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Van de voorzitter

Het zomerseizoen is ten einde. Met een enkel uitstel hebben we ook de laatste onderlinge
wedstrijden gereden. De uitslagen staan vermeld in deze PostGalop. De clubkampioenen
2012 zijn ondertussen bekend en er is een verrassende uitslag. Deze wordt in de
najaarsvergadering bekend gemaakt Dan worden de clubkampioenen gehuldigd en
verrijkt met een deken. De datum van de najaarsvergadering tref je aan in de uitnodiging.
Komt allen want misschien is die deken wel voor jou.
In deze PostGalop kun je lezen over verruimen, stelling en buiging.
Ook een stuk over rugproblemen bij paarden. En teken.
We gaan regelmatig naar het buitenland. Anita en Peter zijn deze zomer in China geweest,
Maar hoe zit het eigenlijk met Chinese paarden?
De dravende reporter is bij Debby Wolbrink langs geweest. Een pakkend verhaal over
haar en haar paard Vice Verca.
De notulen van de voorjaarsvergadering en de datum voor de najaarsvergadering zijn te
vinden, de agenda wordt later toegestuurd.
En een kleine hulde aan de 1e terreinmeester.
Kortom een spannend, dikke en nieuwe PostGalop. Veel leesplezier.
Hans
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Van de bestuurstafel
Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2012.
1.

Opening door de voorzitter en aanvang van de vergadering om 20.352.
Binnengekomen stukken: Uitnodiging van de regio en de kring op 10 en 17 april. op
10 april gaan Anita en Marjon heen.
Verder binnengekomen een uitnodiging van de gemeente Heemskerk voor de verkiezing
van de leukste sportclub van de vereniging. De link zal worden doorgestuurd.
Er hangt een uitnodiging op het bord voor komende zondag.
Er is een korendag en de opbrengsten zijn ten bate van het Kankerfonds.
En er hangt een uitnodiging voor de puzzelrit die is op 6 mei.
3.
Notulen najaarsvergadering zijn gepubliceerd op de site en in de PG. Er zijn geen
op/aanmerkingen alleen vraagt Debbie wat er wordt gedaan met de opmerking over
diverse activiteiten. Hans geeft aan dat de meeste al zijn ingepast zoals Clinic, extra
springles, werken aan de langen lijnen, cross etc.
4.
Jaarverslag secretaris. Stephanie geeft een verslag van het afgelopen jaar.
5.
Het punt van de kascommissie schuiven we iets op omdat Adrie later komt.
6.
Jaarverslag penningmeester. Ton licht de uitgedeelde balans en V+W toe. We
hebben iets verlies gedraaid omdat de aanschaf van de pomp in 1 keer is afgeboekt, we
minder inkomsten hebben gehad ivm. het aflassen van drie KNHS wedstrijden en de
grotere opkomst op de lessen. Ondertussen is Adrie gearriveerd en zij geeft aan dat
Willeke en zij, de boeken hebben gecontroleerd en dat het er erg goed uitzag. Ton wordt
hartelijke bedankt en gedechargeerd. De kascommissie voor komend jaar zijn Willeke en
Lyanda. Als reserve is Margret Beentjes.
7.
Verslag gebouw en terrein. Jos geeft aan dat de opkomst op de afgelopen
onderhoudsdag schandalig laag was. De contributie is erg laag. Komt neer op 2 euro per
lesuur. We kunnen ook de contributie omhoog doen en een bedrijf het onderhoud laten
doen.
Hans verteld dat we een nieuwe balkenwagen hebben gekocht.
Debbie meldt dat ze weleens te laat is voor activiteiten omdat ze te laat op de site heeft
gekeken. We kunnen Niels vragen of het mogelijk is tegelijk met het melden van
activiteiten op de site ook de leden een mail te sturen. De clinic van Kim Thyssen was erg
snel vol. Er staan al 10 mensen op de reserve lijst dus we laten haar nog een keer komen.
NL doet wordt genoemd door Debbie. Maar daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden
en we verplichten ons dan tot vaste dagen.
Adrie oppert de BBQ met een onderhoudsdag te combineren.
We hebben een oproep geplaatst en mensen persoonlijk benaderd voor de opengevallen
bestuursfunctie. Helaas is er nog geen kandidaat gevonden.
Ook de schoonmaak organisatie wordt niet meer gedaan door Olga. Ook daar zoeken we
iemand anders voor!
Hoe bereik je de mensen die er nu niet zijn?
Ton Wildschut stelt voor om een bedrag per jaar in rekening te brengen wat je terug krijgt
als je een taak hebt verricht. We zijn bang dat dit veel administratie oplevert,
We willen een lijst met werkzaamheden opstellen waarop de mensen dan kunnen
intekenen. Mensen die niet op de lijst staan moeten daarop worden aangesproken. Mocht
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dit niet werken dan moeten we op de najaarsvergadering melden dat we geld gaan vragen
bij het niet verrichten van werkzaamheden.
8. Zomerprogramma. De buitenrit is afgelast ivm Rhino. Op 31-3 is er weer een
onderhoudsdag en beginnen de lessen weer. Clinic van Kim Thyssen in april zit al vol en
op 12 mei willen we gaan crossen bij Beukers. Debbie vraagt of een bodyprotector
verplicht is. Anita gaat dit navragen. De OW zijn weer gesponsord met mooie dekens op
22/4, 24/6 en 9/9. Er komen twee aparte data voor springen. op 6 mei is de puzzelrit en
er zijn weer 6 KNHS wedstrijden.
9. W.V.T.T.K. Uitreiking van de bloembokaal. De ruiters ontvangen tevens een kadobon
met daarop een bedrag van 1 euro per behaald winstpunt. Dionne Geerdes won de bokaal
bij de pony's en ontvangt en bon van 10 euro. Kimberley Driesten won de bokaal bij de
paarden en ontvangt een bon van 20 euro.
10. Aftredend en niet herkiesbaar. Anita. Anita heeft zich 10jaar lang enthousiast ingezet
voor de club en diverse werkzaamheden verricht. Hartelijk dank voor de 10 jaar inzet.
Anita blijft nog wel met veel plezier lid van de club. Zelf geeft ze aan vooral de organisatie
en het feest rondom het 40jr bestaan van de club een hoogtepunt heeft gevonden. Anita
krijgt een bloemetje en een kadobon.
Helaas hebben we nog niemand gevonden die haar taak over wil nemen.
11.
Rondvraag.
Debbie vertelt over de sponsorfietstocht georganiseerd door de Rabobank. We hebben
hier idd al over gehoord en houden het op de agenda. De Rabobank kan ook benaderd
worden voor sponsor verzoeken. Daar hebben we al eens gebruik van gemaakt.
Anita geeft aan dat de gemeente Heemskerk ons gevraagd heeft iets te doen tijdens de
viering van het 950 jarig bestaan van Heemskerk. Dit gaat georganiseerd worden op het
terrein achter het nieuwe stadhuis.
Vergadering wordt gesloten om 21.40
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Agenda

Club
6-november:

Najaarsledenvergadering. (Agenda wordt per mail verzonden)

Nationaal en Regio
Regio

2 + 3 februari 2013
Dressuur Pony's [zonder voorselectie]
8+9+10 februari 2013 Dressuur Paarden [via Kringen de voorselectie
16 – februari 2013
Springen paarden [zonder voorselectie]
17 – februari 2013
Springen pony's [zonder voorselectie)
KNHS INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 2013
9 – maart 2013 Dressuur Paarden L2 t/m ZZ-Licht Ermelo
16 – maart 2013 Dressuur Pony's L2 t/m Z2 KNHS Ermelo
23 – maart 2013 Springen Pony's L t/m ZZ Ermelo
30 – maart 2013 Springen Paarden L t/m ZZ Ermelo

TOPSPORT
1,2 en 3 maart 2013 Dressuur Paarden ZZ-Zwaar t/m Zware Tour Ermelo

Diversen:
17 t/m 20 januari 2013 Jumping Amsterdam Amsterdam Rai
14 t/m 17 maart 2013 Indoor Brabant 's Hertogenbosch

Techniek

Verruimen
Bij versterkingen wordt het paard ruimer, doordat de achterhand krachtiger naar voor
schuift in de richting van het zwaartepunt. Door de vermeerderde buiging achter wordt de
voorhand vrijer. Het paard moet zijn zelfhouding (en balans) bewaren en de neus moet
wat voor de loodlijn komen. De nek blijft het hoogste punt.
Men hoeft maar naar een willekeurige dressuurwedstrijd te kijken om te zien dat er
meestal wel het één en ander schort: duiken, achter hoog, balansverlies en rennen, kort
in de hals, achter de loodlijn , hakken naar de staart i.p.v. naar voor of een steeds langer
wordend paard.
 Wat te doen wanneer niet de sprongen maar het paard langer wordt?
Veel overgangen en kleine tempowisselingen rijden, zodat het paard goed aan het been
is.
 Wat te doen als het paard zich er voor uitdrukt en zich aan de hulpen onttrekt?
6
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Op gebogen lijnen het paard dieper instellen en weer opnieuw aan de buitenteugel stellen,
zodat het paard de hulpen weer beter doorgeeft door het lichaam.
In ieder geval niet een complete lange zijde of diagonaal middengang willen rijden, maar
b.v. schouderbinnenwaarts op de lange zijde en dan enige passen verruimen op de halve
diagonaal.
 Andere oefeningen:
Stap-tendens middendraf-stap. Dat kan tweemaal op een lange zijde. Wel onmiddellijk
langere passen eisen. Paarden worden flexibeler.
Bij galopversterkingen het paard niet extreem naar binnen stellen, want daardoor valt het
paard over de buitenschouder op het buitenste achterbeen. Om het binnen-achterbeen de
last op te Laten nemen schoudervoor rijden zonder stelling of met een licht contrastelling.
 Wanneer de zit van de ruiter een belemmering vormt:
Eerst oefenen terwijl men licht rijdt. Daarna eerst steeds korte stukjes, zodat je niet in de
verleiding komt om te gaan klemmen. Of op de grote volte rijden en dan aan de open
zijde de pas verruimen, niet bij de lange zijde beginnen, want dan heb je een probleem
met het recht richten. Ook niet de diagonaal oprijden en dan verruimen want dan heb je
ook nog stuurproblemen vanwege de wending.
 Wat te doen wanneer je paard via de versnelling verruimt?
Vergeet niet dat je voor je de versterking begint, je paard op het achterbeen moet zetten
d.m.v. een halve ophouding. Niet terugwerken met de hand! Als je paard al van de
achterhand weggelopen is wordt dat met het verruimen alleen maar erger. Dus op de
korte zijde terug naar kleinere passen op het achterbeen.
Eerst rustig oefenen, niet meteen wegknallen. B.v. tellen: één twee drie vier steeds groter
en dan één twee drie vier steeds weer kleiner. Meetellen zodat je weet wanneer je weer
terug moet.
Bedenk bij dit alles dat verruimingen veel belasting voor een paard vormen. Bij te jonge
paarden kan dat b.v. problemen geven in de kniegewrichten indien het paard nog niet
voldoende in balans loopt. Ook spelen de kwaliteit van de bouw en de beweging van het
paard een grote rol. En natuurlijk het talent van de ruiter!

Stelling en buiging.
De stelling vind je in het voorste deel van de hals, bij de nek en de keeluitsnijding. De
buiging is een lengtebuiging om het binnenbeen van de ruiter over e hele lengteas van
het paard. Buigen zonder stelling is dus niet mogelijk, maar stelling zonder buiging wel.
Wanneer je stelling hebt kun je het binnen-oog en binnen-neusgat net een beetje zien.
Zie je maar één van de twee dan heeft je paard zijn hoofd verkanteld. Voor de stelling
heeft het paard de aanhechting van schedel aan de eerste drie halswervels nodig.
Wanneer je buiging hebt zal je paard zijn achterhoeven precies in het spoor van de
voorhoeven zetten op een gebogen lijn en wijkt de binnenschouder iets naar buiten. De
lengtebuiging is afhankelijk van de anatomie van het paard. De lengteas wordt gevormd
door de wervelkolom. Zijdelings het beweeglijkst zijn de halswervels, borstwervels zijn
weinig beweeglijk en lendenwervels helemaal niet. Echte lengtebuiging is dus niet zo
eenvoudig, vandaar dat men ook zo veel paarden ziet die alleen maar verbogen in de hals
zijn. Wanneer een paard goed gesteld is zij kaak- en halsspieren ontspannen. Dat is
daarna een voorwaarde voor buiging, want wanneer deze spieren niet ontspannen zijn
treden ook spanningen op in de rest van de rugspieren. Die spieren worden dan minder
doorbloed en raken eerder verzuurd. Dan kan een paard niet meer buigen, wordt stijf en
soms ongehoorzaam.
Misschien vraag je je af waarom stelling en buiging zo belangrijk zijn?
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Wel , wanneer je paard zonder de juiste stelling en buiging door de hoek gaat kan hij zich
alleen maar in balans houden door zijn binnenschouder, en dus ook binnenbeen, meer te
belasten: gezondheidsschade. Daarnaast zorgt de afwisselende stelling en buiging ook
voor gymnasticering van de lange rugspier.
Alleen stelling wordt gevraagd bij het wijken voor de kuit, de wending om de voorhand en
bij het vierkant vergroten en verkleinen. Gesteld en gebogen wordt in alle wendingen
gevraagd: hoeken, voltes, slangenvoltes, schouderbinnenwaarts, travers, renvers,
wendingen om de achterhand.
Typische fouten bij het stellen:
 Trekken met de binnenhand. Geeft druk op het kaakgewricht. Het paard spant dan
de kaakspieren en de halsspieren in plaats van ze te ontspannen.
 Naar beneden drukken van de binnenhand. Daardoor komt te veel druk op de lagen
in de mond. Dit kan tot verzet leiden.
 Binnen terugwerken en buiten stevig vasthouden. Buitenhand blokkeert daardoor
de stelling en het paard zal zijn hoofd kantelen.
 Te veel binnenteugel en te weinig buitenteugel. Het paard verbuigt nu in de hals,
waarbij het buigpunt niet voor in de hals zit, maar bij de schoft. De
gymnasticerende werking gaat verloren.
 Vaste of pompende binnenhand. Het paard kan daardoor niet nageven, laat dus niet
los en kan hard in de mond worden.
 Te sterke stelling. Daardoor wijkt het paard met de schouder naar buiten.
 Wel proberen, maar opgeven als het paard niet reageert. Daardoor wordt het paard
in zijn onwil versterkt.
Typische fouten bij het buigen:
 Buitenbeen niet aan het paard. Hierdoor wordt de buitenkant niet begrensd en wijkt
het paard met de achterhand naar buiten uit en onttrekt zich zo aan de buiging.
 Binnenbeen afgestoken. Nu ontbreekt het aangegeven draaipunt voor het paard.
 Te veel teruggelegde binnenkuit. Ook nu ontbreekt het draaipunt, bovendien zorgt
de kuit er nu voor dat de achterhand naar buiten geduwd wordt.
 Te veel druk met de buitenkuit. Het paard zal met de achterhand naar binnen
komen.
 Naar voor brengen van de binnenschouder van de ruiter. Het paard wordt
gedwongen in een andere richting dan de ruiter te bewegen: taktstoringen en
foutieve lijnvoering.
Wat moet je doen als het paard zich niet laat stellen?
 Controleer het hoofdstel: past het bit, is de neusriem goed gegespt, klemt er
ergens iets?
 Controleer het gebit. Je kunt met je vinger langs de buitenkant van de kiezen
strijken om te voelen of er scherpe kanten zijn. Je kunt ook aan de buitenkant
zachte druk uitoefen op de wang bij de kiezen. Hebben ze scherpe randen dan zal
het paard daarop reageren.
 Rijtechnische hulp inroepen om te kijken of je het wel juist doet.
 Als dat niet helpt kan het zijn dat er één of andere blokkade in b.v. de halswervels
zit. Dan zal je medische hulp moeten inroepen.
Wat moet je doen als je paard zich niet laat buigen?
 Zorg eerst dat je je paard goed kunt stellen, dat is immers de voorwaarde voor een
goede buiging.
 Controleer je zadel: drukt het op de schouder, is er te weinig ruimte boven de
wervelkolom, etc.?
 Controleer of je verschillende hulpen samenwerken en niet tegenstrijdig met elkaar
zijn.
8
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Rijd veel voltes en andere gebogen lijnen, van eenvoudig naar moeilijker. Ben je
meer gevorderd dan kun je ook voltes in afwisseling met schouderbinnenwaarts
etc. rijden.

Ponyhoek

Chinees oorlogspaard wordt sportpaard
Het Shandanpaard bleek niet geschikt als race- en sportpaard.Al sinds de Han-dynastie (202 voor
Christus) worden in China paarden gefokt die gebruikt
worden voor de oorlog. Nu importeren ze paarden uit het
buitenland om het ras geschikt te maken voor de sport.
Het ras wordt nu gecombineerd met paarden uit GrootBrittannië, Saudi-Arabië en Kazachstan.
Bron: Horses / Horsetalk Foto Lonneke Ruesink

Ook zonder pony kun je plezier maken!!
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De dravende reporter
Dravende Reporter
bij Debby Wolbrink
Vertel eens iets over je paard, hoe heet ie, wat is de leeftijd. Wat doe je ermee?
Mijn paard heet Vice Versa (Havidoff x Stornello), een KWPN-ruin van 10 jaar.
Ik heb hem vanaf veulen, hij is geboren in Oterleek bij mijn vriendin (ik woonde in
Heerhugowaard) waar mijn vorige paard gestald stond. Ik heb zijn geboorte zelfs op
video (hoewel ik geen VHS-speler meer heb, bedenk ik me nu). Zij wilde geen hengst en
ik was op slag verliefd. Ik ben voor de
zekerheid nog wel wezen kijken naar
andere veulens, maar die overtroffen Vice
niet. Mijn vorige paard was net naar de
eeuwige weilanden verwezen door
diverse artsen, maar het voelde niet goed
om al afscheid van hem te nemen. Ik
vond het wel erg leuk om een paard te
hebben die ik van veulen al had en zo
geschiedde dat ik 2 paarden had.
Ik heb erg veel pech met Vice gehad – ik
wil hier niet meer bij stilstaan – . Ik kan
gelukkig nu lekker met hem rijden. Hij
vind het heerlijk om geborsteld te worden
en ik geniet vooral van hele kleine
dingetjes: zoals dat hij altijd opkijkt als ik
aan kom rijden met de auto; hij diverse
pogingen doet om me – vooral niet – mee
te helpen met drollen wippen in de
bak/paddock en dat ie bijvoorbeeld aan
m’n broek knabbelt als ik zijn voorhoeven
uitkrab.

10

De Postgalop – september 2012
Wat was je eerste paard en vertel daar eens iets over.
Casanova (stamboeknaam Jorden
(Casanova x Orthos)) was mijn 1e echte
eigen paard. Ik had vele paarden voor
anderen gereden, waaronder ook Cas.
Hij was van een meisje van 15 die niet
meer naar ‘m omkeek. Haar ouders wilde
er nog geen afscheid van nemen en
hoopte dat ze weer meer naar het paard
ging in plaats van hangen met verkeerde
vrienden in het winkelcentrum. Dat
gebeurde dus niet, en ik had al
aangegeven dat ik ‘m wel wilde kopen.
Wist precies wat ik zou kopen, had
immers een proeftijd van ruim een half
jaar gehad. Heerlijk paard was het, echt
een gebruikspaard. Ik heb met hem de
1e fase van de Orun kunnen doen. Ik
wilde graag de volgende fase doen, maar
toen werd er ernstige spat geconstateerd. Inspuiten hielp al niet meer.
Op dit punt kocht ik Vice. Ik ben toch
blijven koetelen met Cas, want hij liep
na een 20 minuten toch wel rad. Ik ben
aan de supplementen geraakt en hij
begon weer goed te lopen! Ik ben zelfs
Z1 dressuur met wp. geworden met
hem. Cas heb ik uiteindelijk aan mijn
nicht verkocht, zij hebben een
melkveehouderij. Helaas is hij
afgelopen mei overleden aan ernstige
koliek. Hij is 21 jaar geworden, ze
reden nog regelmatig een buitenritje of
gingen koeien halen voor het melken.
Het was dan net een jong paard, zo blij
als ie dan was.
Heb je er nog meer gehad?
Nee, maar wel bijrijdpaarden

Waar staat je paard gestald?
Vice staat bij Jaap en Ingrid Schuijt.
Heerlijk plekkie, niet te groot (max
4 paarden) en lekker dichtbij de
duiningang. Hij wordt super
verzorgd. Soms moet ik erg lief
kijken om de bak bewaterd en/of
gesleept te krijgen, ik krijgt meestal
dan wat gemopper, maar Jaap doet
het dan toch maar weer.
Ik heb 1x een sms-je gestuurd
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nadat de bak er super bij lag met “Ik kan je wel
zoenen”, toen kreeg ik als antwoord: “als je dat
doet, doe ik het nooit meer”. Die zoen heeft Jaap
dus niet gekregen...
Waar kun je rijden?

Ga je naar het duin?
Ga je naar de les van de Commandeurs?
Ja ik ga naar de dressuurles op maandagavond.
Het valt niet mee om dat geregeld te krijgen.
Normaal gesproken ben ik pas 18,30uur thuis
van het werk, dus het is wel racen. Ik kan er niet
zo goed tegen als het heel druk is in de les (en
daardoor kan zeer waarschijnlijk Vice er ook niet
tegen...). De laatste les is eigenlijk geen optie
meer, die is te druk. Ik vind de lessen erg fijn en
prima dat het door 2 meiden afgewisseld wordt,
de basis is bij hun hetzelfde maar je krijgt maar
mooi meerdere manieren om jezelf en paard
beter te krijgen.
Ik ben ook heel voorzichtig aan het nadenken of
ik weer naar de springles zal gaan. Ik ben
helemaal geen held, maar Vice vindt het volgens mij wel erg leuk.
Wat vind je het leukst aan de
Commandeurs?
Het kleine, het persoonlijke. Ik vind het een
actieve vereniging met veel enthousiaste leden.
Ik kom oorspronkelijk niet uit Heemskerk, maar
kan wel zeggen dat ik inmiddels wat goede
bekenden en vriendinnen heb toegevoegd aan
mijn leven hier.
Wat mis je bij de Commandeurs?
Een overkapping, haha. Nu staan we er niet zo
bij stil, maar “voor je het weet is het kerst” met
het winterse weer. – Ik ben trouwens stiekem
even in de oude PostGaloppen wezen kijken, en
deze vraag wordt elke keer hetzelfde
beantwoord. Misschien toch weer een charmeoffensief richting de Gemeente doen?
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Vertel nog eens iets leuks.
Ik heb nog wel wat bijzonders meegemaakt. Een tijd geleden zat ik op (een actieve) yoga
- dat deed ik omdat ik mijn pootje gebroken had en ik m sterker wilde hebben - . Er werd
door een mede yoga- tja hoe noem je dat - lesvolgster gevraagd hoe het gekomen was.
Ik vertelt, zij zei dat ze vroeger ook een paard had gehad en dat hij op het grote veld in
Wijk aan Zee heeft gestaan. Ik wist toevallig dat Cas daar ook had gestaan dus ik begon
daarover. Blijkt zij dus ook eigenaresse geweest te zijn van Cas. Nou, hoe leuk is dat?!
Tranen met tuiten, ze moest hem noodgedwongen verkopen en ze had nooit meer
verwacht iets van Cas te horen. Helaas is het er niet meer van gekomen dat ze Cas nog in
levende lijve heeft gezien.
Wil je nog iets kwijt?
Ja. Ik heb 2 paarden (gehad) waarvan door de artsen werd gezegd dat ik moest stoppen
met ze, dat er geen uitzicht meer was op een carrière als rijpaard. Stronteigenwijs ben ik,
en mijn geduld is erg op de proef gesteld, maar ik heb mijn gevoel gevolgd. Beide
paarden zijn (weer) in de sport uitgekomen, en nee, niet op pijnstillers!
Ik hoop dat de paardenmensen goed blijven kijken en vooral voelen hoe het echt gaat
met het dier. Dat betekent natuurlijk ook durven afscheid nemen op een moment dat het
dier in de natuur ook geen kans op overleven meer heeft.
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Nog niemand is wakker.
Maar wel Jos Bakker.
Snel in de ochtenddauw
nog even slepen gauw.
Met de trekker over het terrein.
Hij vindt het ook wel een beetje fijn.
Dan kan de wedstrijd weer soepel verlopen.
En Jos ’s middags met een gerust hart een biertje
kopen.
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Verslagen

Regio kampioenschappen
Tijdens de Regiokampioenschappen was er slechts één lid actief: Anita Marijnus met
Vivaldi.
Na een verzopen zomerkampioenschap verleden jaar, en bevroren winterkampioenschap
dit jaar en een verwaaid nationaal kampioenschap te Hoofddorp, was het ditmaal gewoon
mooi weer. Hoera!
Anita reed een keurige normale proef (5e paats) en moest daarna nog de kür op muziek
rijden (9e) . Dat ze het nooit kon winnen van Lotje en Wijnanda stond eigenlijk tevoren al
vast, maar het resultaat was wel: eerste reserve voor Ermelo met 62,29%.

i

info
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eerplaats.nlnfo@meerplaats.nl

@

Puzzels

Oplossing maart
Inderdaad: Nadja en Sterre van Adri.

Puzzel juni
Bij deze puzzel moet je letters verticaal verplaatsen om goede woorden te krijgen.
Voorbeeld:
z
h
16
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Wordt dus zadels en hoeven.
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Gezondheid

Rugproblemen bij het paard
Door: Dierenkliniek Emmeloord op woensdag 15 december 2010
Steeds meer paarden hebben te kampen met rugproblemen. Aandoeningen aan hals en
rug zijn van grote invloed op het gebruik. Ernstige blessures in dit gebied kunnen ervoor
zorgen dat een paard ongeschikt wordt om te berijden of aan te spannen.
De wervelkolom van het paard is opgebouwd uit:7 hals wervels
18 borstwervels
6 lendenwervels
5 heiligbeenwervels en
18 staartwervels
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Arabische paarden, met hun van nature korte rug, hebben vaak maar 17 borstwervels, 5
lendenwervels en slechts 15 staartwervels. Ook van sommige barokke rassen en minipaardjes is bekend dat ze soms minder borst- of lendenwervels hebben.
Veel voorkomende blessures
Een veel voorkomend probleem in de paardenrug zijn de te dicht tegen elkaar liggende
doornuitsteeksels van de rugwervels, oftewel "kissing spines". Natuurlijk zijn er meer
vervelende aandoeningen, waaronder artrose, spier- en bandbeschadigingen en ataxie. In
deze nieuwsbrief zullen we dieper ingaan op de "kissing spines".
Betere diagnosemogelijkheden en toenemende uitwisseling van inzichten tussen
dierenartsen en fysiotherapeuten, hebben ervoor gezorgd dat er meer bekend is
geworden over kissing spines.
Deze aandoening kan zich overal in de rug voordoen waar doornuitsteeksels zitten.
Hoeveel ruimte er van nature tussen de doornuitsteeksels is, verschilt van paard tot
paard. Dat maakt het lastig om de diagnose hard te stellen. Of de uitsteeksels elkaar
daadwerkelijk raken wordt beïnvloed door de houding van het paard.
Diagnose
Er zijn paarden met kissing spines die je maar hoeft aan te raken op die plek en ze
krimpen in elkaar. Er zijn ook paarden waarbij de röntgenfoto's een duidelijke diagnose
geven zonder dat het paard pijn laat zien.Er zijn paarden die "rommelig" worden in de
achterhand zonder dat meteen een relatie wordt gelegd met rugproblemen. Klachten
kunnen zich ook uiten in het gebruik, zoals verzet geven of onvoldoende vermogen om
bepaalde oefeningen uit te voeren. Als daarbij röntgenologisch wordt aangetoond dat de
doornuitsteeksels te dicht tegen elkaar aanliggen dan is de prognose somber.
Prognose
Er is een lichtpuntje. Training kan van invloed zijn op de houding van de rug. Als die
voldoende opbolt, worden de doornuitsteeksels uit elkaar getrokken. Rond en diep rijden
is in dit opzicht dus goed. Maar zo'n houding moet echter wel met beleid, zonder dwang,
worden uitgevoerd. Extreem rond en diep rijden voor langere periode is zeker niet goed!
Wel kan het nuttig zijn om samen te werken met erkende paarden-fysiotherapeuten.
Goede begeleiding van het paard is zeer belangrijk. Je traint voor de gezondheid van je
paard, niet voor de hoogste eer! Helaas is in ernstige gevallen van kissing spnies
aangepaste training niet een oplossing.
Chirurgisch is er nog geen definitieve oplossing gevonden voor kissing spines.
In sommige landen wordt wel operatief ingegrepen en wordt er een deel van het
doornuitsteeksel weggezaagd. Dit is een zware ingreep waarbij veel spierweefsel en
andere structuren worden beschadigd op een plek waar ooit weer een zadel moet komen
te liggen. De revalidatie kan wel anderhalf jaar in beslag nemen. Je moet je afvragen of je
een paard dit wil aandoen.
Omdat erfelijkheid een rol kan spelen is het niet onverstandig
om bij een aankoopkeuring van een sportpaard de rug in het
onderzoek mee te nemen. Het is nog niet zover dat in de
fokkerij wordt geselecteerd op de vorm van de rug. Indien
criteria zijn aan te geven die een gefundeerde selectie mogelijk
maken, gaat dit wellicht in de toekomst tot de mogelijkheden
behoren. Heb je een paard dat wegens de diagnose kissing
spines onbruikbaar is ga er dan vooralsnog niet mee fokken,
want de kans bestaat dat het door gegeven wordt.
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In september is een boek uitgekomen van dierenarts Krijn van Muiswinkel voor de
geïnteresseerde paardenliefhebber. Het boek heeft als titel: Van Hoofd tot Staart en in het
boek zal dieper op veel voorkomende rugproblemen bij het paard worden in gegaan. Ook
spierblessures, ataxie en andere aandoeningen komen uitgebreid aan bod.

Nogmaals iets over teken.
Teken brengen ziektes over. Bij ons het meest bekend is de ziekte van Lyme, ook wel
Borreliose genoemd naar de bacterie die de schuldige is.
Aangezien deze bacterie in de darm van de teek huist duurt het even voor mens of dier
geïnfecteerd raakt. Dus het is nuttig de teek zo snel mogelijk te verwijderen, het doet er
niet zoveel toe hoe. Als er monddelen van de teek blijven zitten is dat geen ramp, dat zijn
dode chitine stukjes die het lichaam vanzelf afstoot.
Na de steek wordt ontstaat een rode vlek. Wanneer deze vlek zich na enkele dagen steeds
meer uitbreidt is er kans dat je de bacterie binnen gekregen hebt en is raadplegen van
een arts noodzakelijk. Behandeling met antibiotica volgt. Men verwacht begin 2014 een
gel op de markt te kunnen brengen die op de huid aangebracht kan worden. Daar de
Borrelia ongeveer 4 dagen onder de huid blijft voor hij zich verspreidt kunnen ze met deze
gel gedood worden.
Enkele waarheden en onwaarheden:
 Teken overleven een wasprogramma met centrifugeren bij 40° makkelijk, ze
kunnen ook tegen vorst.
 Er bestaat geen inenting tegen Borreliose.
 Teken vallen niet uit bomen en struiken, maar worden door mens en dier daar
eenvoudig in het voorbijgaan afgeveegd en meegenomen.
 Teken niet met olie, lijm of nagellak verwijderen. Ze krijgen het daar benauwd van
en stoten meer mogelijke ziekteverwekkers uit.
 Teken met een pincet o.i.d. verwijderen door
voor de kop (aan de monddelen) te pakken en
er recht uittrekken. Draaien heeft geen zin.
 Alleen de vrouwtjes steken daar ze eiwit nodig
hebben voor de ontwikkeling van hun eieren.
 Verwijderde teken in kokend water werpen of
pletten, want anders leven ze rustig verder.
 Hoe warmer het is , hoe actiever de teken
zijn.
 Bij een graad of 7 worden na de winter de
teken actief, dus meestal is van maart tot
november.
 Een teek kan wel 6 jaar oud worden.
 Eenmaal op het slachtoffer zoekt de teek een
plekje waar de huid dun is, dus meestal duurt
het even voor hij ook werkelijk begint te
zuigen.
 Bij paarden zijn de meest voorkomende
plaatsen: hoofd, achterhand, buik, uier en
benen.
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Productinformatie
Slimme vacuümzak
Een slimme vacuümzak voor
paardendekens die je een seizoen wilt
opbergen: weinig plaats, geen geurtjes,
met een normale stofzuiger te bedienen en
beschermt d.m.v. een sterk materiaal.
Misschien zijn ze in Nederland ook al wel te
krijgen anders bij:
www.slim-your-horse.de in Duitsland voor € 6,99, maar daar komen dan waarschijnlijk
nog transport kosten bij

Mutaties

Nieuw lid ppony’s
Yousha Beentjes

Opzegging per 31/12
Ton Wildschut (RV)
Danny de Boer (MV)
Britt Swart (PC)
Denise Wolken (RV)
Jose Nijman (PC)
Sarah Stengs (PC)

Uitslagen
Uitslag onderlinge wedstrijd 9 september 2012
In tegenstelling tot de 2e onderlinge die afgelast moest worden in verband met het slechte
weer was het op 9 september prachtig weer.
De zomerstop is gebruikt door een aantal combinaties om een kür op muziek of pas de
deux in te studeren wat resulteerde in 6 leuke küren om naar te kijken en luisteren. In
plaats van de jurering hiervan in handen van 1 deskundig jurylid te leggen is gebruik
gemaakt van een publieksjury. Zes mensen uit het publiek kregen de belangrijke taak alle
küren te beoordelen op oa muziekkeuze en originaliteit. Dit hebben ze met groot
enthousiasme uitgevoerd.
Hieronder de uitslagen:
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Mennen B dressuur, 1e proef
1
Larissa Bleeker
Falco
B
2
Marjan in 't Veld
B
3
Piet Zoon
Falco
B
e
Mennen B dressuur, 2 proef
1
Larissa Bleeker
Falco
B
2
Marjan in 't Veld
B
3
Piet Zoon
Falco
B
Mennen L Dressuur, 1e proef
1
Miel vd Velde
Sandvick
L1
e
Mennen L Dressuur, 2 proef
1
Miel vd Velde
Sandvick
L1
Dressuur, B pony’s
1
Marleen Stengs
Beau
Bpo
Dressuur, B paarden
1
Joke Muijen
Willow
B
2
Harald Beentjes
Kashmir
B
Dressuur, L2 en M1
1
Margret Beentjes
Kashmir
L2
2
Adrie Duin
Nadja
M10
3
Wendy van Velzen
Lucky Boy M1
4
Kim de Vries
Count
M1
Dressuur, Z1
1
Marjon Geerdes
Dije
Z1
2
Dionne Geerdes
Bright
Z1
Dressuur, ZZ-Z
1
Anita Marijnus
Vivaldi
ZZ-Z
Kür op muziek, Pas de deux
1
Anita & Hans
Vivaldi & Wendela
2
Joke & Ingeborg
Will & Dije
3
Dionne & Kim
Bright & Count
Kür op muziek, indidivueel
1
Marjon Geerdes
Dije
2
Anita Marijnus
Vivaldi
3
Wendy van Velzen
Lucky Boy
Dagkampioenen
Mennen
Larissa Bleeker
Dressuur
Joke Muijen

187
175
174
186
176
175
183
184
188
196
181
195
186
182
180
197
196
210

Uitslag federatiewedstrijd 16 september
Goed weer, een prima bak en een fijne sfeer.
Marleen Stengs reed haar laatste wedstrijd met Beau. Dat was niet onverdienstelijk want
ze scoorde 3 winstpunten: een waardig afscheid dus.
Debbie en Miranda zullen met elk 2 winstpunten ook niet ontevreden geweest zijn en ook
Stefanie, Judith en Sandra keerden met winst terug naar huis.
Nu het winterseizoen weer aanbreekt is het wachten op het voorjaar voor we weer op
eigen terrein kunnen starten. Veel oefenen voor de volgende stappen.

