden 
naar het strand over de weg, helaas werd ze naar 
een jaar echt veel te groot (inmiddels een 
stokmaat van ruim 185) en te mans voor ons. 
Uiteindelijk hebben we haar verkocht aan een 
man in Schagen en heeft ze het erg naar der zin 
ze heeft vorig jaar een veulentje gekregen, wat 
ondertussen ook al erg groot is. 
  
Heb je er nog meer gehad. 
Na Verona was ik erg bang geworden en we wilde 
nu een paard wat alles al kon en geen rare 
streken zou hebben! We kwamen uit bij Primeur 
een toen 10 jarige ruin. 
We gingen kijken en was meteen verliefd op dat 
koppie en de ranke benen, ik ging rijden maar 
was erg bang en hij schrok van een vogeltje en ik 
zei hoo en hij stond meteen weer stil! Ik was 
helemaal blij en we zijn die week nog een paar 
keer geweest om te rijden en dan we hem 
kochten kregen we 100 euro terug dat was voor 
het geluk. 
 
We gingen hard aan het werk voor de 
wedstrijden, we zijn 1 keer gestart bij de 
Schimmelkroft daar werden we 2 keer eerst met 
206 en 198 punten met als commentaar dat we 
niet in deze klasse hoorde en dat we erg goed 
gereden hadden!!! Helaas kreeg Primeur niet veel 
later een heel vervelende peesblessure, waarna 
we ruim een jaar uit de running zijn geweest. Na 
een half jaar rustig opbouwen waren we bijna 
weer op onze oude niveau. Helaas hebben we 
afgelopen November Primeur in moeten laten 
slapen. 
 
 
Waar staat je paard gestald. 
De pony staan bij Cor Kuijs op stal waar ze 
samen een gezellige pony box delen. 
 
Waar kun je rijden. 
Stal Kuijs heeft een binnen bak en 2 riante 
buitenbakken, longeerbak en een zeer ruime 
springtuin. waar je goed om de hindernissen heen 
kunt draaien (goede vaardigheid training) en flinke 
stukken kan galopperen. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering De 
Commandeurs 
Op maandag 29 maart 2010 in het clubhuis aan de Tolweg te Heemskerk 
 
20.00 uur ontvangst met twee consumptiebonnen. 
20.30 aanvang vergadering 
 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen. 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen najaarsvergadering 2009. 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Verslag penningmeester 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststellen van de balans 
9. Benoemen kascommissie 
10. Aftredend en niet herkiesbaar: Ingrid Schuyt 

Het bestuur heeft Ton Geerdes bereidt gevonden de taak van penningmeester in het 
bestuur op zich te nemen. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering aanmelden.   

11. Terreincommissie 
12. Zomerprogramma 
13. Wat er verder nog ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting. 
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Digitale Puzzel 
Een vertrouwd beeld ondertussen in de duinen van Heemskerk. Maar wat staat er op de foto wat je niet 
zou verwachten. Het is met het blote oog te zien. Anders kun je inzoomen of met een loep kijken. Wat 
is er vreemd aan deze foto. Er is niet gefotoshopt o.i.d. Alles is puur natuur. Geef je oplossing door aan 
h.vanson,apestaartje,wanadoo.nl . Helaas, Marion Keijzer en Anita Marijnus zijn uitgesloten van 
deelname. 
 
 

 
 
 
 

"Hallo Carrousellers " 
  
Na mijn vorige mail over het overleven van mijn eerste carrouselwedstrijd, ben ik nu na 2 maanden iets 
meer op de hoogte van het reilen en zeilen binnen een carrouselgroep. Het gaat ook goed met mij en 
Pantera. We hebben elkaar steeds beter door en dat merk je in het rijden direct. Het losrijden zoals we 
dat deze keer (woensdag 3 maart) deden was erg lekker. Allemaal een aanwijzing waar je op kunt 
letten en iets meer tijd zodat een galopje er nu ook inzat. Veel betere start voordat je "in het gareel" 
moet rijden.  Als ik hoor "Binnenpeleton op richting komen", snap ik wat er moet gebeuren en ook bij 
"tweede sectie op afstand komen" weet ik waar ik naartoe moet (of juist niet). Dat is dan wel weer een 
aanwinst. Het aansluiten blijft voor mij een aandachtspunt. Ik richt me te weinig op de voorganger en 
teveel op degene ernaast, terwijl die nou juist weer op mij let en dus ook afstand moet houden van de 
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voorganger, ingewikkeld? Simpele oplossing...ik let op de voorganger en probeer fanatiek aan te 
sluiten. Voel je vrij om er iets van te zeggen, want daar kan ik weer van leren. 
 
Vanavond zaten we op een goede plek. Voorop de 2 'rotsen (in de branding)' van de groep (hoewel ik 
er ondertussen aan gewend raak dat Marjon bij de kurkentrekker standaard linksaf gaat terwijl we 
eigenlijk rechtsaf moeten. Braaf gaan we er achteraan, lichtelijk in verwarring gebracht en het gevolg? 
Lachen natuurlijk!), daarachter Hans en Ingeborg. Ingeborg rijdt op Licarno, maar die is zo heftig dat hij 
alleen op deze tweede plaats nog te hanteren is. Marion en ik staan 'onze plek' bereidwillig af, het gaat 
tenslotte om het groepsgevoel.  
Wij zitten dus achter Hans en Ingeborg. Prima plek! Geen staartgezwiep, hoofdengeschut en 
aansluiten gaat prima. Zelfs het galopperen naast elkaar gaat geweldig (voor een tweede keer). 
Pantera en Lars gaan prima naast elkaar en achter Hans rijdt het ook goed. Hij heeft ook goed de 
sokken erin wat af en toe wel lastig is, omdat Anita met Vivaldi ervoor, een redelijk rustig galopje rijdt 
heeft en ik het paard van Hans, vooral bij de paperclip soms ongeveer over de billen van Vivaldi zie 
schuiven. Pantera vindt het ook lastig, langzaam en toch gang blijven houden. Het is op zich wel prettig 
om te zien dat er meer mensen moeite mee hebben. Je komt er in ieder geval goed achter waar je nog 
aan moet werken in de lessen.  
Gelukkig rijd ik niet voorop want ik snap van deze paperclip nog weinig, ik blijf er gewoon achteraan 
hobbelen. Heerlijk, lekker volgzaam, dat ben ik normaal niet...zo zie je maar waar de carrousel allemaal 
niet goed voor is. 
  
En dan, "In ene afwenden op de korte zijde, overgaan in rondschuivend blok"...."Waaaaat??", denk ik, 
en kijk rond. De meesten zitten knikkend op hun paard. Mmmm, bekende oefening blijkbaar. Ik roep 
naar Hans "Wat is de bedoeling?". Ik ben gewend aan Marion, die roept in 1 of 2 woorden wat de 
bedoeling is, maar Hans draait zich om en zegt (Anita passeert de C al op korte zijde...):"Ehm, nou ehh 
dat is dat je met z'n allen...", "tegelijk afwenden en dan kom ik naast jou?" heb ik door, Hans knikt ja. 
"MARS" (pfff net op tijd). We wenden met z'n drieën af. Ik rijd voorop....tenminste, ik heb geen 
voorgangers waar ik achteraan kan hobbelen. Dat geeft me dan toch wel een triomfantelijk en vooral 
verantwoordelijk gevoel. Ik probeer de lijn zo recht mogelijk te rijden. Ik hoor nog een keer MARS, maar 
niemand van mijn rijtje doet iets, dus ik ook niet. "Wenden rechts, mars"......HUH?, ik kijk opzij, 
oké.....wenden rechts is dus direct wenden rechts. Ik rijd nu achter Hans. "wenden rechts, mars". Ik 
snap 'm, en nu rijden we weer in rijtjes naast elkaar. "Wenden rechts, mars", rijtje achter 
elkaar. "Marjolein, wel letten op Marion hè!". Marion, marion, ik kijk opzij, wie is dat ook alweer (ik ken 
haar al een paar jaar, maar het is een onverwacht stressmomentje-excuus), ik richt me op Adrie, maar 
die rijdt gelijk op met Hans. Op het moment dat ik Pantera inhoudt (de rest knalt ongeveer bovenop 
me), krijg ik Marion in het vizier "OHHHH, Marion! Ja, ik ben er weer" en geef 'gas'. Hans en Anita 
moeten nu ook ineens harder vooruit. "Wenden rechts, mars", Phoe, gewoon weer normaal vooruit.  
  
Leuke oefening? Zeker en de volgende stap na het aansluiten wordt het actief opletten op je 
medeganger in het andere peloton of sectie. Nog een hoop te doen, maar leuk! Als Inge straks weer 
zelf kan rijden hebben jullie er een fan bij hoor! 
  
gr Marjolein 
  
 
 
 

Notulen Algemene Najaarsvergadering 30 november 2009. 
 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Hans opent de vergadering om 20.31 en heet iedereen welkom 

2. Mededelingen. 
Geen. 

3. Binnengekomen stukken. 
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Van notaris Batenburg ontvangen een enveloppe met oude stukken. Oprichtingsvergadering en 
de eerste wedstrijd. 
Brief van de Oude Woonstal dat de Commandeurs korting niet meer geld maar dat ze gaan 
werken met een pasje en een korting systeem. 
Uitnodiging van het Mauritshuis in Den Haag over een tentoonstelling over paarden. 
Email verkeer van de regie/kring. Evelyne legt uit dat het gaat over het organiseren van Z 
wedstrijden. Omdat het moeilijk is Z jury leden te krijgen heeft onze regio voorgesteld om alleen 
Z wedstrijden uit te schrijven in een 20*60 binnen accommodatie. Onze kring is het hier niet 
mee eens.  
Volgens Evelyne is er in onze kring ook heel weinig animo om het kampioenschap te verrijden. 
Hans en Anita zijn naar een bestuursbijeenkomst geweest van de KNHS. Dat was weer een 
zeer motiverende dag maar het blijkt voor iedereen moeilijk te zijn nieuwe leden te werven en 
vrijwilligers te vinden. 

4. Notulen Algemene Voorjaarsvergadering worden goedgekeurd, 
5. Begroting 2010 wordt toegelicht door Ingrid. Jan Tuyn merkt op dat het bedrag wat er binnen 

komt voor de menners erg laag is. Ingrid zegt dat de begroting van 2009 is gemaakt toen er nog 
minder menners lid waren. 

6. W.V.T.T.K.  
Het clubkampioenschap. Tot nu toe werden de OW georganiseerd door Willeke Heynen. Zij 
heeft aangegeven te stoppen met de organisatie omdat er helaas weinig animo voor is en het 
werkt niet als je een met veel moeite georganiseerde wedstrijd moet aflassen wegens te weinig 
animo. 
Clubkampioen bij de paarden is geworden Nicolle van Kooten 
Clubkampioen bij de pony’s is geworden Pernilla de Jong. 
Hans beaamt dat er teleurstellend weinig animo is voor activiteiten. Willeke wordt bedankt voor 
het organiseren en we zoeken nu dus met spoed nieuwe enthousiaste mensen. Het idee wordt 
geopperd om tijdens OW ook te springen (doen we eigenlijk al) en misschien gelijk ook de 
menners te laten rijden. 
Helaas meldt zich uit de vergadering geen vrijwilliger. 
Voor het clubkampioenschap 2010 is er een paard en pony deken beschikbaar gesteld door 
Mw. Lunenberg. 
Met de carrousel groep gaat het goed. Gister tijdens een wedstrijd bij de Schimmelcroft waren 
we van de negen groepen 1e geworden. 
De vraag uit het bestuur is of we de PG als een apart bestand op de site willen of integreren bij 
de rest van het nieuws en eventueel werken met een nieuwsbrief. 
Het 40 jarig bestaan is voorbij en iedereen die foto’s ingeleverd heeft kan ze weer ophalen bij 
het clubhuis. 
De gesprekken met de gemeente over de binnenaccomodatie zijn op lange termijn geschoven. 
De gemeente wil eerst een visie maken over het hele gebied. In principe vinden er in januari 
weer gesprekken plaats. 

7. Rondvraag. 
Kim de Vries vraagt of er wat aan de bodem kan gaan gebeuren. 
Hans antwoord dat als we niet gaan bouwen we wat aan de bodem gaan doen maar we hebben 
een redelijk goede bodem alleen is er de laatste tijd wel heel veel water gevallen. 
 

 
8. Sluiting. Hans sluit de vergadering om 21.20 

 
Na afloop is de film vertoond van de demonstratiedag.  
Die was geweldig en gaf een prima impressie van de dag. Hulde aan de filmer en maker van de dvd! 
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Verhalen van een veearts: Luchtwegprblemen 
Najaar- en Winterproblemen: Luchtwegproblemen bij paarden  

Door drs. Erica Reijerkerk,  
Inwendige ziekten bij het paard, 
Dierenkliniek Emmeloord.  

 Dat bepaalde aandoeningen meer in bepaalde seizoenen voorkomen, zien we 
dagelijks terug in de kliniek. Iedere seizoenswisseling brengt ongetwijfeld zijn charmes 
mee, maar ook helaas z’n ongemakken. Ongemerkt moet toch in ieder seizoen het 
paard zich weer aanpassen aan rantsoen-  en omgevingsveranderingen welke kunnen 
leiden tot veel voorkomende ongemakken als diarree, koliek. Een veel voorkomende 
oorzaak voor koliekverschijnselen en diarree in deze periode is het opnemen van zand 
en/of parasitaire infecties. Hier kunt u elders op de website meer informatie over 
terugvinden. Buiten de diarree- en koliekpatienten zien we ook veel paarden met 
luchtwegklachten, veelal te wijten aan het langdurig op stal komen te staan van de 
paarden en de “gevoeligheid” van het paard hiervoor. Vaak laten de paarden 
problemen zien als hoesten en neusuitvloeiing, maar soms merk je alleen bij het rijden 
dat het paard minder voorwaarts is en langer blijft “pompen” na het werk oftewel het uit 
conditie zijn. Het is belangrijk hier scherp op te zijn, want een verwaarloosde 
verkoudheid kan tot ernstige en niet omkeerbare veranderingen leiden in de longen.  

Oorzaken 
Oorzaken voor een “verkoudheid” zijn allereerst een virale oorzaak, gepaard gaande met koorts (kan aanleiding 
zijn dat uw paard niet wil eten) en sloom zijn. Een virus zelf is niet te bestrijden, maar de symptomen wel. Vaak 
zal de dierenarts na het paard onderzocht te hebben een koortsremmer toedienen en zal uw paard een aantal 
dagen uit moeten zieken. Virale koorts ligt vaak boven 39°C en kan wel tot boven de 40°C uitstijgen. Bij lichte 
beschadiging van de luchtwegen kunnen bacteriën secundair een rol gaan spelen en voor langduriger klachten 
zorgen. Vaak zal het aspect van de neusuitvloeiing veranderen en het hoesten toenemen. Ook blijft de 
temperatuur van het paard wat langer licht verhoogd (normaal: 37.4 – 38.0 °C).  
Tijdig onderkennen van de problemen en behandelen zal vaak tot een voorspoedig herstel leiden.  

 
   

Veulens 

Een oorzaak bij jonge paarden (veulens rond de 6 maanden) kunnen 
spoelwormen zijn, die een trektocht door de longen kunnen maken. Bij 
deze leeftijdsgroep is mestonderzoek en een gericht ontwormregime 
sterk aan te raden. Wanneer het veulen slecht op antibiotica reageert, is 
nader onderzoek geïndiceerd. De rhodococcus bacterie kan dan de 
oorzaak zijn en vraagt om een gerichte antibioticabehandeling.  

   

Chronische bronchitis 
Wanneer de klachten langdurig aanhouden zonder specifieke 
systemische klachten als koorts ed. komt het verhaal van de chronische 
bronchitis, een ontsteking van de luchtwegen, om de hoek kijken. Dit is 
een veel voorkomend probleem bij paarden. Verschillende oorzaken 
kunnen een rol spelen in de ontwikkeling van dit ziektebeeld. Algemeen 
begint de aandoening met een virale infectie van de luchtwegen, waarbij 

secundair bacteriën een rol kunnen gaan spelen. Gedurende deze periode van verhoogde afweer van de 
luchtwegen/longen kan een paard een overgevoeligheid voor andere prikkels vanuit de omgeving, bv. stof- en 
schimmelsporen ontwikkelen. Als het probleem langer bestaat dan zullen de klachten (hoesten, neusuitvloeiing, 
kortademigheid) in stand gehouden worden door de overgevoeligheid en spelen virussen en bacteriën geen rol 
meer. Wanneer deze overgevoeligheidsontsteking langdurig blijft bestaan zullen de luchtwegen verkrampen en 
de longen hun elasticiteit verliezen, met als gevolg dampigheid.  
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Om bovenstaande complicaties te voorkomen zijn er twee maatregelen van belang: 
1. Medicatie via de dierenarts om de ontsteking, als gevolg van de overgevoeligheidsreactie, te stoppen. 
2. Opnieuw prikkeling van de overgevoeligheid vanuit de omgeving te voorkomen via management 
veranderingen. Dit omdat de overgevoeligheidsreactie van het paard op prikkeling uit de omgeving niet weg te 
halen. Het paard is dus de rest van zijn leven “gevoelig” op de luchtwegen. Deze maatregelen kunnen de 
hoeveelheid medicijngebruik in de toekomst aanzienlijk beperken.  

 
Via uitgebreid onderzoek van de luchtwegen kan de juiste 
diagnose gesteld worden en een gerichte therapie ingezet 
worden. Allereerst zal uw dierenarts een uitgebreid klinisch 
onderzoek uitvoeren, waarbij de luchtwegen beluisterd 
worden. Aansluitend kan er via endoscopie (camera) in de 
luchtwegen gekeken worden waar het probleem zich 
precies afspeelt (keel/luchtpijp/kleinere luchtwegen). Bij 
verdenking op een longontsteking zal een röntgenfoto van 
de borstholte hier meer duidelijkheid in kunnen geven. 
Wanneer er sprake van een overgevoeligheid is, kan de 
dierenarts op de kliniek een spoeling doen van de 
luchtwegen. Van dit spoelsel worden de ontstekingscellen 
bekeken onder de microscoop en geteld. Met de uitslag 
hiervan kan een zeer gerichte therapie ingesteld worden. 
Bij problemen met het uithoudingsvermogen kan met 
behulp van een longfunctietest (drukmeting) de weerstand 
gemeten worden en reactie op medicatie beoordeeld. Al 
deze onderzoeken beogen een zo gericht mogelijke 
therapie in te stellen om chronische schade aan 
luchtwegen en longen te voorkomen. 
Qua therapie zijn er verschillende insteken. Er zijn 
middelen die de ontsteking remmen, gericht de oorzaak 
aanpakken (bv. antibiotica), verkramping van de 
luchtwegen opheffen etc. Medicijnen zijn zowel systemisch 
(oraal, intraveneus) toe te dienen als lokaal (“puffen” 
oftewel per inhalatie). Toch blijft naast behandeling met 
medicatie het management (voorkomen van opnieuw 
"prikkelen" van de luchtwegen) van belang. 

Aangezien stof- en schimmelsporen een van de belangrijkste omgevingprikkels zijn, is het van essentieel belang 
het contact hiermee te minimaliseren waar mogelijk. 
1. Bodembedekking: alle bodembedekkingsoorten bevatten stofdeeltjes. Het aantal stofdeeltjes hiervan verschilt 
per bodembedekking. Zo bevatten bv. houtkrullen minder deeltjes dan stro. Beter is ook de stallen van de 
aangrenzende buurpaarden van een stofarme bodembedekking te voorzien. 
2. Ruwvoer: uitgaande van een goede kwaliteit ruwvoer bevat kuil minder stofdeeltjes dan droog hooi. Een 
andere optie is hierin het hooi natmaken zodat het paard de stofdeeltjes niet inademt wanneer  hiervan gegeten 
wordt. Uren weken van het hooi geeft verlies van belangrijke voedingsstoffen als vitaminen. Het is ook beter is 
ruwvoer van de grond te voeren en niet vanuit een ruif. 
3. Liefst dag en nacht in weide als weer het toelaat, indien op stal verdient de voorkeur een buitenbox met een 
open bovendeur de voorkeur.  
Belangrijk is tocht te vermijden. 
4. In de buurt van de stal geen opslag van hooi en/of stro, te denken aan zolders etc. 
5. Geen boxen opstrooien, niet vegen en/of blazen wanneer het paard in de stal staat. 
6. Lichte beweging verdient de voorkeur boven boxrust, tenzij paard erg benauwd is. Het maakt het slijm in de 
longen los. Zolang er klachten aanwezig zijn is zware inspanning bv. galopperen af te raden aangezien forse 
inspanning de longblaasjes kan doen beschadigen.  
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Passen verruimen. 
Wat verstaan we daaronder? 
Het paard treedt vanuit een actieve achterhand verder onder de massa. De schwung wordt via een omhoog 
gewelfde rug naar de voorkant verplaatst, waarbij het paard zich naar de ruiterhand strekt (het paard zoekt het 
bit op). 
De passen worden dus ruimer en het hoofd beweegt zich naar voor en beneden, inclusief de neus van het paard 
(die wijst als het ware naar de plaats waar het voorbeen zal landen) . Het paard mag niet op de voorhand vallen 
of “uit elkaar vallen” en de nek blijft het hoogste punt. Zo eenvoudig is dat allemaal nog niet. 
Het proces begint aan de achterkant, daar komt de stuwkracht vandaan, en niet aan de voorkant! 
Maar hoe het geheel eruit komt te zien hangt voor een deel van de bouw van een paard af:  b.v. van de  lengte 
van de rug en de hals en de ruimte van de arbeidspassen en de schoudervrijheid. 
En ook speelt de africhtingsgraad van het paard ook een 
grote rol: verder afgerichte paarden kunnen hun passen 
meer verruimen zonder uit balans te raken dan jonge 
paarden.  
Eerste vereiste is een paard dat scherp voor de kuit is. Een 
goed oefening is in het begin:  de teugel uit de hand laten 
kauwen, waarbij het paard niet op de voorhand mag vallen 
of onder de ruiter weglopen. Een andere oefening: op de 
grote volte rijden , het paard weer recht stellen en enkele 
passen wegrijden en dan weer op de grote volte rijden. 
Oefening 3: volte verkleinen en vergroten. 
Nooit te lang in één bepaalde houding blijven rijden, steeds 
rekken en weer verzamelen afwisselen. 
Is een paard al verder afgericht dan kan men aan het echte 
uitstrekken gaan denken. Dat betekent niet dat je de hand 
maar naar voren doet en hop dar gaan we. Paarden moeten 
ondersteund worden en aan het bit blijven en nageven. De 
zg. halve passen zijn een voorbereiding voor het verzamelen 
en het verzamelen is het uitgangspunt voor de verruiming. Dus denk aan de halve passen en probeer het paard 
met de achterhand meer tot dragen te verleiden zonder dat je het daarbij gaat trekken en het paard de rug 
wegdrukt . 
Hoe rijd je een van hand veranderen in b.v. een middendraf?  Eerst voor de hoek wat meer op de achterhand 
zetten, dan op de buitenteugel door de hoek rijden (neem je te veel binnenteugel dan gaat je paard 
gegarandeerd scheef doordat hij de achterhand opzij zet), recht zetten en nog een keer opnemen en dan pas 

wegrijden. En zeker niet al in de hoek beginnen weg te 
rijden. 
De zit van de ruiter is ook belangrijk, je mag je paard niet 
hinderen, dus niet achterover, of voorover zitten, je mag 
je zit wel iets minder zwaar maken, zodat je goed mee 
kunt komen in de beweging. Ga niet teveel achter in je 
zadel zitten dan verhinder je het paard zijn rug op te 
welven. Zit je achter de loodlijn dan kan je paard niet 
goed ondertreden met het achterbeen en krijg je van die 
wapperende voorbenen zonder dat er voldoende 
draagkracht van achter ontwikkeld wordt. 
Op wedstrijden de meest geziene fouten tijdens de 
verruimingen: te kort in de hals, weggedrukte rug, te 
weinig schwung, onder de ruiter weglopen (loperig) en 
natuurlijk niet genoeg gehoorzaam aan de hulpen. 
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1e foto  
 
Hierboven zie je een weggedrukte rug, een paard dat bergaf gaat, naar achter uitstapt, en spanning vertoont, 
bovendien zit de amazone slecht, zij schuift in het zadel en klemt en trekt de hakken op. 
 
 

 
2e foto 
Dit paard ontspant niet in de hoofd-hals 
verbinding,is tegen de hand, treedt niet onder, 
heeft de mond open, een ontevreden orenspel, het 
bit komt rechts uit de mond.  
De amazone zit voorover, drukt met de hand naar 
beneden, heeft de onderbenen te ver naar achteren 
en boort met de sporen in het paard. Door de 
slechte coördinatie van de hulpen kan het paard 
niet over de rug gaan  en ontspannen verruimen.  
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