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Van de Voorzitter 

 
Voor je een compleet vernieuwde postgalop. Marjolein en Evelyne hebben hun krachten gebundeld 
met dit resultaat. Het mag er wezen. Een hele nieuwe indeling van de postgalop. Overzichtelijke 
mooier en makkelijker te lezen. Geniet ervan. 
 
Het zomerseizoen is  bijna ten einde. Op het moment dat ik dit schrijf gieren de zenuwen door mijn 
lichaam. Komende zondag de 3e en laatste onderlinge wedstrijd. Waar de beslissing zal vallen voor de 
clubkampioenen 2010. Deze worden in de najaarsvergadering gehuldigd en verrijkt met een deken. De 
datum van de najaarsvergadering volgt nog. Kijk met regelmaat op de site www.decommandeurs.nl   
 
We gaan vanaf 1 november ook binnen rijden. Op maandagavond met twee lessen, van 18.15 uur tot 
19.00 uur en van 19.00 uur tot 19.45 uur. We zijn welkom bij de Schimmelkroft, in de semioverdekte 
rijhal. Ook op de woensdag gaan we daar binnen rijden. In de even weken springen met 2 x ¾ uur en in 
de oneven weken carrousel. Meer info volgt binnenkort. 
 
De dravende reporter is bij Nicole geweest. je leest er alles over verderop in dit blad. 
 
Verder een stuk over achterwaarts gaan en de  contragalop hulpen,  De Fell pony, die we de laatste 
keer bij ons op de KNHS wedstrijd te gast hadden. De letters van de rijbak, Ingeborg v.d. Heijdt, Clinic 
Henk van Bergen, slokdarmverstopping, paarden en vliegen, en pijpkousen. 
 
Veel leesplezier. 
 
Hans van Son 
 

 
Het oog van de meester(es) 

http://www.decommandeurs.nl/�
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Agenda 

 

 

Club 
01-11-2010 1e binnenlessen Schimmelkroft 
?  najaarsledenvergadering en eren kampioenen 

Kring, Regio en Nationaal 
01-10-2010 KNHS verenigingskampioenschappen te Kootwijk 
Kijk voor meer nieuws op www.paardensportnoordholland.nl en 
www.KNHS.nl . 

 
Techniek 

 

Achterwaarts. 
 
De nauwkeurige afstemming van de hulpen van de ruiters zorgt voor een harmonische communicatie 
met je paard of pony. 
Zodra we in de klasse L aangeland zijn staat het achterwaarts richten op het programma. 
Voordat je achterwaarts kunt gaan moet je eerst halt houden. Daar zit al meteen het eerste probleem, 
want wanneer je niet goed hebt halt gehouden lukt het achterwaarts ook niet zo geweldig. De 
aanleuning en de activiteit moeten behouden blijven: halthouden en stil staan zijn twee verschillende 
zaken. Omdat een paard bij het achterwaarts gaan vlijtig moet gaan en de achterhand last moet 
opnemen is een gesloten halthouden een voorwaarde. Staat een paard met zijn achterbenen op Nova 
Zembla dan kan hij niet eens goed achterwaarts. Wanneer je bij de overgang naar het halthouden 
vergeet met je benen de achterhand actief te houden dan kun je het achterwaarts gaan wel vergeten. 
Een ander probleem is de aanleuning: is je paard niet vriendelijk nageeflijk aan de hand dan kun je het 
ook wel schudden. 
Laten we aannemen dat je paard keurig aan de hand met actieve achterhand stil staat, dan komt het 
volgende probleem: veel gezien tijdens de dressuurproefjes! 
Te veel hand terwijl jezelf de spanning in je lichaam hebt doen afvloeien en de drijvende hulp vergeet. 
Gevolg: paard tegen de hand, drukt rug weg en trekt sporen bij het achterwaarts gaan. De onvoldoende 
is geboren. 
Een oplossing voor dit probleem kan soms zijn vanaf de stap niet halt te houden maar direct 
achterwaarts te gaan. Daarvoor moet je eerst goede draf-stap overgangen oefenen. Wanneer dit lukt 

http://www.paardensportnoordholland.nl/�
http://www.knhs.nl/�
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met een actieve achterhand (je hebt dan het gevoel dat je paard achter korter wordt en voor groot) dan 
kun je proberen de voorwaartse beweging door een ophouding direct in de achterwaarts beweging om 
te zetten. (Denk erom: dit kun je wel oefenen, maar niet in de proef doen want dan heb je een dikke 
onvoldoende voor het stilstaan) Zo blijft de voorwaartse tendens ook in het achterwaarts behouden. 
Stapt je paard terug dan de hand ontspannen zonder het contact op te geven. Wil je stoppen dan je 
kruis  aantrekken en voorwaarts drijven. Het paard zal een laatste halve pas doen en stilstaan. 
Hiervandaan kun je weer voorwaarts wegrijden. 
RR   (RR betekent dat dit is vertaald uit Reiter Revue) 

 

Contragalop. 
In de M komt er een klein stukje contragalop bij. Hierbij zien we een heel scala aan problemen 
optreden. Het grootste probleem is meestal dat de ruiter zijn paard niet genoeg tussen kop en kont 
heeft, kortom: uit elkaar laat vallen. Je moet dan wel een hele brave hebben om er niet uit te vallen. 
Voor een nette contragalop moet een paard toch echt al wat meer willen dragen achter om in balans te 
kunnen blijven. Laten we even aannemen dat dat voor elkaar is, dan komen de volgende problemen. 
De ruiter zit  niet genoeg mee in de beweging, stelt zijn paard te veel af of laat hem scheef 
(traversachtig) lopen. 
Het beste is dus eerst de contragalop alleen op de lange zijde te rijden. Rijd je meteen een hoek door 
dan wordt het paard meestal nog schever. Bij het aanspringen niet te veel stelling aan de buitenteugel 
en niet te veel buitenbeen, daar wordt het paard alleen maar schever van. 
Om een goed gevoel voor de contragalop te krijgen: handgalop, over de korte diagonaal rijden en 
enkele sprongen in contragalop verder rijden en voor de hoek in draf. 
Een andere goede oefening is om op de vierde of vijfde hoefslag te rijden zodat het net is alsof je in het 
vrije veld rijdt, geen gezeur met het schot. Fijn is dat ook te doen op ons clubterrein, daar je daar lekker 
lang rechtuit kunt rijden. Gewoon beide galopen afwisselend rijden en er op letten dat de achterhand 
niet uitzwaait.  
Hoewel in de M-proefjes geen verzamelde galop gevraagd wordt is enige verzameling een 
noodzakelijkheid om een goede contragalop te rijden. Het paard moet meer gaan dragen op de 
achterhand. 
RR 
 

Afstemming van de hulpen 
Zelfs het best opgeleide paard 
strandt in de makkelijkste opgaven 
wanneer de ruiter de hulpen niet 
correct coördineert. Het gaat hier 
om de drie hulpen: zit, been en 
hand. 
Het mag duidelijk zijn dat niet 
iedere africhter hetzelfde belang 
aan de verschillende hulpen geeft.  
De één hecht veel waarde aan de 
zithulpen terwijl de ander die tot 
een minimum beperken wil.  Maar 
één ding is duidelijk de hulpen 
moeten goed op elkaar zijn 
afgestemd. 
RR 
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Ponyhoek 

 

Ras en type 
 
Fell pony 
 
Tijdens de laatste federatiewedstrijd was er een pony te zien waarover Adrie en Evelyne  twijfels 
hadden: was het een te klein gebleven Fries of was het een Merens pony? 
Niets van dat alles het was een Fell pony… 
 
Sinds honderden jaren leven Fell Pony's al in het halfwild in grote kuddes in de heuvels van Cumbria 
en Westmoreland (Noord Engelse Fells) aan de grens met Schotland en dienden de inheemse boeren 
als betrouwbare, robuuste, werkdieren met allround talent. Ze trokken ploegen en turfkarren, 
fungeerden als pakpony's,  werkten in mijnen en droegen de vracht van de mijnen naar de zeehaven, 
op de zondagen trokken ze een lichte wagen in vlotte draf naar de kerk en ook onder de man sloegen 
ze geen gek figuur. In de fokkerij werd er voornamelijk geselecteerd op gezondheid, prestatie, 
omgangsvormen, moed en werkwilligheid. Pas in 1898 werd een stamboek opgericht. Kenners gaan er 
van uit dat de Fell Pony een van de oudste en zuiverste bewaarde rassen van Engeland is.  
 
Ondanks dat komen er verschillende typen binnen het ras voor zodat het niet eenvoudig is het exterieur 
treffend te omschrijven. De stokmaat kan zelfs variëren van 1.30 m. tot 1.42 m. en vaak hoger. Het ras 
heeft een brede sterke rug, diepe borst en een korte croup. Opvallend is de vaak voorkomende zwarte 
en donkerbruine kleur met weinig aftekeningen maar ook vos en grijs komt meermaals voor. De manen 
en staart zijn dicht en lang met veel haar aan de benen.  
Na de 2e wereldoorlog nam het aantal Fell Pony's drastisch af omdat er door de mechanisatie geen 
werkdieren meer gebruikt werden. Pas met de opkomst van de rij- en mensport ontdekte men opnieuw 
de voordelen van de Fell Pony. Uithoudingsvermogen over lange afstand, ongecompliceerdheid, 
robuustheid, en makkelijk in de omgang. Ze zijn misschien niet de aller snelste, maar buitengewoon 
geschikt voor vrijetijdsritten, mensport (Prins Philip rijdt met een 4-span), dressuur en ook voor 
therapeutisch rijden. 
Uit : www.ponynet.nl Met dank aan: 
Blue Mountain Fell pony Stud & Narnia Fell Pony Stud 
voor het leveren van de tekst en foto. 
 

De Postgalopvraag 
 
De ‘Ponyhoek’......of niet? 
 
* NIEUW! De Postgalopvraag 
De postgalopvraag is nieuw, net als deze hele Ponyhoek. Deze ruimte hebben we speciaal voor de 
jeugd gereserveerd. Hebben jullie leuke ideeen of bijv. Een dringende vraag, stel ‘m, mail via 
commandeurs.pr@gmail.com en misschien zie je jouw vraag en het antwoord in de Postgalop terug. 
 
Om te beginnen stellen wij aan jullie een vraag, nl.: Wat is een goede naam voor deze jeugdhoek? 
Stuur je naam in naar bovengenoemd emailadres en wie weet staat er volgende keer wel jouw 
verzonnen naam boven deze “Ponyhoek”. 

http://www.ponynet.nl/F_heltblackpr.jpg�
http://www.ponynet.nl/F_heltblackpr.jpg�
http://www.ponynet.nl/�
mailto:commandeurs.pr@gmail.com�
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Ditjes en datjes 
De Rijbak         
 
In de rijbak trainen we onze paarden en uiteraard ons zelf. Er zijn verschillende bakregels, om het 
rijden met andere ruiters goed mogelijk te maken zonder elkaar te hinderen. Zo krijgt galop voorrang op 
draf, draf krijgt voorrang op stap. Rijden er verschillende combinaties in dezelfde gang, dan krijgt de 
combinatie die linksom rijdt voorrang. Maar mocht er een 
combinatie bezig zijn met een moeilijke oefening /zijgang,dan 
mag je deze niet hinderen, al rijdt deze op de rechterhand. 
  
Al wie zich in de baan wil wagen 
Dient dit vooraf beleefd te vragen 
 
Wie zijgang rijdt, heeft vrije baan 
Wie stapt moet naast de hoefslag gaan 
 
Wie links rijdt heeft de meeste praats 
Wie rechts rijdt maakt voor d'anders plaats 
 
Laat in de baan, u door de oudste leiden 
Zodat een ieder veilig en met plezier kan rijden 
 
Rijdt veel, praat weinig en tot besluit 
Kom tijdig, en ga op tijd er uit..  
 
Er bevinden zich verschillende letters in de rijbak. Maar waar 
komen die toch vandaan? Hier staat een stukje geschiedenis! 
In 1920 verschenen er voor het eerst letters op de Olympische Spelen in Antwerpen. Mogelijk zijn de 
letters de beginletters van steden die de Romeinen veroverd hebben. Of misschien komen ze wel van 
het oude Duitse hof.. Letters gaven aan, waar het paard van een hoflid (of ander belangrijk persoon),  
opgezadeld moest worden en op zijn ruiter moest wachten.  
 
F: Fürst (Prins, adellijke titel tussen Hertog en Graaf) 
B: Bannertrager (Vaandeldrager) 
M: Meier (Rentmeester) 
H: Hofsmarschall (Hofmaarschalk) 
E: Edeling/Ehrengast (Edelman/Eregast) 
K: Kaiser (Keizer of Koning) 
 
P: Pferdeknecht (Paardenknecht of Groom) 
V: Vassal (Vazal, een slaafse volgeling) 
S: Schazkanzler (Minister van Financiën) 
R: Ritter (Ridder) 
 
Een handig ezelsbruggetje: Alle Friesche Boeren Met Centen Hebben Een Koe, Door  
X Gemolken  
 
Er zijn ook regels om goed voor het paard te zorgen. Voor, tijdens én na het  
rijden. Het is voor het paard fijn als het gepoetst wordt voordat je gaat  
rijden. Het is lekker voor het paard en zelfs goed voor de bloedsomloop. Maar  
het is ook belangrijk dat het paard schoon is voordat je er een zadel oplegt.  
Als er vieze plekken onder het zadel zitten, kan het gaan schuren en dat is  
natuurlijk niet fijn. Ook moet je minimaal 1x per dag de hoeven uitkrabben,  
omdat er steentjes in de hoef kunnen gaan zitten. Als er een steentje onder jouw  
schoen vast zit, haal je hem er ook eerst uit voordat je verder loopt. Helaas  
kan een paard dit niet zelf doen en is daar de hoevenkrabber voor uitgevonden. 
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Links 
 Digitaal Magazine PonyGekken 

PonyGekken is een digitaal jeugdblad voor jeugd tussen 10 – en 12 jaar. Bekijk een voorproefje van 
het digitaal magazine via onderstaande link. 
http://www.ponygekken.nl/Magazine/voorproefje%20augustus/magazine.html. 
 

 Heb je een spreekbeurt? 
Via deze link vind je allerlei spreekbeurtinformatie over dieren waaronder een apart hoofdstuk over 
paarden, manege en meer.  
http://www.spreekbeurtenstartpagina.nl/dieren.html 

 

Dravende Reporter 

 
 
De laatste bijdrage van Hans: Ditmaal is Nicole van Kooten aan de beurt: 
 
HOE HEET JE PAARD EN WAT IS DE LEEFTIJD EN WAT DOE JE ER MEE.  
Hoi, mijn paard heet Ruscha. Ze is 12jaar jong. 
Ik heb er 2 jaar terug gekocht. 
Ik heb der eigenlijk gekocht voor het springen.  
Maar het gaat zo lekker met de dressuur dat we daar maar verder mee zijn gegaan. 
We rijden momenteel L2 met 7 winstpunten. 
Het gaat echt super goed. 
  
WAT WAS JE EERSTE PAARD EN HAD JE ER NOG MEER GEHAD. 
Mijn eerste pony was Rocky.  
Ik was 9 toen ik hem kreeg.  
Mijn grootste wens kwam uit. 
Ik kon er werkelijk alles mee. 
Het was echt een topper.  
Met Rocky heb ik L gereden. 
Toen kreeg mijn zusje 2jaar later een pony. 
Maar daar kon ze niet echt mee over weg. 
Dus moest ik mijn pony in leveren aan me zusje  . 
Daar voor kreeg ik Nutty boy. 
Daar heb ik L2 dressuur en L springen mee gelopen. 
En springen in de B kringkampioen geworden. 
Toen ik 18 werd heb ik mijn eerste eigen  paard gekocht. 
Heer Storm hoop kennen hem wel. 
Niet echt een fijn rijpaard. 
Dus naar 4 jaar had ik besloten om hem weg te doen. 
Toe kocht ik Ruscha en daar hoop ik nog heel lang van te kunnen genieten. 
En nog 9 pony’s gehad voor de handel van me vader.  
  
WAAR STAAT JE PAARD 
Ik sta bij stal van Tunen  . 
En me paard staat daar prima. 
Lekker elke dag naar buiten. 
  

http://www.ponygekken.nl/Magazine/voorproefje%20augustus/magazine.html�
http://www.spreekbeurtenstartpagina.nl/dieren.html�


De Postgalop – september 2010 

Blz. 9   

 
GA JE NAAR DE LES VA DE COMMANDEURS  
Ik ga nog naar de les. 
En vind het erg leuk. 
Maar over tijdje niet meer. 
Het is de bedoeling dat ik over een half jaar/ jaar naar de 
achterhoek ga verhuizen haha. 
  
 
WAT VIND JE LEUK BIJ DE COMMANDEURS  
De lessen en de wedstrijden.   
En vorig jaar de reünie. 
Het was een mooie dag en avond. 
  
WAT MIS JE BIJ DE CLUB 
Een binnen bak.  
Want vorig jaar is er maar weinig. 
Les geweest. 
  
VERTEL NOG EENS WAT LEUKS 
Nou dat ik over een half jaar/ jaar het huis uit ga. 
Alleen zal ik het wel missen hier in Heemskerk. 
  
WIL JE NOG WAT KWIJT  
Eigenlijk niet   

 
Verslagen  
 

 
 
 

Clinic Henk van Bergen. 
 
Bij de rijvereniging Bucephalus worden een aantal clinics gehouden. Ze zijn voor iedereen. Je hoeft dus geen lid 
te zijn van de vereniging aldaar, het is alleen hun accommodatie. 
Voor de ruiters M en hoger worden de lessen gegeven door Henk van Bergen.( voor wie dat niet weet: een 
landelijk zeer bekende instructeur) Voor de ruiters in de B en de L staat Maarten van Stek in de baan (heeft in 
het verre verleden ook nog les gegeven bij de Commandeurs). 
Kijken en luisteren i s gratis en de lessen van van Bergen zijn via de geluidsinstallatie ook goed te horen. 
Er valt hier in ieder geval weer wat te leren. Nu moet ik toegeven dat het meeste ervan niet onbekend is, maar 
het is weer eens goed dat iemand je als ruiter weer eens met je neus op de feiten drukt. 
25 en 26 september is er weer een gelegenheid. 
Enkele opmerkingen hier genoteerd: 

• Alle paarden hebben een makkelijker en een moeilijker kant. Daarom moet je dezelfde oefening op de 
andere hand op een andere manier benaderen. 

• Regelmaat gaat altijd voor alles. (zoals, afstelling, buiging etc.) 
• Minder is meestal meer. 
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• Oefeningen niet zomaar door laten sudderen in een slechte kwaliteit na het hoogtepunt. (vb. na een 
paar passen goed wijken je paard zo maar schuin weg laten lopen) 

• Hulp alleen geven als het nodig is en dan graag wel op tijd. (kloppende onderbenen stompen af) 
• Als een oefening niet lukt moet je er soms gewoon even vanaf blijven en de volgende keer weer 

proberen. 
• Heel belangrijk is het moment van stoppen: Niet te lang doorgaan omdat het niet lukt en niet te lang 

doorgaan omdat je het zo leuk vindt dat het eindelijk lukt! 

De dravende reporter nieuwe stijl: Op bezoek bij Ingeborg 
 

 
 
Het eerste interview dat Marjolein hield als dravende reporter, is met een stalgenoot. Zij heeft nl. een 
afspraak met Ingeborg op stal Baltus in Castricum. Owen, de 14-jarige kwpn-er ruin (bazuin x facet) is sinds 
een paar weken weer onder het zadel na een revalidatieperiode en Ingeborg is weer volop aan het 

opbouwen zodat ze samen met Owen weer kan 
deelnemen aan de carrouselgroep en enkele 
dressuurlessen kan volgen. “Op dit moment kan hij nog 
geen heel uur achter elkaar lopen, dus daar werken we 
aan”, aldus Ingeborg.  
 
Naam:  Ingeborg van der Heijdt (40) 
Woonplaats: Uitgeest 
Baan:  Inkoper (van schoonmaakartikelen tot 
kleding) bij Politie Zaanstreek-Waterland 
Typisch Owen: Owen is bijzonder eigenwijs. Iedere 
dag moet ik weer bevestigen wie de baas is, hij blijft het 
proberen en heeft een duidelijke eigen wil. Hij is ook wel 
eens tijdens een les de bak uitgerend. Hij is echter niet 
gemeen en een echt tuttelpaard. Instructrices zeggen wel 
eens dat ze aan (het wolkje boven) zijn hoofd kunnen zien 
wat hij denkt.” Ik beaam dit direct. Tijdens het foto’s maken 
strekt Owen zijn nek en gooit hij zijn hoofd de lucht in alsof 
hij denkt: No pictures please! 
 

Wanneer ben je begonnen met paardrijden? 
“Toen ik 10 jaar was, ben ik begonnen bij manege Heine in 
Uitgeest. Daar heb ik tot mijn 22e gereden. Daarna ben ik 
overgestapt naar de manege van Derk Schekkerman in 
Egmond-binnen. Ik heb hierna enkele bijrijdpaarden gehad en 
heb uiteindelijk op mijn 25e mijn eerste eigen paard gekocht”. 
 
Is Owen je eerste paard? 
“Nee, voor Owen had ik Hertog. Het was een kwpn-er en qua 
karakter gelijk aan Owen, daar val ik blijkbaar voor hahaha. Ik 
reed er L1 dressuur mee maar na 2,5 jaar kreeg hij een 
blessure waarvan hij binnen 1,5 jaar nog steeds niet was hersteld. Hij had veel pijn en zijn leven had geen 
kwaliteit meer. Hij is naar de paardenhemel”.  
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Hoe lang heb je Owen al? 
“Toen Hertog overleed, kocht ik vlak daarna een huis. Daarna pas ging ik op zoek naar een nieuw paard. 
Mijn voorkeur ging uit naar een donkerbruine of een bonte van 6 a 7 jaar oud. Ik viel op Owen, nog geen 3 
jaar oud en een vos… Ik heb hem nu al 11 jaar en sta ook al bijna zo lang op deze stal.” 
 
Hoe bevalt Stal Baltus? 
“Op deze stal staan ongeveer 30 paarden dat varieert nogal in de zomer. De faciliteiten zijn vrij basic 
(buitenbak, paddock, boxen, overdekte poetsplaats, afspuitplaats, trailerstalling), maar ze komen ’s winters 
buiten in de paddock en zomers kunnen ze op het land. Dat vind ik belangrijk. Ik ben degene die hier het 
langst staat.” 

 
Hoe vaak ga je naar Owen en wat doe je dan? 
“Ik ga 6 dagen in de week. Eén dag hebben Owen en ikzelf 
een vrije dag van elkaar. Ik probeer het trainingsschema nu 
weer op te bouwen na een langdurige blessure rechtsvoor 
(voor de kenners: checkligament). Hij is net weer terug van 
een revalidatie in Drenthe. Hij heeft bij www.health4horses.nl 
gelopen in een seawalker, een grote stapmolen waar ze in 
gekoeld zeewater stappen en waar ze de hoogte van het 
water kunnen variëren evenals de snelheid van de molen. De 
1e dag stapte hij 10 minuten, binnen 1,5e week al een half 
uur. Dit staat gelijk aan 2 uur stappen aan de hand. Een 
soort aquajogging eigenlijk haha.   

Als Owen straks weer helemaal goed is, ga ik de 
dressuurwedstrijden weer oppakken om door de L1 te komen, 
ga ik weer naar de carrouselavonden en wisselen we het rijden 
in de bak af met een rondje duin.” 
 
Wat vind je de mooiste route in het duin? 
“De mooiste route is toch wel de ingang vanaf de 
Beverwijkerstraatweg in Castricum en dan richting Wijk aan Zee. 
De variatie en de vlakte is erg leuk. Meestal heb ik daar te 
weinig tijd voor en ga ik ‘rondje zweefvliegveld’, hier wel 
bekend.” 
 
Wat vind je bij/van RV de Commandeurs? 
“Het is een gezellige, open vereniging, je wordt overal bij 
betrokken. Ik ben door Stefanie gevraagd voor het 
wedstrijdsecretariaat en daar help ik bij. De vereniging draait op 
vrijwilligers dus als iedereen een taak op zich neemt die hij/zij 
leuk vindt, kan de vereniging voortbestaan.” 
 
Wat mis je nog bij de Commandeurs? 
“Hahaha, een binnenbak!” Na enig overleg nemen we ook 
genoegen met een overkapping van de buitenrijbaan. 
 
Wat vind je het leukste paardenartikel, m.a.w. waar heb je eigenlijk teveel van?  
“Hahaha, ik heb de stapel sjabrakjes van de Carrousel, en mijn eigen stapel sjabrakjes is net zo hoog! 
Dekens en sjabrakjes dus! Ik maak ook zelf frontriemen, het liefst met veel bling-bling, dus daarvan heb ik 
nu ook diverse exemplaren in de kast liggen.” 
 
Wat is je meest bijzondere ervaring op paardengebied? 
“Ruim 2 jaar geleden ben ik naar een training op de Bartels Academy geweest. Dat was heel bijzonder voor 
mij. We werkten een week lang aan bepaalde problemen op een open en eerlijke manier. We zaten bijv. 
gewoon met Tineke aan de keukentafel te praten. Op zo’n stal kijken hoe het er bij de professionals aan toe 
gaat is ook erg leuk om te zien. Owen was trots op het feit dat hij dezelfde deken op had als Sunrise, 
hahaha.” 
 

http://www.health4horses.nl/�
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Wat is jouw advies aan mensen die een paard willen kopen? (Zoals deze dravende reporter) 
“Neem iemand mee die er verstand van heeft, laat het paard door je eigen dierenarts keuren zodat je weet 
dat je een gezond paard koopt, neem goed les en omdat paardrijden een vrij individuele sport is, sluit je aan 
bij een leuke vereniging, de Commandeurs bijvoorbeeld!” 
 
 
 

Puzzels 

 

  
1    L               
2        L       L    
3           L        
4         L          
5                   
6         L          
7                   
8          L        L 
9            L       
10       L            
11         L          
12            L       
 
 
Bij bovenstaande puzzel woorden invullen in de witte vakjes waarvoor de onderstaande omschrijving geldt. Alle 
letters” L” zijn al ingevuld. Op de donkergele kolom ontstaat dan een woord. 
 
 

1. OPENBARE LES 
2. HEB JE NODIG WANNEER JE JE PONY WILT LATEN WERKEN ZONDER ER ZELF OP 

TE ZITTEN 
3. TOEBEHOREN BIJ HET ZADEL 
4. ONDERDEEL VAN HET ZADEL 
5. ONDERDEEL VAN HET HOOFDSTEL 
6. HEB JE NODIG IN DE SPRINGLES 
7. DEEL VAN HET “BEHANG” VAN EEN PONY 
8. KLEUR BIJ PAARDEN 
9. ONDERDEEL VAN HET ZADEL 
10. LUST JE PONY GRAAG NADAT HIJ HARD GEWERKT HEEFT 
11. HINDERNISCOMBINATIE 
12. DAARMEE ZET JE EEN HOEFIJZER VAST 
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Gezondheid 

 

Slokdarmverstopping 
 
Tussen de mond en de maag loopt de slokdarm. Als er een beetje voer doorheen komt dan verwijdt hij 
zich tijdelijk om daarna weer samen te trekken. Vlak voor de maag zit een vernauwing. Wanneer een 
paard te haastig eet kan zich hier een  verstopping voordoen. 
Dit kan gebeuren bij het eten van hardvoer, niet goed gewelde bietenpulp, of ook een stuk appel b.v.. 
Ook wanneer paarden lang niet gedronken hebben en dan haastig eten dan is het bindweefsel te droog 
en kan het eten niet goed glijden. 
Nu ontstaat een probleem: het eten blijft steken, de slokdarm loopt vol, en het paard kan niet meer 
goed slikken. Omdat de bouw van het strottenhoofd dusdanig is dat het eten niet terug kan naar de 
mond zal het er dus bij de neus uit komen. Vanwege dezelfde constructie kan een paard ook niet zoals 
wij door de mond ademhalen. 
Hierdoor kan het terugkomende voedsel dus via de neusholte wel in de luchtwegen terecht komen. 
Hierdoor ontstaat een tweede probleem: longontsteking door de voedsel- en speekseldeeltjes. Om dit 
te voorkomen wordt antibiotika gegeven. Maar het eerste probleem is het paard te sederen om het 
kokhalzen en de benauwdheid te stoppen. Daarna zal via een neussonde de slokdarm leeg gespoeld 
moeten worden tot de verstopping opgelost is. Het paard mag, afhankelijk van de ernst, niet eten. 
Daarna eerst allen ruwvoer omdat het slijmvlies meestal beschadigd is. 
Wat kun je doen tot de veearts er is? 
Het hoofd zo laag mogelijk houden zodat het eten de neus uit loopt en niet in de luchtwegen terecht 
komt. De linker halskant masseren, omdat de slokdarm daar het dichtst bij ligt.  
Hoe voorkomen? 
Bij haastige eters een paar grote ronde stenen in de voerbak leggen.  
Hooi voor het hardvoer geven. 
Hardvoer in kleine porties over de dag verdelen. 

Paarden en vliegen 
18  Augustus  2010 - Bron: levendehave.nl 
Stekende vliegen hebben een voorkeur voor paarden met een donkergekleurde vacht. Voor veel 
paardeneigenaren zal het niet als een verrassing komen. Een team onderzoekers uit Hongarije, 

Spanje en Zweden heeft nu uitgezocht waarom dat zo is. 
Tijdens het onderzoek werden zwarte paarden 25 keer zo vaak, en bruine paarden 15 
keer zo vaak getoken als witte paarden. Deze voorkeur heeft te maken met de reflectie 
van gepolariseerd licht. Hetgepolariseerde licht wat door de vacht gereflecteerd wordt, 
bepaalt voor vliegen of iets een potentiele gastheer is waar ze hun voedsel (bloed) 
kunnen vinden. Hoe meer gepolariseerd licht gereflecteerd wordt, hoe interessanter de 
gastheer. donkere vachten reflecteren meer gepolariseerd licht dan witte vachten. 
 
Een witte of lichte vacht is overigens niet alleen maar een voordeel. Paarden met een lichte vacht 
zijngevoeliger voor zonnebrand, huidproblemen en huidkanker. Door de grotere zichtbaarheid 
zijnlichtgeleurde paarden in het wild ook een makkelijker prooi.  
 
De onderzoekers verwachten overigens dat ook bij andere diersoorten een soortgelijk effect te vinden 
is. Dieren met lichte vachten hebben dan ook minder last van vliegen dan dieren met donkere vachten. 

http://www.eznc.org/PrimoSite/show.do?ctx=25145,169655,469409�
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Productinformatie 
 

 

Pijpkousen 
Afhankelijk van welke discipline je rijdt (dressuur, springen of veelzijdigheid), gebruikt bijna elke ruiter 
ter bescherming pijpkousen. Ze zijn er in vele soorten en zijn uit 
verschillende materialen vervaardigd. Helaas kun je er ook kwalijke zaken 
onder verbergen en mogen ze niet gebruikt worden tijdens 
dressuurwedstrijden, terwijl controles uitgevoerd worden bij veelzijdigheid 
en springen. Bij internationale springwedstrijden mogen de pijpkousen 
maximaal 500 gram wegen. Maar afhankelijk van het binnenwerk nemen 
ze veel zweet of water op en kunnen soms het dubbele gewicht krijgen. 
Voor veelzijdigheids ruiters is het dan ook belangrijk om pijpkousen te 
gebruiken die licht van gewicht zijn en weinig vocht opnemen, want meer 
gewicht aan de benen maakt de paarden eerder moe. Ze gebruiken vaak 
Neopreen pijpkousen met een harde buitenschaal. Pijpkousen met 
schapenvacht en leren pijpkousen zijn zeer bewerkelijk en kunnen soms 
tot allergieën aanleiding geven. Schapenvacht zuigt zich bovendien vol 
water. 
Sluitingen zijn er ook in veel soorten. Breed kleefband is het meest 
praktisch. Gespjes hebben het gevaar dat je ze te strak kunt aantrekken 
wat schade aan de pezen kan veroorzaken. 
Pijpkousen moeten goed onderhouden worden: slecht schoongemaakt of 
slecht zittend kunnen ze verwondingen aan de benen veroorzaken.  
Paarden wel of niet met pijpkousen op het land zetten is onderwerp van 
discussie. Voor korte tijd geen probleem, maar voor langere tijd is er toch een ventilatieprobleem. Zie 
de plaatjes. 
Een ander probleem is dat zweet, regen en zand kunnen gaan schuren en zo tot eczemen aanleiding 
geven.  
RR 

   
 
 



De Postgalop – september 2010 

Blz. 15   

Mutaties 

 
 
 
Nieuw lid PC 
Jennifer Vendel 
Mary Zeldenruststraat 56 
1963 ED  Heemskerk 
tel. 06-22459923 
e-mail: vendel@angelique.speedxs.nlo 
pony: Lucky Lady 
 

Nieuw lid PC 
Denise Wolken 
De Sluiswachter 6 
1911 JK Uitgeest 
tel. 0251-314001 
e-mail: denisewolken@hotmail.com 
Naam Pony: Jamaica 
 

Opgezegd 
Per 31-12-2010 
Liza Vessies (van de Voorweg) 

 

 
 
 

Uitslagen 

 

Uitslag federatiewedstrijd (dd 02-07-2010) 
Jury  rijbaan 1 Dhr.E van Dijk 
Jury  rijbaan 2 Dhr. L.Wever 

 
rijbaan1 rijbaan 2 naam Paard / pony L.R./PC Klasse Cat 

216 210 Anita Marijnus Vivaldi RV de Commandeurs Z1   

183 194 
Marjon 
Geerdes Dije RV de Commandeurs Z1   

165 173 Rowan Talsma Demi PC de Commandeurs B E 
172 184 Kim de Jong Nacho PC de Commandeurs B E 
170 169 Marleen Stengs Beau PC de Commandeurs B D 

186 172 
Nicolle 
v.Kooten Rushia RV de Commandeurs L2   

176 180 
Judith 
Jacobsen Amondo RV de Commandeurs L1   

174 184 
Anita 
Raateland   RV de Commandeurs B   

 

mailto:vendel@angelique.speedxs.nlo�
mailto:denisewolken@hotmail.com�
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Uitslag federatiewedstrijd (dd 18-08-2010) 
Jury  rijbaan 1 Mevr. A. Raateland 

   Jury  rijbaan 2 Dhr. P. van Veen 
   

      rijbaan1 rijbaan 2 naam Paard / pony L.R./PC Klasse 
188 186 Sandra de Wit Miranda RV de Commandeurs B 
173 169 Nicole van Kooten Ruscha RV de Commandeurs L2 

 

Uitslag federatiewedstrijd (dd 12-09-2010) 
Jury  rijbaan 1 Dhr. A.v.d.Geest 
Jury  rijbaan 2 Mw.L.Buur 

 
Rijbaan 1 Rijban 2 naam Paard / pony L.R./PC Klasse 
  Jury dhr.A.vdGeest       
 204 Marjon Geerdes Dije RV de Commandeurs Z1 
  Jurywissel Mw.L.Buur       
 202 Marjon Geerdes Dije RV de Commandeurs Z1 
185 185 Stephanie Lubbers Sikra RV de Commandeurs M2 
182 174 Dionne Geerdes Bright PC de Commandeurs M1 
166 178 Kim de Vries Countryman PC de Commandeurs M1 
180 183 Sandra de Wit Miranda RV de Commandeurs B 
167 189 Kim de Jong Nacho PC de Commandeurs B 
 

 

Uitslag laatste onderlinge wedstrijd (dd 26-09-2010) 
 
UITSLAG B PAARDEN 
Proef 1      Proef 2   
Plaats Punt % Kl Plaats Pt % Naam Paard 
1 194 64,67 B 1 192 64 Kimberley Driesten Azelma 
2 176 58,67 B 3 180 60 Patricia Pels Cavalo 
3 164 54,67 B 2 182 60,67 Ton Wildschut jr. Apollo 
4 163 54,33 B 4 178 59,33 Louise van Kooten Athos 
5 152 50,67 B 5 176 58,67 Denise Timmer Myra 
         
 
 

        

UITSLAG L – M – Z PAARDEN 
Proef 1      Proef 2   
Plaats Punten % Klasse Plaats Pt % Naam Paard 
1 184 61,33 L1 3 183 61 Hans van Son Wendola 
2 181 60,33 L1 2 191 63,67 Sandra de Wit Miranda 
3 196 57,65 Z1    Anita Marijnus Vivaldi 
4 170 56,67 M1 1 191 63,67 Adrie Duin Nadja 
5 188 55,3 Z1    Stephanie Lubbers Sikra 
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UITSLAG B – PONY’S  
Proef 1  Proef 2   
Plaats Punten Klasse Plaats Punten Naam Pony 
1 184 B 4 176 Denise Wolken Jamaica 
2 183 B 2 186 Marleen Stengs Beau 
3 179 B 3 184 Priscilla de Wildt Fight 
4 168 B 1 193 Kim de Jong Nacho N. 
       
 
UITSLAG L1– PONY’S 
Proef 1  Proef 2   
Plaats Punten Klasse Plaats Punten Naam Pony 
1 183 L1 1 188 Pernilla de Jong Robin H. 
       
       
 
UITSLAG M – PONY’S 
Proef 1  Proef 2   
Plaats Punten Klasse   Naam Pony 
1 181 M1 1 190 Dionne Geerdes  Bright 
2 178 M1 2 189 Kim de Vries Count 
       
       
MENNEN B – PONY’S en PAARDEN 
Proef 1     
Plaats Punten Klasse Naam Pony 
1 200 B Amanda v.d. Graaf Tyra 
2 193 B Irma v.d. Graaf Pim 
     
 
UITSLAG SPRINGEN 
 
Pony’s: 
1e Kim de Jong Stijl 8,5 
2e Kelly Verdonk Stijl 7 
3e Dionne Geerdes Stijl 7       
4e Kim de Vries Stijl 8      4 strafpunten 
 
Paarden: 
1e Adrie Duin  Stijl 7,5    4 strafpunten 
2e Hans van Son Stijl 7       8 strafpunten 
3e Anita Marijnus Stijl 7       1 hindernis op verzoek uit parcours gehaald 
 
UITSLAG DAGKAMPIOEN 26.09.2010  
 
Pony’s  Kim de Jong    
Paarden Kimberley Driesten 
Mennen Amanda v.d. Graaf 
Springen Kim de Jong 
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