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Van de voorzitter 
 
Het zijn de donkere dagen voor kerst. Donker is tot daar aan toe, maar zo winters al. Het 
zit ons niet mee. Voor het vierde jaar achtereen loopt het winterseizoen niet. Nu hebben 
we geregeld bij de Schimmelkroft te kunnen rijden, breekt daar droes uit. Maar ja, we 
hebben het niet voor het zeggen. Dus gaan we het binnen gezellig maken. Lekker bij de 
kachel met de postgalop. De Postgalop is digitaal, print hem uit en lees hem voor de open 
haard met een warmer chocomel oid.  
 
Verderop staat de wens van het bestuur aan u allen betreffende de komende kerstdagen 
en het nieuwe jaar. We willen jullie ook persoonlijk de hand drukken op het nieuwe jaar. 
De Nieuwjaarsreceptie gaan we dit jaar op zondagmiddag 2 januari houden. En we zien 
je dan graag in grote getale verschijnen om het glas te heffen op een nieuw, goed, 
gezellig en succesvol paardenjaar. Mochten we je daar niet tegenkomen dan wensen we 
toch iedereen het allerbeste voor 2011. 
 
Je treft de notulen aan van de najaarsvergadering.  
We hebben een stukje over de nieuwe dressuurproeven. Een stuk over de verbinding van 
hand naar mond, een mooi verhaal over shetlandpony’s. 
Hoe wordt een paard filmster, naar aanleiding van de (horror)film Sinterklaas. 
Hoe moet je overgangen uitvoeren en hoe worden ze beoordeeld. 
Wat is maanblindheid precies en heel actueel dezer dagen ; schuilstallen. 
Als laatste informatie over de kampioenschappen.   
Veel plezier met dit kerstnummer en denk om de puzzels. 
 
Als laatste wensen we iedereen heel fijne feestdagen. Maak er iets gezelligs van met 
elkaar en tot volgend jaar. 
 

Hans van Son   
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Van de bestuurstafel 

 
 
Gebouw en terrein. 
We willen een sproei-installatie maken om de bak. Waarschijnlijk moet er dan ook een 
nieuwe pomp komen. 
Er worden draaihekken gemaakt bij de doorgangen. 
 
De opgang bij het parkeer terrein is helemaal stuk gereden. We nemen contact op met de 
gemeente. 
 
OW 
Misschien leuk om de proeven te filmen en achter af te bespreken. 
Ook leuk om iets met een behendigheidsproef te doen. 
 
Accommodatie. 
Plannen gemeente zijn nog onbekend. 
De hele visie moet opnieuw worden bekeken. Gaat allemaal nog jaren duren. 
Het huren is een goedkoop alternatief. 
 
Lessen 
Helaas is er nu droef bij de Schimmelkroft dus we kunnen er al weken niet terecht. Ze 
hopen in januari weer open te gaan. 
Buiten kunnen we ook niet rijden i.v.m. sneeuw en vorst. 
Het wel of niet doorgaan van de lessen van zaterdag moeten voor 9 uur op de site staan.. 
 
Diversen. 
Er is altijd tekort aan vrijwilligers. De verenigingen zijn nu verplicht een vrijwilliger te 
leveren voor de kampioenschappen. 
 
Activiteiten 
Clinic van Lia de Ruyter is verzet naar 18 december. Binnen bij de Zaanse Ruiters. 
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Agenda 

 

 

Club 
18-december Les van Lia de Ruyter bij Zaanse Ruiters 
02-januari Oliebollenrit om 10.00 uur Ouden Dijk 
02-januari 16.00 uur Nieuwjaarsreceptie 
03- april Puzzelrit 
17-april KNHS wedstrijd 
12-mei KNHS wedstrijd 
22-mei Onderlinge wedstrijd 
16-juni KNHS wedstrijd 
14-juli KNHS wedstrijd 
26-juni Onderlinge wedstrijd                
25-augustus KNHS wedstrijd 
11-september Onderlinge wedstrijd 
11-september BBQ na de OW 
18-september KNHS wedstrijd  

 
Kring, Regio en Nationaal 
15-jan-11 Kringkampioenschap pony’s 
16-jan-11 Kringkampioenschap paarden 
03-juli -11 Kringkampioenschap outdoor 
 
5/6,  12/13, 19/20 februari Indoor Regiokampioenschappen,  
26/2, 6/3, 12/3, 19/3 en 2/4 Indoor KNHS kampioenschappen 
 
Meer nieuws hierover achterin dit nummer onder kampioenschappen   
 
Kijk voor nog meer nieuws op www.paardensportnoordholland.nl en  www.KNHS.nl . 

 
 
 
 
 
 

http://www.paardensportnoordholland.nl/�
http://www.knhs.nl/�
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Techniek 

 

Nieuwe dressuurproeven. 
Jullie hebben het natuurlijk allemaal al gelezen in PaardenSport, maar toch nog even op 
een rijtje. 
Uitgangspunt was dat het rijtechnisch rijden van de ruiter nog meer op de voorgrond 
treedt.  
Daarom zal het cijfer voor rijvaardigheid met 2 vermenigvuldigd worden.  
Omdat het punten totaal niet gewijzigd wordt zullen er per proef dus 2 onderdelen worden 
samengevoegd. 
In de klassen B t/m M wordt niet zo heel veel gewijzigd.  
Bij proeven waar heel veel voltes achter elkaar gereden moesten worden zal dat 
verminderd worden.  
In de L1 wordt het wat rustiger  doordat lichtrijden en doorzitten niet meer continu 
afgewisseld zullen worden.  
In de M2 zullen de keertwendingen niet meer onmiddellijk na elkaar gevraagd worden, 
maar er zal een oefening tussen komen.   
In de Z1 wordt nog even niets gewijzigd.  
In de Z2 zullen nog maar 4 wissels gevraagd worden en op een makkelijker plaats.  
Voor de Z-ruiters is het even slikken: proeven in een 20/40 rijbaan zullen niet meer voor 
de punten kunnen meetellen. (In Noord Holland zijn we er na afgelopen jaar al een beetje 
aan gewend).  
De klasse ZZ-licht wordt toegevoegd aan de breedtesport  per 1 oktober 2011. 
De ZZ-licht en ZZ-zwaar proeven zijn helemaal herschreven.  
In de ZZ-licht wordt straks een halve arbeidspirouetten gevraagd in plaats van een  kwart 
pirouette. 
Z1, Z2, en ZZ-licht zijn verblijfsklassen, d,w,z, dat je hieruit niet hoeft te promoveren. 
In februari komen  de nieuwe proevenboekjes inclusief DVD op de markt en vanaf 
december zullen de nieuwe proeven te downloaden zijn vanaf de wensite van de KNHS. 
Naast de proeven voor de dressuurwedstrijden in het mennen komen nu ook de proeven 
voor het samengesteld mennen klasse 1 t/m 3 in het boekje. Deze proeven zijn 
herschreven om een betere opbouw te krijgen. 
In de klasse 1 en 2 is één proef uitgeschreven die voor alle spansoorten gaat gelden. 
In de klasse 3 een aparte enkelspan proef waarin ook galop voorkomt. 
De nieuwe proeven worden allemaal in 40/80 gereden. 
 

 

Een fijne  verbinding 
Aanleuning is een fijne verbinding tussen de paardenmond en de ruiterhand. Maar in 
werkelijkheid is het veel meer: het is een spiegel die ons voorgehouden wordt en iets 
vertelt over de vrije doorgang van  activiteit van de achterhand via de rug naar de 
paardenmond. 
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Welk aanleuningsprobleem zich ook voordoet, de oorzak ligt meestal in de achterhand, de 
rug of de ribbenbuiging.(we gaan er even van uit dat het paard regelmatig naar de 
tandarts gaat) 
Voorbeeld 1: Op de rechterhand maakt een paard zich stijf en 
wil geen stelling aannemen. Het probleem ligt in de spieren 
aan de andere zijde, die niet genoeg rek hebben. Om het 
binnenbeen niet te belasten zal het paard ook met het 
binnenbeen opzij stappen, waardoor hij niet hoeft te buigen. 
Om de stelling en buiging te verbeteren moet het paard zich 
in zijn lichaamsmidden meer loslaten.  
Oefening: Met iets verhoogde binnenhand stelling in de nek 
vragen en oppassen dat je de hals niet verbuigt! (buitenhand 
begrenst). In deze houding de cirkel verkleinen en vergroten, 
zodat het paard gehoorzaam aan de kuit wordt. Bij het 
vergroten moet het paard zich immers om de druk van het 
binnenbeen buigen. Vervolgens slangenvolte rijden, correct 
omstellen op de middenlijn en in de bogen de achterhand wat 
naar buiten drukken (wijken voor de kuit)  Daarna weer terug 
op de volte en dan de achterhand naar binnen zetten, niet te 
veel buiging daarbij maar wel een duidelijk stelling. 

Voorbeeld 2: Een paard dat achter wat te hoog 
blijft en graag op de hand leunt en te diep komt. 
De achterhand treedt niet genoeg door. Het paard 
met de “optillen” is niet zinvol, daar wordt de 
aanleuning niet beter van. Het paard moet de 
gewrichten van de achterhand meer gaan buigen 
waardoor hij verder ondertreedt en het achterbeen 
meer tot dragen komt. Dan krijgt het paard meer 
schoudervrijheid en meer oprichting. 
Oefening: Op de volte in galop, volte verkleinen 
waarbij het paard ijverig moet blijven springen en 
dan vergroten en wat sprong vergroten om weer 
schwung te halen. Bij het aangalopperen springt 
een paard automatisch bergop en dat moet je 
iedere sprong zien te bereiken (dat is dus hard 
werken en toch stil zitten).  

Voorbeeld 3: Het paard wordt te heet en rolt zich 
op, wordt kort in de hals. Het paard volgt de hand 
niet als de ruiter de hand naar voor brengt. Ook bij 
dit paard mist de gymnastisering. 
Oefening: Op de volte in draf het paard met het 
binnenbeen naar buiten drukken en met de 
buitenhand het tempo regelen, ook al wordt hij 
daardoor kort in de hals. Reageert hij op de 
buitenhand dan het binnenbeen inzetten en 
nageven. Herhalen en langzaam zal het paard beter 
op de ruiter gaan letten , gehoorzamer worden en 
de achterhand beter gaan gebruiken. 
Vervolgens draf overgangen op de volte waarbij de 
hand niet de overhand mag krijgen. De achterhand 
actief houden en zorgen dat het paard over de rug 
blijft gaan. De halve ophouding bereid de overgang voor en geeft meteen in de overgang 
na, b.v. door met de hand over de manen te strijken. 
RR (RR betekent dat dit is vertaald uit Reiter Revue) 
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Ponyhoek 

 

Ras en type 
 
Shetland pony 
De Shetlandpony komt van oorsprong van de Shetland eilanden, ten noorden 
van Schotland. Op deze eilanden heerst een klimaat van koude, wind en 
regen. Het voedselaanbod is klein en kent weinig variatie. De Shetlandpony 
heeft zich aan dit strenge klimaat weten aan te passen door een weelderige 
staart en manenpartij en een bijzonder dikke vacht in de winter te krijgen. De 
pony's bleven door het beperkte voedselaanbod klein van stuk en zijn taai, 
sober en sterk.  
Op de Shetland eilanden werkte de pony voornamelijk als lastdier. (o.a. hooi 

en turf transport) Later werd deze kleine pony veel ingezet in de kolenmijnen maar 
gelukkig komt dat nu niet meer voor. 
De Shetlandpony kwam in de dertiger jaren 
naar Nederland en vervulde voornamelijk een 
rol als trekdier. De pony nam destijds ook de 
taken van de, toen nog bestaande, trekhonden 
over. Op kleine landbouw- en 
fruitteeltbedrijven verrichte hij veel 
werkzaamheden. Het is bekend dat een 
Shetlandpony, in verhouding tot zijn maat en 
gewicht, sterker is dan een groot trekpaard. De 
Shetlander is zelfs, toen de grotere rijpony's 
nog niet zo bekend waren, vrij veel ingezet als 
kinderrijpony. 
 

Kleuren en maten 
De Shetlandpony wordt verdeeld in vier verschillende maten zoals 
onderstaand wordt aangegeven: 
(vanaf 3 jaar en ouder) 
      t/m   86 cm. = mini maat 
87 t/m   92 cm. = kleine maat 
93 t/m   98 cm. = midden maat 
99 t/m 107 cm. = grote maat 
Alle kleuren zijn toegestaan, behalve de appaloosa kleur (gestippeld)  
 
www.ponynet.nl 
 
 
 

De Postgalopvraag 
 
Wat is een goede naam voor deze jeugdhoek? 
a  Ponyhoek 
b  Kids Corner 

http://www.ponynet.nl/�
http://www.ponynet.nl/F_heltblackpr.jpg�
http://www.ponynet.nl/F_heltblackpr.jpg�


Rijvereniging  De Commandeurs 

Blz. 10   

c  Stable Stuff 
Stuur je naam in naar email: marjolein@vanwelij.com  en wie weet staat er volgende keer wel 
jouw verzonnen naam boven dit nieuwste "jeugdhonk". 
  
 

Ditjes en datjes 
 
Paard wordt filmster 
 
24  November  2010 - Bron: uu.nl 
De horrorfilm 'Sint' is net in premiere gegaan. In de dakscene raast een paard in 
volle galop over een dak, tussen de schoorstenen door. Delen van deze dakscene 

zijn opgenomen in de Universiteitskliniek voor Paarden. 
Voor de opnames werd de Universiteitskliniek tijdelijk 

omgebouwd tot filmstudio. Onderwijspaard Opium van de Kliniek 
werd gefilmd terwijl ze op een paardenloopband galoppeerde 

met een stunt-Sinterklaas op haar rug.  
Normaal gesproken wordt de loopband gebruikt voor 

geavanceerd bewegingsonderzoek bij sportpaarden. Door draf 
en galop van dichtbij te monitoren wordt inzicht gekregen in de 

manier van bewegen van de paarden. Op de benen van het 
paard worden dan sensoren geplakt. De balans van het paard op elk moment van stap, 

draf en galop wordt bepaald. Zo kunnen trainingen en revalidatie beter afgesteld worden 
op het paard.  

Voor de film waren die sensoren niet nodig. Door Opium op de loopband te laten 
galopperen kon van zeer dichtbij en van alle kanten gefilmd worden. Zelfs in volle galop! 

Dit leverde spectaculaire beelden op. De ruimte om de loopband heen was helemaal 
afgedekt met groene schermen. Hierdoor konden de beelden digitaal uitgeknipt en in de 
film gemonteerd worden. Voor sommige speciale effecten in de film is gebruik gemaakt 

van een neppaard.  
De Universiteitskliniek voor Paarden is trots op het resultaat. Volgens de specialist 
Orthopedie is het een mooie mix geworden van de expertise op het gebied van het 

bewegingsapparaat en het spektakel van de filmindustrie. 
 
KNHS-leden maken kans op kaarten Apassionata  
8 december 2010  

 

  
 
ERMELO (KNHS) – Apassionata stelt zes vrijkaarten ter beschikking aan KNHS-leden. De nieuwe paardenshow van 
Apassoinata ‘In het Licht van de Sterren’, met spannende stunts, een ezel in bed en nooit eerder vertoonde 
vrijeheidsdressuur, krijgt een staande ovatie! De paardenshow ging vorige week in première in Duitsland. Het ideale 
kerstuitje voor de hele familie is te zien van 26 tot en met 28 december in de RAI in Amsterdam.  
 
Apassionata geeft twee keer drie kaarten weg voor de voorstelling van maandag 27 december om 15.00 uur. Wil je kans maken op 
de kaarten, stuur dan een mailtje met je KNHS-persoonsnummer en als onderwerp Apassionata naar webmaster@knhs.nl. Je kunt 
tot 17 december meedoen aan deze actie. Prijswinnaars krijgen 17 december per e-mail bericht.  
 
 
 

http://mailto:webmaster@knhs.nl/�
http://www.eznc.org/PrimoSite/show.do?ctx=25145,169655,499574�
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Apassionata 2010  
Zondag 26 december 15.00 uur 
Maandag 27 december 15.00 uur en 20.00 uur 
Dinsdag 28 december 15.00 uur en 20.00 uur 
RAI – Amsterdam 
Entree: EUR 34, 44, 54 en 64 (excl. servicekosten). 
Kaartverkoop via SEE Tickets 0900-1353 of www.apassionata.nl 
 
 

Links 
• Meezingen: "Alles van Paarden"  

http://www.youtube.com/watch?v=sHT1x_53v50 
• Hoeveel weet jij van Paarden? Test je kennis! 

http://www.daphorst.nl/paardenquiz.html 
 

Dravende reporter 

 
 
De Dravende Reporter op stal bij Kim de Jong,  
 
De dravende reporter is deze keer op stal bij Kim de Jong, clubkampioen pony’s 2010 van RV 
de Commandeurs. Ik ontmoet Kim op Manege Mulder, waar Nacho staat. Ze is hem aan het 
poetsen en zadelen voor de springgerichte priveles. Aangezien Kim zondag een 
springwedstrijd heeft is ze blij dat de ‘kraker’ is afgebeld, anders had ze deze les aan zich 
voorbij moeten laten gaan en Nacho is door het koude weer erg fris en uptempo, iets dat op 
de wedstrijden niet altijd even handig is.  
 
Naam:  Kim de Jong (13 jr) 
Woonplaats: Assendelft 
School:  TRIAS VMBO - theorie 
Baantje: Folderwijk 
Typisch Nacho: Nacho is een echte 

puber en zijn 
kwajongensstreek is bokken. 

 
Wanneer ben je begonnen met 
paardrijden? 
”Als ik 14 ben, rijd ik precies 7 jaar 
paard”, het moet dus april 2004 geweest 
zijn dat ze begonnen is. Kim is erg goed 
in het onthouden van data, zo blijkt ook 
later. Kim is op Manege Mulder begonnen 
en nooit meer weggegaan.  
 
Is Nacho je eerste paard? 
Nacho is niet het eerste paard van Kim, zo vertelt ze. Ze heeft eerst in de gewone lessen 
gereden bij Manege Mulder, daarna heeft ze een pony kunnen leasen Speedy. Ze heeft 

http://www.apassionata.nl/�
http://www.youtube.com/watch?v=sHT1x_53v50�
http://www.daphorst.nl/paardenquiz.html�
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Speedy 1 jaar gereden waarna ze switchte naar Danley, die ze 2 jaar heeft verzorgd. Na 
Danley werd het tijd voor een eigen paardje en haar ouders kochten Diego (Fries x New 
Forest). Kim, toen 9-10 jaar: “ Als er aan de andere kant van de straat een plukje hooi lag, 
sleurde hij me zo mee”. Diego blijkt iets te sterk en wordt verkocht.   
Na Diego was daar Jasmin, een arabiertje opgeleid op hoog springniveau, echt iets voor Kim. 
Vader Marcel legt uit:”We hebben Jasmin gekocht met de wetenschap dat ze ziek was geweest 
maar ze zou er weer bovenop komen, het was een enorm braaf beest”. Helaas is het niet goed 
afgelopen met Jasmin en heeft de oude eigenaar haar terug genomen om haar vervolgens in 
te laten slapen.  

“Nogal een paardengeschiedenis!”, meen ik, maar 
het blijft Kim haar grote liefde en als Rob Mulder, 
staleigenaar en zelf springruiter, met een echt 
springpaardje aankomt, is de keuze snel gemaakt. 
Het is Nacho.  
 
Hoe lang heb je Nacho al?  
“Ik heb Nacho al een jaar en 2 maanden!. Ik weet 
het nog precies, het was 12 september 2009”, zegt 
Kim met een glimlach. Nacho is nu 6 en een echte 
puber. “Hij kan ook rare sprongen maken als het zo 
koud is, soms staan we bijna rechtop. Hij is heel 
gevoelig voor kou”. Ik kijk naar Nacho, hij staat 
heel ontspannen te wachten. Het is bijna niet te 
geloven dat hij zo heftig kan reageren op deze kou, 
zo lekker staat ie te wachten”. 
 
Wat biedt Manege Mulder? 
Manege Mulder heeft 2 buitenrijbanen, allebei 
vandaag goed begaanbaar met deze vrieskou. Er is 
genoeg ruimte om te poetsen, een wasplaats en er 
zijn zo’n 60 stallen van zowel pensionklanten als 
manegepaarden. De stallen zijn allemaal rond een 
rijbak gebouwd en er is een aparte 
shetlandersweide. Je kan ervoor kiezen om te laten 
uitmesten, maar je mag het ook zelf doen, wat 

terug te zien is in de prijs. Voer en hooi is inclusief en pensionklanten krijgen korting op hun 
lessen. Kim heeft op donderdagavond springles en op zaterdagochtend dressuurles. Eens in de 
2 weken heeft ze privéles van Rob Mulder waarin ze dressuurtechniek oefent, gericht op 
springen. 
 
Hoe vaak ga je naar Nacho en wat doe je dan? 
“Ik ga 7 dagen in de week!”. Een fanatiekeling. Vader Marcel is 
er vandaag bij, maar de ouders van Kim wisselen het af, er gaat 
altijd iemand mee. Nacho staat minimaal 1 dag in de week op 
rust. “Ik rijd ook wel eens buiten, een klein paadje in en dan op 
het rode fietspad” Voor kenners waarschijnlijk wel bekend... 
“Ja...”, zegt vader Marcel, “en er is ieder jaar ponykamp toch?”. 
Er wordt ieder jaar een ponykamp in een ander gedeelte van 
Nederland georganiseerd en ze gaan erheen met een 
vrachtwagen vol en nog wat trailers, een ware uittocht. Er gaan 
soms wel 28 combinaties mee. 
 
Wat vind je de leukste hindernis en waarom? 
Kim vindt eigenlijk alle hindernissen leuk, maar ik vraag nog wat 
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door. “De Oxer”, besluit ze uiteindelijk. “De oxer heeft de eerste balken altijd lager liggen en 
het is toch een soort spanning, redt ie het wel of niet”.  
 
Wat vind je bij/van RV de Commandeurs? 
”Toen ik wilde starten moest ik aangesloten zijn bij een rijvereniging”, zegt Kim, waarop 
vader Marcel aanvult dat de Zaanse Ruiters destijds nogal groot was en vrij prijzig. Door een 
kennis op de manege, werden ze geattendeerd op de Commandeurs als gezellige vereniging. 
“Het enige jammere is natuurlijk dat ze geen officiële springwedstrijden organiseren”. Ik vraag 
me af waarom niet, maar daar komen we niet uit. We moeten het navragen. De onderlinge 
wedstrijden start ze wel altijd. Het afgelopen jaar een ongekend succes met het 
clubkampioenschap als beloning! 
 

Wat mis je nog bij de Commandeurs? 
“Haha, een binnenbak natuurlijk! Dan zou ik er vaker 
heengaan, omdat je nu met de kou en een bevroren 
bodem heel weinig kan doen.” 
 
Wat vind je het leukste paardenartikel, m.a.w. 
waar heb je eigenlijk teveel van?  
“Eigenlijk heb ik van 3 artikelen veel te veel”, biecht 
Kim op. Halsters, peesbeschermers en zadeldekjes. 
Zouden meerdere mensen teveel zadeldekjes 
hebben...? Als ik vraag wat ze met zoveel 
peesbeschermers moet, legt ze eerst uit dat het is om 
de pezen te beschermen, “Maar toch niet met 2 paar 
tegelijk?!”, vraag ik. Kim moet lachen en zegt:”1 paar 
voor wedstrijden en nog een paar voor ‘gewoon’.” 
Aha.... 
 
Wat is je meest bijzondere ervaring op 
paardengebied? 
Dit weet Kim meteen! Een bevalling. Ik kan me 
voorstellen dat je dit inderdaad niet vergeet. “Er moest 
een shetlander bevallen en toen ik aankwam lopen was 
ze net bezig, ik ben blijven kijken.” 
 

Wat is jouw advies aan mensen die een paard willen kopen? 
Ik vraag het aan vader Marcel. “Toen we zelf een paard kochten, bleek het een hele slechte 
combinatie te zijn. Koop een paard van iemand die er verstand van heeft en jou goed kent. 
Kim had al een tijdje les van Rob en hij kwam met Nacho aan. Hij kent Kim en Nacho en het 
leek hem een goede match”. Waarvan akte! 
 
 
Kim gaat inrijden en ik laat mijn dochter Iris achter in de warme kantine, waar ze met de 
dochter van de eigenaar(zelfde leeftijd) speelt. Zo kan ik mooi bij de les van Kim kijken en 
foto’s maken. Ze werken aan stelling en buiging. In stap en draf gaat het al goed, maar in 
galop vindt Nacho dat nog heel moeilijk. “En we hebben het hier over een springpaard....veel 
galop dus”, zegt Rob Mulder, haar instructeur. 
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Verslagen  
 

 
 
 

Vanachter de jurytafel. 
 
Het beoordelen van de overgangen in de verschillende klassen. 
Overgangen zijn de basis van de rijkunst. In de lagere klasse  B en L is geen enkele 
overgang gemarkeerd, maar alles wordt geleidelijk (progressief) uitgevoerd. In de 
zwaardere klassen worden de overgangen bij gemarkeerde punten gevraagd. Vanaf de 
klasse M2 zijn de overgangen niet-progressief, behalve bij de afdelingsdressuur. Daar zij 
ook in de klasse M en Z de gevraagde overgangen progressief. In de klasse B en L wordt 
in een aantal proeven de overgang van en naar arbeidsstap tijdens de wending gevraagd. 
Dat is eenvoudiger uit te voeren dan op de rechte lijn. Zowel bij het rijden van 
overgangen bij een gemarkeerd punt als bij overgangen waar een ruimere marge voor 
wordt genomen, is de rijkunstige basis van de overgang het belangrijkst. Bij alle 
overgangen van en nar draf kiest de ruiter zelf een aantal passen voor de overgang het 
moment van doorzitten. Het moment van gaan doorzitten in de lagere klassen vormt geen 
beoordelingscriterium, wel de juiste rijkunstige basis van de overgang. In de overgang 
blijft het paard ontspannen, behoudt het zijn takt van de gang tot het moment van de 
overgang, is de aanleuning in orde en blijft het paard recht. In de lagere klassen wordt de 
overgang voorbereid en als het paard er klaar voor is ingeleid en uitgevoerd. De overgang 
wordt nooit met de hand alleen ingeleid, maar altijd door een samengaan van zit-, been- 
en teugelhulpen, de halve ophouding. Overgangen en tempowisselingen in de hogere 
klassen moeten duidelijk waarneembaar bij de voorgeschreven letter worden uitgevoerd. 
Zij moeten vlot, licht en vloeiend en vooral niet bruusk worden uitgevoerd. 
 
Het uitvoeren van de overgangen. 
 
Bij de overgangen naar de verzamelde gangen komt de nageeflijkheid het best tot uiting. 
Hier moet zichtbaar worden dat de halve ophouding door het gehele paardenlichaam 
vloeit en dat bijvoorbeeld bij de overgang naar verzamelde galop de krachtige 
galopsprongen meer verheven worden, terwijl takt en sprong bewaard blijven. Bij een 
overgang van een verzameld gang of arbeidsgang naar een middengang of uitgestrekte 
gang moet er op worden gelet, dat de hals van het paard langer wordt en de neus naar 
voren komt, zodat het voor het paard makkelijker wordt de paslengte groter te maken. 
Hierdoor kan het paard ontspanning en takt bewaren en met zijn passen in draf of 
sprongen in galop duidelijk meer grondruimte beslaan. Vanuit het achterwaarts gaan 
wordt het paard (afhankelijk van het gevraagde niveau) onmiddellijk met ee doorgaande 
vloeiende beweging voorwaarts in de gevraagde gang gebracht. De overgang van 
(arbeids)galop naar (verzamelde)stap vindt altijd plaats vanuit een galopbeweging die in 
de laatste sprongen meer verzameling toont. Het zelfde geldt bij een overgang van 
(verzamelde) stap naar galop. 
 
KNHS bijscholing  dressuur 2010 
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Puzzels 

Oplossing september 
 
  
   
1   c l i n i c           
2        l o n g e e r l ij n  
3  s t ij g b e u g e l        
4   z w e e t b l a d        
5      b a k s t u k       
6       b a l k         
        m a a n t o p     
8      a p p e l s c h i m m e l 
9       s i n g e l       
10      s l o b b e r       
11    d u b b e l s p r o n g    
12    h o e f n a g e l       

 
 

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 

 
 
 
Puzzel december 
In welke gang lopen deze pony’s A t/m I: stap, draf, rechter galop of linker galop? 
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A:  B:  
 

C:  D:  
 

E: F:  
 

G: H:  
 

I:  
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Gezondheid 
 
 

 

Maanblindheid 
Maanblindheid (uveitis) is een ernstige oogontsteking die wereldwijd voorkomt bij 
paarden.  
Het betekent iets anders dan een “maanoog” (zie foto1). 
Meerdere structuren van het oog zijn erbij betrokken en 
vaak leiden aanvallen tot vermindering van het zicht en in 
het ernstigste geval tot volledige blindheid. Iedere aanval 
veroorzaakt in meer of mindere mate blijvende schade aan 
het oog, ook na instellen van een adequate behandeling. De 
ziekte kan plots optreden en is vaak terug te zien aan 1 
oog, maar beiderzijds is ook mogelijk. Wanneer eenmaal 
een aanval heeft plaatsgevonden zien we deze vaak 
terugkeren. De tijdsduur tussen een eerste aanval en een volgende kan sterk varieren, 
wel van enkele weken tot enkele jaren. 
 
Hoe kan maanblindheid ontstaan? 
Trauma, oogzweren en een oogoperatie kunnen deze ontsteking tot gevolg hebben.  
Ook klimatologische-, geografische – en voedingsfactoren naast stofwisselingsstoornissen, 
bacterien, virussen en parasieten spelen een rol in het ontstaan van een uveitis, met als 
gevolg een overgevoeligheidsreactie van het oog. Soms kan het paard sloom zijn met een 
verminderde eetlust en een verhoogde lichaamstemperatuur, maar meestal worden er 
geen verdere lichamelijke afwijkingen gevonden dan aan het oog zelf. 
 
Het Onderzoek  
Het oogonderzoek vindt plaats in een donkere ruimte met 
behulp van een ooglamp en evt kleuring van het oog met 
behulp van fluorescine ter controle op beschadigingen aan het 
hoornvlies. De pijnlijkheid van het oog uit zich door tranen, 
samenknijpen en lichtschuwheid. Aan het oog zelf zien we vaak 
een verhoogde doorbloeding met duidelijke toename van 
zichtbaarheid van de bloedvaten, het hoornvlies kan een 
blauwwitte waas gaan vertonen en/of het oog is troebel aan de 
binnenzijde door aanwezigheid van ontstekingsproducten. Ook 
is de pupil klein door een spasme in het oog zelf, welke erg 
pijnlijk is. De afwijkingen in het achterste gedeelte van het oog 
zijn vaak niet zichtbaar door de troebeling in het voorste 
gedeelte van het oog,echter deze zijn met behulp van echografisch onderzoek nader te 
onderzoeken. Dit is van belang in het kader van de te volgen therapie. Na een aanval 
kunnen er blijvende veranderingen in het oog zichtbaar zijn, zoals vergroeiingen tussen 
iris en lens, afwijkende pupilreflex, gedeeltelijke of gehele verplaatsing van de lens met 
evt vertroebeling, lidtekens op het netvlies en loslating hiervan en het kleiner worden van 



Rijvereniging  De Commandeurs 

Blz. 18   

de gehele oogbol. De lokatie en uitgebreidheid van de veranderingen bepalen de kwaliteit 
van het gezichtsvermogen. Het is dus van belang zo spoedig mogelijk bij het waarnemen 
van de verschijnselen een adequate therapie in te stellen. 
 
De Behandeling 
De behandeling is gericht op het afremmen van de acute ontsteking en het verminderen 
van de pijnlijkheid. Hiervoor zullen frequent (soms wel om de 2 uur dag en nacht) 
oogdruppels, eventueel in een later stadium zalf, toegediend moeten worden. Bij 
problemen met toedienen van de medicatie in het oog kunnen de druppels ook met 
behulp van een spoelsysteem, welke onder een lichte narcose in het bovenooglid 
aangebracht wordt, toegediend worden.  
Atropine druppels zorgen voor verlichting van de pijnlijkheid omdat ze het spasme 
opheffen en de pupil verwijden wanneer deze niet vergroeid is. Men moet wel oppassen 
met fel licht, omdat het netvlies niet meer beschermd wordt, door middel van het 
samentrekken van de pupil, tegen overbelichting. Corticosteroïden lokaal in het oog en 
ontstekingsremmers systemisch (via de mond) remmen de overgevoeligheidsreactie in 
het oog. Bij betrokkenheid van bacteriën is een antibioticumhoudende zalf of druppel 
noodzakelijk. Wanneer het oog rustig is kan men de frequentie van behandelen afbouwen 
en eventueel stopzetten.  
 
Opereren? 
Bij herhaald optreden van de ontsteking bestaat er de mogelijkheid om te opereren 
(vitrectomie) om het gezichtsvermogen zoveel mogelijk te behouden. Hiervoor moet het 
oog rustig zijn. De operatie heeft als doel de 
ontstekingsproducten uit het oog te verwijderen en het 
oog te spoelen. Deze operatie heeft alleen zin als de 
schade aan het oog beperkt is en dus er nog een mate 
van gezichtsvermogen aanwezig is. De operatie heeft een 
goede slagingskans. Helaas bij ernstige beschadigingen 
van het oog met verlies van gezichtsvermogen en 
frequente herhaling van de pijnlijke aanvallen zal het oog 
verwijderen de enige mogelijkheid zijn om het paard 
klachten- en pijnvrij te krijgen. Tegenwoordig bestaan er 
implantaten die ervoor zorgen dat de oorspronkelijke vorm van de oogbol behouden blijft. 
Voorheen was hier ook volledige narcose voor nodig, echter onlangs zijn er enkele 
paarden succesvol geopereerd door middel van een staande narcose. Dit zal afhangen van 
het temperament van het paard of deze methode geschikt is. Ook hierover kunt u 
informatie inwinnen bij een van de kliniekdierenartsen.  
Dierenkliniek Emmeloord 

 
   
Schuilstallen voor paarden 

08  December  2010 - Bron: dierenwelzijnsweb.nl 
Voor gedomesticeerde paarden is toegang tot een schuilplaats belangrijk. Uit een recent 
onderzoek wat aan de Michigan State University (USA) werd uitgevoerd blijkt dit, maar 
ook dat het ontwerp van een schuilstal belangrijk is. 
Meer dan vijftig paarden werden gedurende een jaar 
geobserveerd. Onder zeer diverse weersomstandigheden werd 
gekeken of de paarden zich in of in de buurt van een schuilstal 
bevonden. De momenten dat paarden het meest 
schuilgelegenheid zoeken is bij koud, winderig en regenachtig 
weer. De schuilgelegenheid wordt ook wel als windbreker gebruikt.  
Maar ook bij zeer warm en zonnig weer wordt meer gebruik 

http://www.eznc.org/PrimoSite/show.do?ctx=25145,169655,501790�
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gemaakt van de schuilgelegenheid. Het gebruik van de schuilgelegenheid laat overigens 
wel een raseffect zien. Arabieren zoeken vooral beschutting tijdens koudere 
weersomstandigheden, koudbloedige rassen bleken onder warme omstandigheden van de 
schuilplaats gebruik te maken.  
Een deel van de paarden zocht beschutting naast de stal, in plaats van er in. Dit zou 
kunnen komen door de aanwezigheid van andere paarden in de schuilstal maar de 
onderzoekers achten het echter ook aannemelijk dat het paard zo beter zicht houdt op de 
omgeving. Voor een vluchtdier als het paard is dit ook zeer belangrijk.  
De onderzoekers bevelen daarom ook aan om het traditionele model schuilstal (drie dichte 
wanden) nog eens kritisch onder de loep te nemen. Een ontwerp met meerdere 
uitkijkopeningen in de wanden sluit mogelijk beter bij de behoeften van het paard. Ook 
zou zo’n ontwerp mogelijk koeler zijn in de zomer. 
 

 

Productinformatie 
 

 
 
Een “appje” waarop de lijst van verboden middelen van de FEI staat: “clean spot app” 
voor de iPhone. Downloaden in de iTune Store. 
 
Gamaschen en strijklappen die luchtdoorlatend zijn:air-flow-gamaschen van Barefoot.  
www.barefoot-saddle.de 
 
Het kan nog doller: Swarovski kristallen op de achterboom van je zadel bij zadelmakerij 
Otto Schumacher (moet je waarschijnlijk wel voor naar Duitsland, maar komt ook vast 
hier wel) 
 
Jodpurlaarsje die zich aan je voet aanpassen door een elastisch  stuk op de wreef. Kosten 
wel €199 bij Veredus  www.veredus.it 
 

 

 
 

http://www.barefoot-saddle.de/�
http://www.veredus.it/�
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Mutaties 

 
 
 
Nieuw lid PC 
Britt Carbaat 
Communicatieweg west 27 
1566 NX  Assendelft 
tel. 06-51989679 
pony: Dancy 
e-mail: dianaminneboo@planet.nl 
 
 

Nieuw menlid  
Wendy van Velzen 
Goesinnestraat 18 
1911 SJ Uitgeest 
tel. 06-12025025 
Paard: Lucky Boy 
e-mail: wendyvanvelzen@casema.nl 
tevens startkaart dressuur aangevraagd 
 

Opgezegd 
Per 31-12-2010 
Liza Vessies (van de Voorweg) 
Nathalie Brasser 
Nina Jungbacker 
Shannon IJpeij 
Esmee v.d. Velde 
Denise van Yperen 
W. Sieveking 

Van rijdend naar niet rijdend 
Jan Tuin 
Valliant van der Gragt 

 
 
 
 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering 16 november 2010. 
 

1. Opening. 
Hans opent de vergadering om 20.30 

2. Mededelingen. Geen 
3. Ingekomen Stukken. 

Afmelding ontvangen van Louise van Kooten, Nico Veenboer en Debbie en 
Marjolein. 

4. Notulen voorjaarsvergadering worden goedgekeurd. 
5. Begroting 2011 wordt toegelicht door Ton. Geen op of aanmerkingen. 
6. Huisvesting. 

Jos deelt mee dat de bak is bewerkt. Hij is nu helemaal goed. We willen een 
beregeningsinstallatie langs de zijkanten maken omdat sproeien altijd een 

mailto:dianaminneboo@planet.nl�
mailto:wendyvanvelzen@casema.nl�
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probleem is. Verder willen we draaihekken maken in plaats van de nu bestaande 
schuifhekken die soms lastig te openen zijn. 
Tevens is de vaste telefoon lijn opgezegd. 

7 WVTTK 
De lessen zijn stopgezet omdat bij de Schimmelkroft Droes is uitgebroken. We 
moeten het even bekijken en anders op ons eigen terrein gaan rijden. Bij Mulder 
op stal is ook droes. 
Terrein. 
De gemeente heeft weer een opening gegeven i.v.m. de bouw. Dit terrein wordt 
waterbuffer. Misschien krijgen wij ander terrein. 
We hebben op 27 november een clinic met Lia de Ruyter. 4 lessen van 3 
deelnemers. 
Per 1 april komen er nieuwe proevenboekjes. 
In de regio is nu discussie over het aantal Z wedstrijden. Er zijn weinig Z 
juryleden en die krijgen maar een paar Z combinaties per wedstrijd te keuren. 
Ook wil de KNHS af van de mogelijkheid om een wedstrijd op zaterdagavond en 
zondag als 1 wedstrijd te zien. 
Jos en Anita zijn naar de regiovergadering geweest. De regio is op zoek naar 
bestuursleden. Je mag er max. 9 jaar inzitten dus er moeten er nu 2 uit. 
Volgens Evelyne is er veel onenigheid binnen de Regio. 
Nu was de sfeer op de vergadering goed. 
De Zaanse Ruiters krijgen de winterkampioenschappen. Er zijn altijd problemen 
met vrijwilligers. Er is gesproken over het verplichten van de vereniging om een 
vrijwilliger beschikbaar te stellen. Desnoods onder dwang van een boete. 
Er is een nieuw programma gemaakt om de uitslagen bij de KNHS aan te 
leveren. Lijkt erg bewerkelijk maar we zijn verplicht dit te gebruiken. 
De wedstrijdkalender wordt na 25 november bekend gemaakt. 
De regio site is www.paardensportnoorholland.nl 
Prijsuitreiking kampioenen. 
De kampioenen van de Onderlinge Wedstrijden hebben een deken gekregen van 
Hr. en Mw. Lunenberg.  
We hebben 3 x een OW georganiseerd met behoorlijke deelname en veel leuke 
prijzen gesponsord door de Oude Woonstal. 
Er is nu ook een clubkampioen mennen en hopelijk volgend jaar ook een 
clubkampioen springen. 
Marjolijn wil helpen de OW te organiseren. 
De kampioenen worden verzocht een foto op te sturen van hun paard/pony met 
de deken op. 
Hans reikt de prijzen uit. 
Pony’s : Kim de Jong 
Paarden: Anita Marijnus 
Mennen: Amanda de Graaf 
 
Voor de Sociale Hygiëne en Horeca vergunning draaien we op de papieren van 
Ton Wildschut. Ton krijgt hier een presentje voor. 
 
Rondvraag: 
Graag de foto van de kampioenen naar Hans mailen. 
Amanda vraagt of de menners ook binnen kunnen rijden. Bij de Schimmelkroft is 
de bodem erg zwaar. Jan Tuyn gaat het bij de Veca stables proberen. 
Adrie: Het zou leuk zijn bij de OW ook een behendigheidswedstrijd te 
organiseren. 
Hans vertelt dat we een keer onder begeleiding naar de cross in het Dijkgatsbos 
willen of bij Ronald Beukers. 

http://www.paardensportnoorholland.nl/�
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Plus een puzzeltocht in de winter.  
Graag de OW organiseren in overleg met Jan Tuyn. Nu had hij steeds 
menexamens tijdens onze OW. 
Het zou leuk zijn als er wat meer artikelen op de site komen. Ook het 
gastenboek mag meer gebruikt worden. 
 
 
Hans bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.15 

 
 

Kampioenschappen 

 
 

INFORMATIE REGIOKAMPIOENSCHAPPEN E.D.  IN  2011.  
___________________________________________________________________________ 
 
Indoor Regiokampioenschappen 2011. 
 
De indoor regiokampioenschappen 2011 van Noord-Holland worden gehouden voor: 
 
Dressuur pony's. 
Dressuur pony’s  B t/m Z2 op 5 en 6 februari 2011  bij P.C. De Schildknapen te 
Oudkarspel (Manege Beukers). 
Hiervoor geldt een vrije inschrijving (dus geen voorselectie). 
Inschrijving vindt plaats door het opsturen  van twee ( 2) startcoupons naar P.C. De 
Schildknapen 
t.a.v. mevrouw Anneke Molenaar, Tuinfluiterstraart 17, 1749VN Warmenhuizen, telef. 06-
10413577.  
E-mail: ammolenaar@quicknet.nl 
De inschrijving sluit 22 januari 2011. Denk om het vermelden van de klasse. 
 
 
Dressuur paarden 
Dressuur paarden B t/m Z2 op 12 en 13 februari 2011  bij L.R. Noorderkoggenruiters te 
Benningbroek. 
Hiervoor geldt geen vrije inschrijving. Via te houden selectiewedstrijden door de kringen 
kan men 
zich plaatsen voor deelname aan het regiokampioenschap. 
De selectiewedstrijden van de kringen zijn in de wedstrijdkalender 2011 op deze web-site 
aangegeven. 
Inschrijving voor de selectiewedstrijd dient plaats te vinden bij de organisatie van de 
betreffende selectiewedstrijd. 
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Inschrijving voor de selectiewedstrijd vindt plaats door het opsturen van vier (4) 
startcoupons. 
Twee van de coupons zijn voor een eventuele afvaardiging naar het regiokampioenschap. 
Indien men na de selectie niet in aanmerking komt voor afvaardiging naar het 
regiokampioenschap krijgt 
men de coupons na afloop van de selectiewedstrijd weer terug. 
Er wordt met nadruk op gewezen dat deelname aan de selectiewedstrijd alleen 
plaatsvindt na ontvangst van 
de vier (4) startcoupons. 
 
Springen paarden en pony's 
Springen paarden en pony’s  B t/m ZZ op 19 en 20 februari 2011 bij LR en PC  
Bucephalus te Barsingerhorn. 
Hiervoor geldt een vrije inschrijving (dus geen voorselectie). 
Inschrijving vindt plaats door het opsturen van startcoupons naar LR en PC 
Bucephalus 
t.a.v. mevrouw Gonny Hoogzaad, Zuiderzeestraat 47, 1719LC Aartswoud, telef. 06-
12779769 
E-mail: g.hoogzaad@hotmail.com 
De inschrijving sluit 10 februari 2010. Denk om het vermelden van de klasse. 
 
 
Data KNHS-indoorkampioenschappen 2011. 
Dressuur pony’s L2 t/m Z2 op 26 februari 2011 te Wanroy 
Dressuur paarden ZZ-licht t/m Zware Tour 4 t/m  6 maart 2011 te Ermelo. 
Dressuur paarden  L2 t/m Z2 op 12 maart 2011 te Wanroy 
Springen pony’s  L t/m ZZ op 19 maart 2011 te Ermelo 
Springen paarden L t/m ZZ op 2 april 2011 te Ermelo 
  
 
Outdoor Regiokampioenschappen 2011. 
De outdoor regiokampioenschappen 2011 van Noord-Holland vinden plaats op 
23 en 24 juli 2011 bij PSV Haarlemmermeer te Hoofddorp. 
Nadere informatie hierover volgt later. 
 
 
Data Hippiade 2011 te Ermelo 
Pony's op 3 september 2011 
Paarden 9 en 10 september 2011 
 
 
Verdere informatie 
Voor paarden zijn er afzonderlijke kampioenschappen dressuur klassen B t/m Z2, 
springen B t/m ZZ. 
Voor pony's dressuur zijn er afzonderlijke kampioenschappen voor de klassen B cat.A/B, B 
cat.C B. cat.D/E 
L1 cat.A/B, L1 cat.C, L1 cat.D/E, L2 cat.A/B, L2 cat.C, L2 cat.D/E, M1/M2 cat.B, M1/M2 
cat.C, 
M1 cat.D/E, M2 cat.D/E; Z1/Z2 cat.C, Z1 cat.D/E en Z2 cat.D/E. 
Voor pony's springen zijn er afzonderlijke kampioenschappen voor de klassen B cat.A/B, B 
cat.C, B cat.D/E, 
L cat.A/B, L cat.C, L cat.D/E, M cat.C, M cat.D/E, Z cat.C, Z cat.D/E en ZZ cat.D/E. 
 
Deelnemersaantallen paarden dressuur. 
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Deelname voor paarden dressuur staat open voor combinaties die zich via 
kringselectiewedstrijden/kampioenschappen 
hebben gekwalificeerd. 
Per kring en klasse worden de volgende aantallen afgevaardigd: 
Kring             Klasse          B      L1      L2      M1      M2      Z1     Z2 
Noord                               5       4       4         5        4        4       5 
Midden                             4       5       5         5        5        4       3 
Centraal                           3       3       3         2        2        3       3 
Zuid                                 3       3       3         3        4        4       4 
 
 
Aantal paarden/pony's: 
Aan het regiokampioenschap mag een deelnemer in de discipline dressuur per 
kampioenschap/klasse met maximaal twee 
paarden/pony's deelnemen en aan maximaal twee verschillende 
kampioenschappen/klassen.  
Aan het regiokampioenschap mag een deelnemer in de discipline springen per 
kampioenschap/klasse met maximaal drie paarden/pony's deelnemen en aan maximaal 
twee verschillende kampioenschappen/klassen. 
 
Kringkampioenschap Kring Centraal 
 

dag datum 
categori
e 

disciplin
e 

verenigin
g 

plaats  opmerking  

zaterda
g 

15-jan-
11 Pa Dress. 

Kring 
Centraal Wormerv. 

Indoor 
kringkampioenschap 

zondag 
16-jan-

11 Pa Dress. 
Kring 
Centraal Wormerv. 

Indoor 
kringkampioenschap 

zondag 
3-jul-

11 Pa+Po Dress. 
Kring 
Centraal ????????? 

Kringkampioenschap 
Centraal 
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