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Van de Voorzitter 
De vakanties zijn in aantocht. Wendola krijgt ook vakantie. Ze gaat lekker het land op om te 
grazen. Straks kunnen we vol frisse moed de draad weer oppakken. Zowel paard als ruiter. 
 
We hebben weer de zomerstop.  De dressuur-; carrousel- en springlessen gaan vanaf 
12juli 2010 tot 22augustus 2010 niet door '.De menners nemen zelf een beslissing over 
het wel of niet doorgaan.! 
 
Je kunt een leuk levendig verslag lezen van de bevindingen van een schrijfster bij de 
dressuurwedstrijden. 
 
We hebben een stukje over botoedeem, wat ernstige kreupelheid kan veroorzaken. 
Ik ben naar een bijeenkomst van het ruiterplatform geweest, waarvan je de notulen helaas 
niet kunt lezen. Maar wel de uitnodiging voor de BBQ. 
De dravende reporter is dit maal van Tamara. 
 
Verder de bevindingen van 4 ruiters uit elke groep die de Clinic van Lia de Ruiter hebben 
gedaan. Gaat het ze helpen bij de onderlinge wedstrijden? De uitslagen van de 1e twee 
wedstrijden tref je in deze postgalop aan. 
 
De oplossing van de digitale puzzel, de notulen van de voorjaarsvergadering en de 
mededelingen van de bestuurstafel vind je verderop in dit vakantienummer. 
 
Kortom een lekker dubbeldikke Postgalop. Print hem uit en neem hem mee op vakantie. 
 
Ik ben genoeg aan het woord geweest zo. Iedereen veel succes in de wedstrijden en vooral 
veel plezier met het paardrijden. En een heel leuke vakantie gewenst. 
 
Hans van Son 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  D.D. 27.05.2010    
- Voor de nieuwe muziekinstallatie zal een headset aangeschaft worden. 
- Parkeren tijdens evenementen op terrein kasteel verloopt goed. 
- Op 16 juni 2010 zal de springles in het teken staan van parcours springen. Alle 

springers verzamelen om 19.00 uur om parcours op te bouwen. 
- Bij evenementen krijgen vrijwilligers van onze eigen club geen attentie, wel 

voorziening van drinken/eten. 
- Van KNHS bericht ontvangen dat ten onrechte personen als 2e gezinslid zijn 

aangemeld. Er komt een naheffing. Als je een startkaart hebt dan dien je ook een 
abonnement te hebben op het blad PaardenSport. Indien er meerdere personen in 
een gezin een startkaart hebben dan hoeft er 1 persoon een abonnement te hebben, 
de andere gezinsleden mogen 2e gezinslid worden. Betreffende leden worden 
geïnformeerd. 

- Een lid van de Commandeurs heeft waarschijnlijk de juiste horeca papieren, wordt 
onderzocht. 

- Marjolein Veenstra-Vos heeft PR activiteiten op zich genomen. In verschillende 
kranten heeft stukje gestaan over clinic Lia de Ruiter. 

- De uitslagen van de KNHS wedstrijden zullen in de toekomst gepubliceerd worden op 
de site www.startlijsten.nl. 

- Aan het College van B&W Heemskerk is een brief verzonden om nogmaals duidelijk 
te maken dat we graag een binnenaccommodatie willen realiseren. Nog geen reactie 
op ontvangen maar er blijken weer nieuwe ontwikkelingen te zijn. Op dit moment nog 
even geen actie om grote bak aan te pakken. De lessen kunnen altijd in kleine bak 
plaatsvinden, deze is goed. 

- Zomerstop lessen dressuur / carrousel / springen is 12.07.2010 tot 22.08.2010. 
Menners regelen dit onderling i.o.m. Jan Tuin. 

 

Activiteiten 
Datum  Activiteit 

 

   
12-09-2010  Federatiewedstrijd en BBQ 
26-09-2010  3e onderlinge wedstrijd 

 
   
   
   

Overige Activiteiten 
 Kring Regio en Nationaal    
Kringkampioenschap 
Zondag 4 juli te Wormerveer. Ook afdelingsdressuur.   

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 te vinden op de website van de Regio: www.paardensportnoordholland.nl 
 

  

 
.   

http://www.startlijsten.nl/�
http://www.paardensportnoordholland.nl/�


 

   

Mutaties 
Nieuwe donateur 
Denise Timmer 
Stijkelstraat 10 
1964 BS  Heemskerk 
tel. 06-15580364 
e-mail: imhappy555@hotmail.com 
 

Opgezegd 
Flory Sanders 
Manouk Tijms 

Startkaart aangevraagd  
Sandra de Wit met Miranda 
Kimberley Driesten met Azelma 

Correctie 
Patricia Pels is RV (niet PC) 
 

Nieuw lid PC 
 
Priscilla de Wildt 
Zevenblad 9 
1911 PR Uitgest 
tel. 06-54933081 
e-mail: zeven9@casema.nl 
pony: Fight 
 

Nieuw lid RV 
 
Ton Geerdes 
Rosa Manussingel 18 
1963 BD Heemskerk 
e-mail: tongeerdes@casema.nl 
tel. 0251-231063 
 
Louise van Kooten 
Ardennenlaan 24 
1966 RV Heemskerk 
tel. 06-11954223 
Paard: Athos 
 
Anita Nijhuis 
Alkmaarseweg 503 
1945 DM Beverwijk 
tel. 06-42100010 
e-mail: anita_nijhuis_96@hotmail.com 
Paard: Athos. 
 
Sandra de Wit 
Bizetstraat 39 
1962 BW Heemskerk 
tel. 06-51938319 
Paard: Miranda 
 
 

Van donateur naar rijdend lid 
Denise Timmer  
Stijkelstraat 10;  
1964 BS Heemskerk,  
tel. 06-15580364 

 

 
 

mailto:imhappy555@hotmail.com�
mailto:zeven9@casema.nl�
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Dravende Reporter 
De dravende reporter ging op bezoek bij nTamara 
Hageman. 
 
Vertel eens iets over je paard, hoe heet ie, wat is de leeftijd. 
Wat doe je ermee? 
Mijn paard heet Zarewitch Van het Schermeershof! Hij is 
een Zwarte San Remo X Gribaldi van 6 jaar. Ik heb hem als 
3 jarig groentje van het land getrokken bij Familie 
Barendrecht uit Heerhugowaard, die zijn bloedlijn zelf gefokt 
hebben. 
Het is een heel fijn paard, die je met veel gevoel moet rijden.  
Toen ik hem pas had heb ik veel strubbelingen gehad met 
het inrijden, hij heeft veel last gehad van groeipijn, waardoor 
hij in verzet kwam, hij vrij onhandelbaar was, en ik 
regelmatig met mijn snoet in het zand belandde.. Maar we 
hebben door gezet, en hem wat tijd gegeven om te groeien 
op het land, en daarna heeft hij het allemaal zeer makkelijk 
en goed opgepakt! 
Ik rij Dressuur Wedstrijden met hem en dit gaat sinds onze 
start erg goed. 
We zijn begonnen in de B, en zijn er snel doorheen 
gevlogen.. Met 13 wedstrijden achter de rug mogen we nu al 
M1 starten, en ik heb er veel zin in want in de training ( van 
Alex Hoedeman ) loopt hij erg fijn! Hij is zeker klaar voor het hogere wek! 
 
Wat was je eerste paard  en vertel daar eens iets over. 
Mijn eerste pony was Dutchy - boy, een vos ruintje van een jaar of 12. 
Op deze pony heb ik veel ervaring opgedaan, en altijd met veel plezier gereden..  
Lekker zonder zadel naar het strand, maar ook serieus begonnen met me eerste 
wedstrijdjes. 
We zijn uiteindelijk in het L2 beland, en toen werd ik helaas wat te groot voor hem, waardoor 
ik hem heb moeten verkopen.. Maar hij is heel goed terecht gekomen, bij een jong meisje die 
er lekker op door gestunteld heeft! Een goeie ouwe dag zal ik maar zeggen!! 
 
Heb je er nog meer gehad? 
Ik heb na Dutchy, een Paard gekocht in Heerhugowaard, Shadow, Dit was een luxe merrie 
van een jaar of 7 die er op het eerste oog, leuk mooi en voorwaarts uitzag, ook toen ik erop 
stapte, liep zij erg lekker!! 
Helaas na de koop, bleek het paard niet in orde te zijn.. Rug problemen.. Knik in ze kop.. 
Niet meer te rijden.. Heel zonde, want het was een mooi paard! Maar helaas weer verkocht 
na een halfjaartje proberen! 
Na deze heb ik een Tuig paardje gevonden.. Nou ja, ik? Me vader kwam ermee.. ze stond in 
de krant, zonder foto, alleen de woorden : Renovo Joviaal merrie van 7jaar. Me vader stond 
erop dat we gingen kijken, dus op naar Laagsoeren!! Eenmaal daar aangekomen, stond daar 
een Hele Grote ( 178 was ze zeker ) Tuiger die er erg slecht uitzag! Geen manen, weinig 
staart, beetje magertjes, een grote witte kop, en 4 witte hoge benen. Echt een Vreselijk lelijk 
ding om te zien.. 
Ik zag het eigenlijk al meteen niet zitten.. maar na aandringen van mijn instructrice hebben 
we haar toch even laten lopen.. En verrekt.. er zat een goeie beweging in het lelijke eendje!!  
Toch maar even erop.. en ja,, zat toch wel erg fijn.. was nog veel werk aan.. maar er zat toch 
wel wat in!!  



 

Ik wilde er graag nog even over na denken, maar er kwamen al andere kopers aanlopen, en 
die wilde haar meteen.. dus toen moest ik daar, op dat moment, de knoop doorhakken, en 
heb ik gezegd we nemen der mee.. we zien wel waar het schip strand.. 
Thuis haar flink opgepoetst, Getraind, en na een jaartje stond daar een pracht van een 
paard!  
We zijn begonnen met starten, en zijn uiteindelijk beland in het Z1! Na een paar winstpunten  
te hebben gehaald in het Z vond ik het genoeg, ze was op haar top, en ik wilde graag verder 
komen dan het Z.. dus ook haar aan goeie mensen verkocht, en opzoek naar een paard die 
mijn hart zou stelen, en waar nog meer in zat! (en die vonden we.. Zarewitch!! ) 
 
Waar staat je paard gestald? 
Mijn paard staat bij Van Tunen, Dit omdat hij daar lekker overdag buiten kan spelen wat ik 
voor een jong paard ( voor elk paard eigenlijk ) wel erg belangrijk vind.. En de binnenbak is 

ook een luxe!! 
 
Waar kun je rijden? 
In zowel de Super grote binnenhal, Als 
de Buitenbak! Ook is er mogelijkheid 
om de weg over te steken en zo het 
duin in te rijden!  
 
Ga je naar het duin? 
Ik ga zoon 1x per maand misschien 
nog wel minder naar het Duin met mijn 
paard.. Het zou beter zijn om vaker te 
gaan ter ontspanning zou je zeggen.. 
maar erg ontspannen zijn mijn ritjes 

buiten niet haha! Maar eerlijk is eerlijk, het gaat wel steeds beter buiten!!  
 
Ga je naar de les van de Commandeurs? 
Sinds kort doe ik mee met de groepslessen op maandag avond, gewoon omdat ik het 
belangrijk vind dat hij ook op andere terreinen komt! Na een aantal super lessen van Gita H, 
heeft Alex Hoedeman het stokje nu over genomen, en ook hij geeft heel leuk les! Ik ga dus 
met veel plezier heen, en met een goed gevoel terug!  
 
 
Wat vind je het leukst aan de Commandeurs? 
Het is een gezellige club, met heel veel gezellige leden! Geen uit de hoogte boel, maar 
gewoon een leuke gezellige sfeer!  

 
Wat mis je bij de Commandeurs? 
Een binnenbak!! Zou toch wel heel makkelijk 
zijn soms.. ( in de wintermaanden bijv.) 
Verder is de Club gewoon perfect zoals het 
is, niets meer aan veranderen zou ik 
zeggen!! 
 
Vertel nog eens iets leuks. 
Ik heb naast de groepslessen op maandag 
avond, nu ook privé les van Alex 
Hoedeman.  
Ik ben erg blij met hem als begeleider.. hij 
kan goed de puntjes op de i krijgen in de 
training, waardoor ook de kleine dingetjes 

nu stukken beter gaan!!  
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Wil je nog iets kwijt? 
Ik wil nog even zeggen dat ik super blij ben met mijn ouders, die mij altijd 
gesteund hebben, en me altijd helpen met de paarden. Paps rijd altijd met 
de trailer, mams is er ook elke wedstrijd weer bij om me voor te lezen, en 
die regelt bijna alles voor me.. Ik zeg het misschien te weinig.. maar mam, 
pap, Super bedankt voor alles wat jullie voor me doen! Ik hou van jullie!! 
 
Tamara Hageman 
 
 

 
Geslaagde wedstrijddag  
 
De KNHS wedstrijddag op zondag 18 april is een prachtige zonnige dag. Een mooie dag om 
het KNHS wedstrijdseizoen te beginnen. Om 10:00 is de ring gereed voor de Z-klasse om in 
te starten. mw Oosthuizen is de jury voor de eerste proef en ik mag hierbij schrijven. Ik heb 
dat nog nooit gedaan maar ik stap er onbevangen in. Als ik maar goed oplet en snel schrijf 
moet het te doen zijn. Altijd al gewild trouwens, schrijven bij de jury. Het lijkt me zo leuk om 
live commentaar te horen bij een proef en ook daadwerkelijk te zien en te snappen wat ze 
bedoelen met bijv. niet aan de hulpen, taktverlies en meer impuls. Waar let een jury op en is 
dat heel erg smaak-afhankelijk?  
Het is inderdaad smaak-afhankelijk, maar mw Oosthuizen houdt ook gewoon van een mooi 
gereden proef. Je mag als deelnemer dan ook eerst even een rondje door de bak, wat voor 
sommigen net even helpt om de spanning eraf te halen. Ze geeft een seintje als men mag 
beginnen. In de Z-klasse laat de voorlezer netjes de startpapieren zien aan de jury en krijgt 
dan te horen dat er nog een rondje door de bak gereden mag worden en dat ze een seintje 
geeft als we er klaar voor zijn. Nou, ehh, ik eigenlijk. Op een protocol en bijbehorende 
coupon moet je nl. nog de naam en het nummer van de jury invullen en tevens de naam van 
de deelnemer checken en opschrijven. De cijfers van de voorgaande deelnemer moet je nog 
optellen en checken, kortom, best nog veel werk tussen de proefjes door. Gelukkig is mw 
Oosthuizen niet alleen voor de deelnemers redelijk coulant, maar ook voor de schrijver. Ik 
dus in dit geval. Ze kijkt mee bij de optelsom, want daar moet je duidelijk eventjes handigheid 
in krijgen, maar over het algemeen gaat het heel erg goed.  
 
Mw Oosthuizen praat ook hardop bij het jureren. Nu doe ik dat ook achter de computer, dus 
in het begin knik ik "ja" en zeg "mmm", niet geheel wetend of ze van mij een reactie 
verwacht. Na de 2e proef heb ik door dat juryleden ook 'gewone' mensen zijn en dat het heel 
erg leuk is, om samen te constateren dat een oefening goed of niet goed uitgevoerd wordt. Ik 
mag dus terugpraten. Wow, dat maakt het allemaal nog leerzamer, want nu kan ik 
tussendoor ook dingen vragen en kijk ik mee naar foutjes of juist hele mooie paarden, ruiters 
en proeven, want wat een verschil zit er tussen de deelnemers. Het is mij duidelijk dat je het 
met alleen een goed paard niet redt, maar ook niet met alleen een goede ruiter/amazone. 
Het moet een goede combi zijn. Wat goed om dit mee te maken voordat je een paard koopt. 
Het werpt weer een heel ander licht op het dressuur rijden en het kopen van een recreatie- of 
dressuurpaard.  
Niet aan de hulpen komt vooral voor bij middendraf. Paarden verliezen takt = regelmaat en 
dat ziet er onregelmatig uit. Hierop volgend valt het paard vaak in galop, wat niet de 
bedoeling is bij middenDRAF. Impulsverlies zie je vooral bij schouderbinnenwaarts. Het 
paard gaat dan direct langzamer lopen en vaak komt ook het hoofd omhoog. Bij 
schouderbinnenwaarts moet je dus tijdens je training goed letten op nageeflijkheid en impuls. 
En dan de laatste eyeopener: Als je voor 2 dezelfde oefeningen, de eerste keer een 6 hebt 



 

en bij de tweede keer een 5, was de eerste oefening waarschijnlijk al een twijfelgeval en kun 
je dus beter voor beide oefeningen een 5,5 denken. Nu kun je natuurlijk ook zeggen:"Schrijf 
dan een 5,5, op!", maar een schrijver is geen accountant...... 
Juryleden moeten enkel een beoordeling over een proef geven, ze zijn geen leermeester en 
beoordelen alleen dat moment. Met de lange voorbereiding en weers- c.q. 
natuuromstandigheden in acht genomen. Dat dan weer wel.  
  
Het was heel erg leuk om te doen, ik heb hele leuke combinaties gezien en nog veel meer 
geleerd. Hoe belangrijk bijvoorbeeld ook ringmeesters zijn i.v.m. het netjes houden van de 
rijbanen, het opbouwen en afbreken van de rijbanen en vergeet het wedstrijdsecretariaat niet 
die alle papieren controleren en in orde maken voor de jurering. De rozetten voor de 
prijsuitreiking, de oproepen en tijdsplanning van de proefjes en de auto's op de juiste plaats, 
het moet allemaal kloppen, anders wordt het een chaos. Van chaos vandaag geen sprake! 
Alles verliep relaxt en het was een gezellige, geslaagde dag. Zonnig in alle opzichten. 
 
Op naar de volgende schrijfsessie, op naar de volgende wedstrijd!  
Marjolein 

 

Oplossing Digitale Puzzel 
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Je moet wel heel goed kijken Hans om dit te zien!!!! Had je hem stiekem wat vager 
gemaakt? 

 
 





Rijvereniging  De Commandeurs 

Blz. 12  - 23  

Clinic Lia de Ruiter 
Les Lia de Ruiter. 
 
Marjon: 
Graag wil ik jullie vertellen hoe leuk en leerzaam de clinic van Lia de 
Ruiter was. Zaterdagochtend om 9.00 uur zitten Joke, Judith en ik te 
paard. Na weer even een kenningsmakingsrondje, herkenning bij mij (of 
mijn dochter ook nog kwam), compliment voor het leuke paard van 
Judith en of Stippel (hij heet James) een echte Quarter was. 
Daarna onze problemen aan haar doorgegeven. Judith en Joke zitten 
beiden voorover en willen dat graag anders zien. Ikzelf wil meer 
aandacht voor de lengtebuiging. 
Na lekker losgereden te hebben met al wat aanwijzingen van Lia, 
gingen we steeds meer aan het werk. Ze nam 1 van ons er af en toe 
tussenuit en met wat instructie kan je zo weer een lesdeel vullen. Alleen 
als ik mijn paard even liet uitblazen kon ik wat van mijn mederuiters 
ervaren. De meiden gingen allebei beter zitten   
Lia is een super enthousiast en positief mens. Ze haalt de positieve 
kanten van je paard naar voren en benut dan al de mogelijkheden 
hiervan (kan menigeen nog wat van leren). Ze heeft het liefst een ieder 
van ons een heel uur alleen gehad omdat ze de aandacht soms langer bij 
een combinatie had willen houden. Ik zelf kon met iedere aanwijzing 
die ik kreeg goed uit de voeten. Kortom het was weer super en voor 
herhaling vatbaar. 
 
Groeten Marjon     
 
 
Kim: 
 

De 2e les van Lia de Ruiter werd gegeven aan Dionne Geerdes, Precilla de Wildt en Kim de Vries (ik dus) We 
hadden der erg veel zin om omdat het de vorige keer ook zo leerzaam en leuk was. We begonnen met een kleine 
kennismaking. Lia vroeg eerst een aantal dingen over onze pony’s en onszelf. Al meteen leerde we er vele dingen 

bij. Na deze kennismaking gingen 
we aan de bak. Eerst gewoon 

losrijden, zodat Lia onze pony´s kon 
zien lopen. Naarmate de les 

vorderde leerde ik en ik denk ook 
zeker de rest stukje bij stukje steeds 
meer. Zo leerde we over het balans 

van het paard en ook kregen we 
vragen gesteld over hoeveel 
nekwervels een paard heeft. 

Gelukkig gaven we hier een goed 
antwoord op en Lia was daar erg 

tevreden over! (het goede antwoord 
was 7) Op het eind van de les waren 
we natuurlijk doodop en hadden we 
het bloed heet maar ondanks dit alles 

was dit een super leerzame en 
geslaagde les! Hopelijk hebben we 
snel weer zo´n les van Lia want we 

moeten en willen nog heel veel leren!  

   
Groetjes Kim 
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Pernilla: 
 
Lia de Ruiter keek eerst hoe onze pony’s er aan toe waren. Of ze goed gezond waren en of er nog speciaal ergens 
op gelet moest worden. Daarna vroeg ze aan ons of er problemen waren met rijden. Ik gaf aan dat de stelling ons 
probleem is. Daar zou zij dan tijdens de les goed op letten.  
 
Toen we gingen draven zei ze tegen mij: “kleine voltes om 
mij heen rijden”. Ik moest Robin dan goed naar binnen 
laten kijken. Daarna moest ik mijn binnenbeen goed 
aanleggen en de volte weer vergroten terwijl Robin naar 
binnen moest blijven kijken. 
 
Daarna was de galop aan de beurt. Ik moest Robin goed 
naar binnen laten kijken. Buitenbeen achter de singel en 
binnenbeen op de singel en natuurlijk niet vergeten door 
te zitten. En ja, Robin begreep mijn hulpen en sprong in 
galop. En dat moest ik nog een paar keer over doen. 
 
Ik vond de les heel erg leuk en leerzaam en ik zou het 
graag vaker willen doen. 
 
Groetjes Pernilla 
 
 
 
Debbie: 
 
  

Ik had erg veel zin in de clinic van Lia. We 
reden met z’n 3-en in de laatste groep: Adrie, 
Hans en ik. Na wat extra informatie - van ons 
ruiters - was ze erg benieuwd naar onze 
rijkunsten. We zijn lekker aan de slag gegaan 
en we kregen allemaal tips, ook het kleinste 
detail ontging haar niet. Het is zo gaaf dat 
iedereen complimenten krijgt van Lia over zijn 
of haar paard. Iedereen en elk paard heeft 
kwaliteiten, of je nu op een prototype politie-
paard, fjord, een witte, een kleine of een rillerig 
paard enz. enz. 
zit. Ze weet de 
kwaliteiten ge
weldig te 
benoemen en 

nog beter te maken door simpele aanwijzigen... Ik krijg daar enorm veel energie 
en plezier van, en ik denk dat ik ook voor de anderen mag spreken. Ik kan niet 
wachten tot de volgende keer! 
 
Groet, 
Debby 
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Uitslag eerste onderlinge wedstrijd (dd 11-04-2010) 

 UITSLAG B PAARDEN 
Proef 1          
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 209 69,66 B Sandra de Wit Miranda 
2 202 67,33 B Joke Schoehuys James 
3 195 65 B Patricia Pels Cavalo 
4 173 57,66 B Mariska d.Boend. Maiko 
5      
Proef 2      
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 197 65,66 B Sandra de Wit Miranda 
2 193 64,33 B Patricia Pels Cavalo 
3 186 62 B Joke Schoehuys James 
4 168 56 B Denise Timmer Maiko 
5 163 54,33 B Mariska d.Boend. Maiko 
      

UITSLAG L – M – Z PAARDEN 
 
Proef 1          
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 210 70 L2 Nicole v. Kooten Rusha 
1 238 70 Z1 Anita Marijnus Vivaldi 
3 204 68 L1 Hans v. Son Wendola 
4 202 67,33 L1 Judith Jacobsen Amondo 
5 228 67,05 Z1  Marjon Geerdes Dije 
6 201 67 L1 Debbie Wolbink Vice Versa 
7 196 65,33 M1 Adrie Duin Nadja 
      
Proef 1          
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 231 67,94 Z1 Marjon Geerdes Dije 
2 224 65,88 Z1 Anita Marijnus Vivaldi 
3 194 64,66 L1 Debbie Wolbink Vice Versa 
4 194 64,66 L1 Hans van Son Wendola 
5 187 62,33 L2 Nicole v. Kooten Rusha 
6 184 61,33 L1 Judith Jacobsen Amondo 
7 174 58 M1 Adrie Duin Nadja 
 

UITSLAG B – PONY’S  
Proef 1     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 208 B Kelly Verdonk Cjelly 
2 200 B Pernilla de Jong Robin Hood 
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3 199 B Marleen Stengs Beau 
4 192 B Priscilla de Wildt Fight 
     
     
Proef 2     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 182 B Pernilla de Jong Robin Hood 
2 180 B Priscilla de Wildt Fight 
3 176 B Marleen Stengs Beau 
4 169 B Kelly Verdonk Cjelly 
     
     

UITSLAG M – PONY’S 
Proef 1     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 

1 202 M1 Kim de Vries Count 
     
     
Proef 2     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 183 M1 Kim de Vries Count 
     

MENNEN B – PONY’S en PAARDEN 
 
Proef 1     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 210 B Irma v.d. Graaf Pim 
2 205 B Amanda v.d. Graaf Tyra 
3 204 B Peter Laan Ealse 
4 201 B Danny de Boer Pjirke 
     
     
Proef 2     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 218 B Irma v.d. Graaf Pim 
2 217 B Peter Laan Ealse 
3 214 B Danny de Boer Pjirke 
4 207 B Amanda v.d. Graaf  Tyra 

 

UITSLAG CARROUSEL 
1. Friezencrofters 
2. RV de Commandeurs 
3. Manege Veldt 

UITSLAG DAGKAMPIOEN 11.04.2010   
 
Pony’s  Kelly Verdonk 
Paarden Nicole van Kooten en Anita Marijnus 
Mennen Irma v.d. Graaf 
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Verslag Algemene Voorjaarsvergadering 2010. 
De oude penningmeester 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een penning-meester(es). 
Ingrid heeft het vermogen van de vereniging vervijfvoudigd. Waarvoor hartelijk dank. Zij heeft de 
financiële belangen van de vereniging met hand en tand behartigd. Maar ook op allerlei andere vlakken 
heeft zij haar mannetje gestaan. Het organiseren van het schoonmaken van het clubhuis, de 
barbezetting, het secretariaat. Etc, etc,. En ook niet onbelangrijk het motiveren van Jaap om het terrein 
in goede staat te houden. Een speciaal paar voor de vereniging. Maar Ingrid gaf ook aan een gezellige 
tijd te hebben gehad in het bestuur en te hebben genoten van de "uitjes". We hopen nog lang een 
aanspraak te mogen doen op jullie inzet. Nogmaals hartelijk dank en tot bij de vereniging. 
 

 
 

 

De nieuwe penningmeester 
En daar is dan de nieuwe penningmeester. Ton Geerdes. 
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Ook Ton heeft de taak al goed opgepakt en alle mensen van een factuur voorzien die we graag snel 
betaald zien. 
 
Maar daarnaast is Ton bij alle activiteiten op ons terrein aan te treffen. Bij lessen wedstrijden als 
parkeerwacht of wat er nodig is. 
 
Ton hartelijk welkom binnen het bestuur en veel succes.  Hans. 
 

Dionne en Tamara 
Tijdens de jaarvergadering zijn de winnaars van de Bloembokaal 2009 bekend gemaakt en in de linten 
gezet. Een prachtig kampioenslint voor Dionne Geerdes bij de ponys en voor Tamara bij de paarden. 
Dames Hartelijk gefeliciteerd en verdedig je titel voor 2010. 
 

  

Willeke 
Willeke wordt hartelijk bedankt voor haar inzet met betrekking tot het organiseren van de onderlinge 
wedstrijden de afgelopen jaaaaren. Een mooie  bos bloemen is eigenlijk niet genoeg, maar ook het 
plezier en de genoegdoening moeten het goedmaken. 
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Na de vergadering 
Na de vergadering gaf de Heer Fred van der Putten een uiteenzetting over osteopathie bij paarden. Het 
was een goed verhaal. Lekker vlot en eerlijk. Hij wist goed de aandacht vast te houden en er een 
boeiend verhaal van te maken. Daarna heeft hij nog e.e.a verteld over fysiotherapie bij honden. 
 Bij beide lezingen had hij lichtbeelden met bekende en minder bekende personen en dieren. 
 

  
 
 
 

Verhalen van een veearts: Botoedeem 

 
 
Botoedeem is het uittreden van vocht in het bot. Dit is vergelijkbaar met het zwellen/dikker worden van 
weefsel na bijvoorbeeld een stomp. Dit is ook het uittreden van vocht in de weefsels. Botoedeem is 
zeer pijnlijk door de druk die er ontstaat in het bot. Paarden kunnen bijna “op 3 benen” lopen. 
 
Botoedeem is iets wat alleen met MRI waargenomen kan worden, hiervoor wordt een speciale 
sequentie gemaakt, de zgn STIR (Short Tau Inversion Recovery). MRI is nl een techniek die kijkt naar 
de hoeveelheid water in weefsels en is superieur in het vaststellen van afwijkingen in de hoeveelheid 
water in alle weefsels. Het is dus een diagnose die eigenlijk pas gesteld kan worden als er MRI-
onderzoek heeft plaatsgevonden. De juiste keuze voor de juiste therapie bij botoedeem kan alleen dan 
gemaakt worden. 
 
Botoedeem kan meerdere oorzaken hebben. Het kan voorkomen met een directe oorzaak, zoals een 
fractuur/ botbreuk. Of naar aanleiding van een ontsteking, zoals bij deze nageltred. Maar het kan ook 
voorkomen zonder dat er een directe oorzaak zichtbaar is. Dit kan zijn bij trauma zoals een harde 
landing, het verstopt raken van bloedvaten in het bot waardoor er een hoge druk in de vaten ontstaat of 
een ontsteking die via het bloed komt.  
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 Hoefbeenfractuur. Links de lichte plek in de hoefbeenstak toont het botoedeem, rechts is de fractuur goed zichtbaar op de 
andere sequentie. 
 

 
Botoedeem in het straalbeen tgv van een ontsteking door nageltred. Ook de diepe buigpees is wit gekleurd door 
de ontsteking. 
 
 
Botoedeem is een ernstige laesie. Omdat het ontstaan kan zijn door trauma kan het bot verzwakt zijn door 
allemaal kleine botscheurtjes (microfissuren) die in het bot aanwezig zijn. Ook kan de hoge druk door het vocht 
het bot verzwakken en gevoeliger maken voor botbreuken. Het is daarom heel belangrijk dat de paarden in onze 
MRI staand onderzocht worden alleen met een sedatie. Het paard hoeft dus niet liggend onder algehele narcose, 
wat ernstige risico’s op botbreuken met zich meeneemt als het paard opstaat als het wakker wordt. 
Als het probleem botoedeem langere tijd bestaat en niet behandeld wordt/ kan worden dan kan het botweefsel 
gaan afsterven en ontstaat er botnecrose.  
 

 
Het paard staat met het rechter voorbeen in de MRI. Een assistente houdt het paard vast en zorgt dat het paard 
optimaal gesedeerd blijft.  
 



Rijvereniging  De Commandeurs 

Blz. 20  - 23  

 
Een voorbeeld: 
Paard wordt aangeboden met ernstige kreupelheid vanuit de kogel. Geen afwijkingen op röntgenfoto’s zichtbaar. 
Er is een MRI onderzoek in onze staande-MRI uitgevoerd (X). Er is botoedeem zichtbaar in het onderste deel van 
de pijp en bovenste deel van het kootbeen. Er was sterke verdenking op trauma met kleine botscheurtjes en het 
paard is in een dik verband op stal gezet. Bij controle 2 weken later was er op de röntgenfoto wel veranderingen 
aan het kootbeen zichtbaar die wijzen op een scheurtje in het bot. Maar gelukkig had dit paard volledige rust 

gehad door de MRI-diagnose, waardoor het scheurtje geen breuk 
was geworden. Het paard is volledig hersteld. 
 
 
Voorbeeld 1: Botoedeem in onderste deel pijp en in bovenste deel 
kootbeen. 
 

 

 

 

 
Van: Dierenkliniek Emmeleoord 

Uitslag tweede onderlinge wedstrijd (dd 30-05-2010) 
UITSLAG B PAARDEN 
Proef 1          
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 204 68 B Sandra de Wit Miranda 
2 197 65,7 B Patricia Pels Cavalo 
3 157 52.3 B Denise Timmer Maiko 
4 129 43 B Mariska d.Boend. Maiko 
      
Proef 2      
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 194 64,7 B Patricia Pels Cavalo 
2 193 64,7 B Sandra de Wit Miranda 
3 143 47,7 B Mariska D.Boend. Maiko 
4 137 45,7 B Denise Timmer Maiko 
      
      
      
UITSLAG  L – M – Z PAARDEN 
 
Proef 1          
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 227 66,8 Z1 Anita Marijnus Vivaldi 
2 199 66,3 L1 Debbie Wolbink Vice Versa 
3 198 66 L1 Joke Schoehuijs James 
4 197 65,7 L1 Judith Jacobsen Amondo 
5 195 65 L2 Nicole v. Kooten Ruscha 
6 190 64,3 M1 Adrie Duin Nadja 
7 217 63,8 Z1 Marjon Geerdes Dije 
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Proef 2         
Plaats Punten % Klasse Naam Paard 
1 228 67,1 Z1 Anita Marijnus Vivaldi 
2 187 62,3 L2 Nicole v. Kooten Ruscha 
3 185 61,7 L1 Debbie Wolbink Vice Versa 
4 185 61,7 L1 Joke Schoehuijs James 
5 180 60 L1 Judith Jacobsen Amondo 
6 177 59 M1 Adrie Duin Nadja 
7 194 57,1 Z1 Marjon Geerdes Dije 
 
 
UITSLAG  B – PONY’S  
Proef 1     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 207 B Kim de Jong Nacho N. 
2 202 B Priscilla de Wildt Fight 
3 196 B Marleen Stengs Beau 
     
     
Proef 2     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 189 B Priscilla de Wildt Fight 
2 183 B Kim de Jong Nacho N. 
3 172 B Marleen Stengs Beau 
 
UITSLAG L1– PONY’S 
Proef 1   

 
 

Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 204 L1 Pernilla de Jong Robin H. 
     
     
Proef 2   

 
 

Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 180 L1 Pernilla de Jong Robin H. 

 
UITSLAG  M – PONY’S 
Proef 1   

 
 

Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 201 M1 Dionne Geerdes  Bright 
2 193 M1 Kim de Vries Count 
     
Proef 2   

 
 

Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 182 M1 Dionne Geerdes Bright 
2 171 M1 Kim de Vries Count 
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MENNEN B – PONY’S en PAARDEN 
 
Proef 1     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 202 B Amanda v.d. Graaf Tyra 
2 202 B Irma v.d. Graaf Pim 
3 194 B Miel v.d. Velde Sandvick 
     
     
     
Proef 2     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 203 B Amanda v.d. Graaf Tyra 
2 196 B Irma v.d. Graaf Pim 
3 189 B Miel v.d. Velde Sandvick 
     

1.  
 
UITSLAG SPRINGEN 
 
Pony’s: 
1e Kim de Jong Stijl 7 
2e Shannon Ijpeij Stijl 6,5 
3e Kim de Vries Stijl 6,5    6 strafpunten 
4e Dionne Geerdes Stijl 6      6 strafpunten 
 
Paarden: 
1e Marjon Geerdes Stijl 6       4 strafpunten 
2e Anita Marijnus Stijl 6       8 strafpunten 
3e Adrie Duin   Stijl 6       verkeerd parcours 
 
 
UITSLAG DAGKAMPIOEN 30.05.2010  
 
Pony’s  Kim de Jong    
Paarden Anita Marijnus 
Mennen Amanda v.d. Graaf 
Springen Kim de Jong 
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Uitnodiging BBQ 
 
 
 
 

  
Zondag 12 september 

Zondag middag 12 september na de Federatiewedstrijd  
hebben we een BBQ. Om 16.00 uur beginnen we met een 

drankje en dan steken we voorzichtig de bbq aan.  
  

Eten en drinken voor € 15,- pp.  
 

Kinderen t/m 12 jaar € 7,50. 
 

Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. 
 

Komt allen, rijdende leden, niet rijdende leden,  aanhang, 
instructie, adverteerders, donateurs, komt allen, dan maken we 

er een gezellige dag van. 
 

Geef je op voor 1 september bij Hans via een 
mailtje naar h.vanson@wanadoo.nl  

 
 
 

 

 

 

mailto:h.vanson@wanadoo.nl�
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