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Van de voorzitter 
 
Er ligt weer een nieuwe Postgalop voor uw neus (tenminste als je hem uitprint). We gaan 
er weer een denderend jaar van maken met volop leuke dingen voor iedereen. We 
beginnen al op 3 april met een PUZZELRIT.  De heren Jos en Miel zijn  al druk bezig om 
een mooie rit uit te zetten. Daarna gaan we gezellig voor de bespreking en de 
prijsuitreiking naar het clubhuis en daar hebben we stamppot. Doe allemaal mee en geef 
je snel op. 
De 1e KNHS wedstrijd staat voor 17 april op de agenda en de 1e onderlinge wedstrijd is op 
22 mei. We willen er een spannende strijd van maken met extra prijzen. Er zijn wederom 
dekens beschikbaar gesteld, weer door de familie Lunenberg van Stal Albatros, maar ook 
door Bouwbedrijf HSB en door de ScheidingsMakelaar. We vinden het wel erg leuk als er 
een beetje strijd is dus geef je op, sms naar 06-10519455 of mail naar 
petermaalman@hetnet.nl, en doe allemaal mee.  
 
We nodigen u allen uit voor de voorjaarsvergadering op dinsdag 29 maart, met een 
aftredende en helaas niet herkiesbare bestuurslid Lyanda Hoogewerf-Boots. Er heeft zich 
nog geen geschikte kandidaat aangemeld, maar schroom niet. Als je je geroepen voelt 
kun je je aanmelden. Dus is het heel belangrijk dat jullie in grote getale komen naar de 
vergadering.  
Tevens zie je de notulen van de najaarsvergadering. 
 
Er is een artikel over ontspannen paarden en paarden vergeten nooit. Wellicht heeft 
iemand daar zijn eigen ervaringen mee. Schrijf er een leuk stukje over of bel Marjolein. 
Dan schrijft zij het voor je. 
Tevens een stuk over pijn bij paarden en de parasietenwijzer. 
 
Speciaal voor Ton Wildschut hebben we een artikel over de Tinker. 
 
Normaal gesproken kunnen we weer lezen hoe het een clubgenoot vergaat op stal. Maar 
deze keer hebben we een adverteerder bezocht. Een leuk verhaal over de oude woonstal. 
Wilt u als adverteerder, of donateur met een mooi verhaal een bezoekje hebben van de 
reporter, bel Marjolein. 
 
Ik wens iedereen heel veel plezier en succes met alle voorbereidingen. 
 
Hans van Son 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  De 
Commandeurs 
 
 
Op dinsdag 29 maart 2011 in het clubhuis aan de Tolweg te Heemskerk 
 
20.00 uur ontvangst met twee consumptiebonnen. 
20.30 aanvang vergadering 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen.  
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen najaarsvergadering 2010. 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Verslag penningmeester 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststellen van de balans 
9. Benoemen kascommissie 
10. Aftredend en niet herkiesbaar: Lyanda Hoogewerf 

Aftredend en wel herkiesbaar: Hans van Son en Anita Marijnus. 
Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de 
vergadering aanmelden. 
Kandidaten voor de voorzittersfunctie dienen zich schriftelijk tot uiterlijk 
een week voor de vergadering te melden bij de secretaris (Stephanie 
Lubbers)  

 
11. Terreincommissie 
12. Zomerprogramma 
13. Wat er verder nog ter tafel komt en uitreiking Bloembokaal. 
14. Rondvraag 
15. Sluiting. 
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Uitnodiging Puzzelrit  
Rijvereniging  

DE COMMANDEURS 

3 April 201 1  
Georganiseerd door het illustere duo JenM (Jos en 

Miel).  

 
 

AANVANG: 
10.00 uur bij de duiningang Patatoloog 

Naar aanleiding van de deelname volgt er een indeling. 
 

KOSTEN   :  PONIES € 0,00 
  PAARDEN € 0,00 
 

CAP VERPLICHT!! 
 

ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN 
Na afloop volgt een gezellige prijsuitreiking in het clubhuis, met Stamppot eten. 

Deze kosten zijn € 10,- pp inclusief 2 drankjes. 

Je kunt je opgeven via h.vanson@wanadoo.nl 

 

mailto:h.vanson@wanadoo.nl�
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Van de bestuurstafel 
 

 
 
 
Gebouw en Terrein. 
We willen een sproei-installatie om de bak heen maken. Dan moet er waarschijnlijk wel 
een nieuwe pomp komen. 
Ook willen we draaihekken maken bij de ingangen. 
Dat is klaar voor het zomerseizoen. 
De ingang naar het parkeer terrein was heel mooi gerepareerd maar aangezien ze nog 
steeds met zware auto’s heen en weer rijden, ontstaat er weer een gat. 
 
Onderlinge wedstrijden. 
Marjolein neemt een aantal taken wat betreft het organiseren van de OW over. 
22 mei OW mennen-dressuur-carrousel en een demo. 
Er zijn 2 OW springen. We kunnen eventueel een 3e wedstrijd organiseren op een  
Trainingsavond. 
We willen ook nog iets doen samen met de Schimmelkroft. Eventueel iets van een 
alternatieve cross op ons eigen terrein. Met een wal en een sloot. 
 
Diversen 
We willen tijdens de voorjaarsvergadering peilen of er animo is voor een schriktraining. 
De Schimmelkroft is weer open. Alle lessen zijn weer begonnen. 
Iedereen krijgt 60% terug van het geld voor het binnenrijden. 
De clinic van Lia de Ruyter is helaas weer verzet. Nu naar april. 
Miel en Jos gaan een puzzelrit maken op 3 april.  
Ron Vermunt wordt benadert voor een begeleide cross in het Dijkgatbos. 
. 
5 maart is er weer ingeënt. 
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Agenda 

 
 
 
Club 
 
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 
 
26-april-11 Jaarvergadering Regio in Uitgeest met aan het eind een goed verhaal voor 
wedstrijdruiters van Mariette Sanders. Een aanrader voor wedstrijdruiters. 
 
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 

 
 

Ontspannen paarden: briesende paarden 
Een ruiter rijdt op de volte en het paard wordt steeds losser in zijn lijf.  Op een gegeven 
moment begint het paard te briesen vrij diep en lang. Dat is een goed teken. Het paard is 
ontspannen. Vaak gaan de oren dan ook wat zijwaarts flapperen. Maar niet elk paard 
reageert zo. De één briest veel en de ander nooit. 
Wat is de oorzaak van het briesen? 
Het heeft niets met de oorspeekselklieren van doen, maar wordt veroorzaakt door het 
slijmvlies van de neusholte. Op het slijmvlies zitten kleine trilhaartjes die vuil en 
ziektekiemen vangen. Het slijm dat door klieren over het slijmvlies verdeeld wordt neemt 
al deze stoffen mee. Uiteindelijk wordt dit door het briesen uit de neus gewerkt. (Wij 
snuiten de neus meestal met een zakdoek…) Het is dus een soort reinigingssysteem. Je 
kunt het op stal ook merken als er veel stof is dat de slijmhuid irriteert dan briest een 
paard ook. 
Maar hoe zit het nu bij het rijden? Wel dan beweegt het paard en wordt daarmee ook het 
slijmvlies bewogen. Daardoor wordt het briesen opgewekt en wordt wat vlokkig wit 
schuim in de neusgaten zichtbaar. Alleen een ontspannen paard kan deze prikkeling 
gewaar en zal dus briesen. Een gespannen paard merkt de prikkeling niet en zal dus niet 
briesen. 
Een heel ander verhaal is het speekselen. De oorspeekselklier produceert constant een 
waterige vloeistof die dient om het eten te verteren en ziektekiemen te doden. Zodra het 
paard op eten of op het bit kauwt begint de oorspeekselklier te werken. Er ontstaat een 
dun streepje schuimige vloeistof op de lippen. Maar wanneer de oorspeekselklier geplaagd 
wordt door bovenmatige bijtoming door te veel druk op het nekgewricht dan ontstaat te 
veel speeksel en schuimt het paard te overdadig. 
Maar terug naar het briesen. 
Er zijn ook paarden die op en andere manier briesen: ritmisch kort en heftig , het lijkt 
meer op proesten. Bijvoorbeeld een paard dat dat  bij iedere galopsprong doet. Wanneer 
hij er ook nog een zuur gezicht bij trekt dan duidt dat op spanning, zoals het b.v. bij 
volbloeds nogal eens voorkomt. Het wijst op een oppervlakkige ademhaling onder hoge 
druk. 
Een paard dat opgewonden is of in een spannende situatie terecht komt briest weer op en 
heel andere wijze. Dit paard zal met veel uitdrukking en luid briesen. Het is een imponeer 
gedrag of een waarschuwing en kan door paarden in de wijde omtrek waargenomen 
worden. Is het paard angstig dan zie je vaak ook een spitse naar voor gestoken bovenlip 
en grote neusgaten. Zodra  de oren van gespitst naar voren naar achter draaien dan 
verandert de opwinding in angst. Ieder zal begrijpen dat dit briesen niets met goede of 
slechte rijderij te maken heeft. 
RR 
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Paarden vergeten nooit 
 21  Juli  2010 - Bron: news.discovery.com 

Paarden onthouden niet alleen mensen door wie zij goed behandeld zijn, maar 
onderzoek laat zien dat zij ook woorden beter begrijpen dan verwacht werd. 

Paarden reageerden positief op trainers die zij herkenden als vriendelijk. Zelfs 
nadat zij deze mensen al acht maanden niet gezien hadden. 

Mensenvrienden komen en gaan, maar een 
paard kan volgens het onderzoek voor een 

lange periode één van de meest loyale 
vrienden worden, als zij op de juiste manier 

behandeld worden. Daarnaast begrijpen 
paarden woorden beter dan verwacht werd en 
beschikken over een excellent geheugen. Dit 
geheugen stelt hen niet alleen in staat zich 
hun mensenvrienden te herinneren na een 

scheidingsperiode, maar ook complexe 
probleemoplossende strategieën na tien jaar 

en langer. De ban met mensen is 
waarschijnlijk een uitbreiding van het 

paardengedrag in het wild, waar paarden 
familie en vrienden uit hun eigen kudde 

waarderen, maar ook openstaan voor nieuwe, 
niet bedreigende kennismakingen. 

 
‘Paarden onderhouden voor lange periodes 
relaties met verschillende leden van hun 

familiegroep, maar ook tijdelijke relaties met 
leden van andere groepen wanneer er kuddes 
gevormd worden’, legt Carol Sankey uit die 
het onderzoek leidde. De paarden werden 

getraind door het gebruik van beloning met 
voer. Deze dieren vertoonden vier tot zes keer 
minder negatieve gedragingen (zoals bijten, 

schoppen en aanvallen). Zelfs na acht maanden van scheiding werden de paarden 
aangetrokken tot dezelfde onderzoeker. De paarden leken ook eerder nieuwe mensen te 
accepteren. Dit is een indicatie van positieve herinneringen aan mensen in het algemeen. 
Hierin verschillen zij niet van mensen. Zij gedragen, leren en memoriseren beter wanneer 

dit leren gekoppeld is aan een positieve situatie. 
 

Mensen trainen honden vaker op deze manier. Paardrijden is echter gebaseerd op 
aanraking, druk van het bit, beenbewegingen van de rijder en verandering van gewicht in 

het zadel. Paarden zijn echter heel goed in staat humane woorden te leren en te 
begrijpen. Daarnaast Hierdoor kunnen paardentrainers nog meer succes behalen als zij 

meer vocale commando’s opnemen in hun trainingprogramma’s. 
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Ponyhoek 

 

Ras en type 
 
Tinker 
 
Steeds vaker kom je op wedstrijden een groot, meestal bont, paard of pony tegen. Ook 
worden ze veel ingezet bij het mennen. 

De Tinker vindt zijn oorsprong in Ierland en Engeland als het paard van rondtrekkende 
zigeunerfamilies. De naam Tinker komt van het Ierse woord 'tinceard' (tinsmid), het 
beroep van de zogeheten Iris Travellars (zigeuners). In andere landen wordt de Tinker 
ook wel Gypsy Horse, Gypsy Vanner Horse of Irish Tinker genoemd. Hoewel de Tinker 
steeds minder gebruikt wordt om de rijdende zigeunerwoning te trekken is het ras nog 
steeds een trots bezit van veel zigeunerfamilies en bepalen zij grotendeels de fokkerij. 
Omdat de zigeuners het destijds niet zo nauw namen met de fokkerij vermoed men dat 
o.a. de Shire, de Clydesdale, de Dales en Fell pony hebben bijgedragen tot de huidige 
Tinker. 

De schofthoogte (gemeten met een speciale meetlat, zonder hoefijzers) dient op 3 jarige 
leeftijd minimaal 1.35 m. en maximaal 1.70 m. te zijn. 

De kleur is bont maar ook andere bij paarden en pony's 
voorkomende kleuren zijn toegestaan. De beharing is in de 
winter dik, welke bescherming geeft tegen regen en koude. 
In de zomer is de vacht kort met een zijdeachtige glans. De 
manen en de staart zijn lang, recht (of krullend) en 
overvloedig. Aan de onderbenen zit het kenmerkende dichte 
zijdeachtige 'behang'. Het hoofd heeft goede verhoudingen. 
De oren staan rechtop en wijzen naar voren. Het voorhoofd 
moet breed zijn met vrijmoedige intelligente ogen. Gehele of 
gedeeltelijke maanogen zijn toegestaan. De tanden en de 
kaakstand moeten correct zijn. De bewegingen zijn actief en 
functioneel, waarbij elk gewricht voldoende gebruikt wordt. 
Het algemene beeld van de Tinker moet zijn/haar goede 
karakter zijn, de robuustheid, de rustige aard en het goede 
uithoudingsvermogen. De meest voorkomende kleur bij de 
Tinker is zwartbont maar ook bruin komt voor en enkelen 
zijn zelfs driekleur. 

De 4 type’s  
Irish Cob: Deze is gekenmerkt door de stevige bouw, het type dat de kar trekt, maar met 
een kleinere stokmaat.  
Romany Gray: Het paard is wat minder stevig en meer het rijpaard type.  
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Vanner: Een Tinker is een Vanner wanneer hij hoger is dan 1.62 meter, de naam komt 
van een klein tweewielig karretje dat Van werd genoemd en waarop artikelen te koop 
werden aangeboden.  
Romany Scudder: Dit type komt het minste voor in Nederland en hebben draverbloed in 
zich. Ze zijn een stuk ranker en hebben vaak minder behang. En ze kunnen heel hard 
draven natuurlijk!  
 
www.tinkerfarm.nl 
www.ponynet.nl 
 

De Postgalopvraag 
 
Wat wil je graag weten over pony’s of ponyrijden, wedstrijdrijden Bixieproeven etc.?  
Stuur je vraag naar email: marjolein@vanwelij.com    
 

Ditjes en datjes 
 
In Bit 183 staan diverse wetenswaardige artikelen: 
Betere zadeldrukverdeling met wol- dan met schuimvulling’ 
Leermodule om te ‘lezen’ of paard gelukkig is onder het zadel 
Inzicht in eigen zit op Flexchair 
Beweging Fries paard doorgelicht 
Help je oudjes de winter door 
   
Links 

• Poetstips  
Problemen met poetsen en tips om je paard nog schoner te krijgen! 
http://www.ponderosapost.nl/tips/Vlechten_poetsen/Poetsen.htm 

• Kleuren!  
Welke kleurplaat is het leukst? 
http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/Dieren/Paarden.html 

 

Dravende reporter 

 
 
De Dravende Reporter ging ditmaal op bezoek bij “de oude woonstal”.  
 
De Dravende Reporter in De Oude Woonstal 
Als je ooit hebt meegedaan aan een van de wedstrijden, onderling of KNHS, heb je vast wel 
eens iets gewonnen, gesponsord door De Oude Woonstal. Wie kent De Oude Woonstal niet, 
met op het terrein de zilverkleurige ridder (mijn dochter van 4 blijft geobsedeerd door de 
kapotte schoen) op het paard. De Oude Woonstal is gevestigd in de achterste straat op de 
Castricummerwerf en is sponsor van RV de Commandeurs.  

http://www.tinkerfarm.nl/�
http://www.ponynet.nl/�
http://www.ponynet.nl/�
http://www.ponderosapost.nl/tips/Vlechten_poetsen/Poetsen.htm�
http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/Dieren/Paarden.html�
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HET gezicht van de zaak is Astrid 
Beentjes, niet-rijdend lid van de 
Commandeurs. Astrid is een lopende 
encyclopedie als het gaat om het 
assortiment. Ze weet je tot in detail te 
informeren over merken, kleuren en – 
niet onbelangrijk – houdt ze daarbij 
altijd rekening met de prijs! De Oude 
Woonstal heeft een ruitersport- en een 
woongedeelte. 
 
Wie is de eigenaar van De Oude 
Woonstal? 
Fred de Ridder is de eigenaar van de 
hele Oude Woonstal (dat verklaart voor 
mij meteen de ridder op het paard). In 
de winkel vind je allerlei harnassen en 
andere items die verband houden met ridders. 
 
Hoe lang werk jij al bij De Oude Woonstal? 
“Ik ben begonnen toen ik 15 jaar was, zo’n 7 a 8 jaar geleden. Intussen ben ik nu ruim 3 jaar 
‘verantwoordelijke’ van het ruitersportgedeelte. We zijn eerst begonnen in een klein 
ruitersportzaakje in Heemskerk. 6 jaar geleden zijn we naar de Castricummerwerf verhuisd en 
hebben we een combinatie gemaakt van wonen en ruitersport. De winkel zag er toen wel iets 
anders uit, nl. ongeveer de helft. Bijna 3 jaar geleden hebben we de zaak verbouwd en is 
daarmee een stuk groter geworden. Fred runt het woongedeelte en doet alle administratie, ik 
houd me bezig het ruitersportgedeelte.” 
 
Wat zijn jouw werkzaamheden? 
 
“Ik doe de in- en verkoop, marketing, communicatie, eigenlijk alles zeg maar. Ik probeer een 
zo hoog mogelijke kwaliteit voor een zo leuk mogelijke prijs aan te bieden en ik probeer 
daarbij zoveel mogelijk onderscheidend’ te zijn door een grote diversiteit aan merken, kleuren 
en artikelen. Als een artikel prijzig is, moet het ook echt een heel goede kwaliteit zijn.  
Ik sta ook open voor feedback. Ik zie liever iemand die terugkomt met twijfels of zelfs een 
slechte ervaring met een product, zodat ik daarvan kan leren en de klanten indien mogelijk 
een andere oplossing kan bieden.” 
 

Welke werkzaamheden vind je het leukst 
om te doen? 
De inkoop van dekjes en kleding vind ik erg 
leuk, maar dat is misschien wel vrouw-eigen 
hahaha. 
Wat ook leuk is, is als mensen heel blij de 
winkel uitlopen. Dat kan al bij een nieuwe 
sleutelhanger zijn, of als mensen bijvoorbeeld 
een eigen paard hebben gekocht en daar 
spullen voor nodig hebben. (Toen ik onlangs 
mijn eigen paard heb gekocht, heb ik ook 
genoten van het shoppen met Astrid als 
‘persoonlijk adviseur’) Ook het adviseren als 
mensen om raad vragen en het omgaan met 
ponyruitertjes vind ik erg leuk om te doen. Het 
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ontwikkelen van eigen producten of een eigen lijn is ook erg leuk en daarover beslis ik samen 
met Fred. 
 
Wie bepaald het sponsorschap en wat er wordt aangeboden? 
“In principe doe ik de voorstellen voor het sponsorschap en beslissen we samen wie we op 
welke manier gaan sponsoren. We krijgen veel aanvragen en proberen ons sponsorschap altijd 
zoveel mogelijk te verdelen.” 
 
Wie sponsoren jullie naast RV de Commandeurs nog meer? 
”We zijn vaste sponsor van Chiara Prijs, Reinout Koppert en Carrouselgroep De Friesche 
Crofters. Deze sponsoren we met o.a. kleding en artikelen. RV De Commandeurs en RV 
Heemskerk sponsoren we ook ieder jaar met diverse artikelen als bekers, snoepjes of borstels. 
Wat we ook wel eens doen is een korting aanbieden voor andere sponsoren, dan zijn we dus 
als het ware indirect sponsor. 
Voor veel ‘losse’ aanvragen van o.a. Manege Reuring op Stal of De Duinrand, sponsoren we 
wat prijsjes voor onderlinge wedstrijden of een evenement.” (Astrid vertelt enthousiast over 
een prachtig nieuw gesponsord artikel dat nu in de maak is voor de Friesche 
Crofters.....hopelijk zien we het al op 12 maart of anders op de 26e bij de Schimmelkroft....) 
Het ‘zoveel mogelijk eerlijk verdelen’ past helemaal bij Astrid als ze vertelt: “Ik ben 
persoonlijk lid van 2 rijverenigingen. Omdat ik geen lessen afneem bij een rijvereniging, ben 
ik niet-rijdend lid bij RV De Commandeurs en rijdend lid bij RV Heemskerk. Dat was financieel 
gezien de beste oplossing en heb ik nu in ieder geval met allebei de verenigingen een 
connectie.” 
 

Jullie organiseren ieder jaar een groots evenement, hoe is dat tot 
stand gekomen? 
Het begon zo, begint Astrid: “Bij de heropening na de verbouwing in 2009, 
kon je een clinic winnen van een internationaal jurylid (eerst een proef 
rijden, daarna kreeg je nog 15 minuten begeleiding en advies). Zo’n 4 tot 
6 personen wonnen die clinic en die werd bij Millers Farm (Raffaeline 
Vitale, red.) gehouden. Raffaelina nodigde wat mensen uit en ik had overal 
bakjes met nootjes, chips en drinken neergezet, hahahaha, zo’n 
“evenement” was het dus! Meer een veredelde open dag, maar 
supergezellig en met meer mensen dan verwacht. Op dat moment dacht 
ik: “Dat moet groter kunnen!” en zo kwam er in mei 2010 de tweede Oude 

Woonstal Dag maar dan een ‘beetje’ groter.  
We kregen daarop zoveel leuke reacties, dat we er dit jaar weer een groot evenement van 
willen maken, maar toch weer anders dan vorig jaar met o.a. een modeshow en andere 
specialisaties dan vorig jaar. We willen ‘m ook nog steeds kostenloos aan kunnen bieden, om 
zo iets terug te kunnen doen voor onze klantenkring.”  
(Wat er te zien is blijft nog even een verrassing. De dag staat gepland op zondag 15 mei, 
dus schrijf ‘m in je agenda!)  
 
Je hebt ook Mark te rijden, wat zijn de leukste dingen om met hem te doen en rijd je 
nog meer paarden? 
“Ik rijd alleen Mark en dat is genoeg. Jan geeft me heel veel ruimte om met Mark bezig te 
zijn. Mark loopt alleen maar in de menlessen van Jan, dus er is genoeg tijd voor mij om te 
rijden en allerlei andere dingen te doen. Met Jan klikt het goed en ook tussen Mark en mij is 
een bijzondere band ontstaan, nadat ie, toen we ‘m op gingen halen, alleen maar van me weg 
rende. Hij trok veel meer naar Jan toe, een mannenpaard. Intussen is dat helemaal veranderd 
en kan ik lezen en schrijven met ‘m en loopt ie gewoon los achter me aan.” 
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Wat is typisch Mark? 
“Een mensenpaard”, zegt Astrid meteen. Heel bijzonder, want hij is niet echt opgegroeid met 
mensen. “Soms kan ie jolig bokken in het duin, maar toen ik laatst een rondje zonder zadel 
wilde stappen, was ie uitermate braaf, natuurlijk had ik ‘m wel gevraagd niks raars te doen 
haha.” 
 
Welk artikel verkoop je het meest? 
“Qua idee zou ik zeggen dekjes, maar als we naar de percentages kijken, zijn het de 
rijbroeken.” 
 
Wat vind je zelf het leukste paardenartikel, m.a.w. 
waar heb je eigenlijk teveel van?  
“Rijbroeken! Maar dat is natuurlijk beroepsmatig ook wel 
handig, dan kan ik de kwaliteit even testen.....”. (Als 
Astrid in gedachten haar kast langsgaat, komen we tot 
de conclusie dat ze ruim een week niet hoeft te wassen, 
er van uitgaande dat je iedere dag een schone rijbroek 
aantrekt.) 
 
Wat is je meest bijzondere of leuke ervaring in de winkel? 
“Op haar verjaardag kreeg een meisje, dat hier ongeveer wekelijks wegdroomde bij alle 
paardenspulletjes, van haar ouders een eigen pony, dat was heel erg leuk”. Wat ik ook heel 
bijzonder vind, is dat je sommige klanten echt leert kennen en het leuk vindt als ze komen. 
Vriendschap is misschien een groot woord, maar het gaat wel verder dan koper-verkoper.  
 
Zijn er nog leuke vacatures in zicht bij De Oude Woonstal? 
Deze vraag stel ik aan Fred als hij een broodje bij ons komt eten, tenslotte is hij de ‘baas’. Hij 
geeft aan dat ook zij last hebben gehad van de recessie maar nu merken dat de markt weer 
langzaam aantrekt. “Mensen kwamen binnen en kochten alleen het hoognodige. Nu begint 
men weer iets meer om zich heen te kijken. Uiteindelijk hopen we hier natuurlijk met 10 man 
personeel te staan”, zegt ie met een knipoog. (Dat zou betekenen dat de zaken goed gaan, ik 
snap ‘m hoor!) 
 
Fred de Ridder over Astrid: Je kan echt merken dat het haar ding is, dat 
ruitersportgebeuren. Laat mij maar lekker dat woongedeelte doen, Astrid doet het heel goed 
zo! 
 
Wat is jouw advies aan mensen met paarden?  

Astrid meldt dat mensen het paard vooral 
paard moeten laten, “we vermenselijken het 
paard veel te veel”. Kijk en luister goed 
naar hoe hij zich gedraagt en vraag je af 
waar het aan kan liggen want paarden zijn 
niet zomaar humeurig. Een gezond paard zit 
lekker in z’n vel! 
 
Wat is jouw advies aan mensen die een 
paard willen kopen?  
“Maak voor jezelf eerst eens een begroting 
voor de komende jaren en vergeet daarbij 
ook niet de kleine aanschaffen zoals een 
proevenboekje, paardensnoepjes of een 
nieuw halster. Een paard kopen is 
makkelijk, het onderhoud des te moeilijker. 
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“ 
Als tweede tip geeft Astrid aan: “Heb je weinig ervaring met een eigen paard? Stal je paard 
dan op een manege of een pensionstal met goede individuele begeleiding.” 
 
Als laatste, nog 2 aan te raden producten: 
UVEX Cap, ultralichtgewicht en luchtig en daarmee dus uitermate geschikt voor mensen die 
een hekel hebben aan het dragen van een cap of snel een warm hoofd hebben. 
Hoefteer & Hoefolie in een tube met kwastdop: Knijp in de tube en smeer eenvoudig de 
teer of olie op de hoef. In de teer-tube zit een soort olie zodat de teer niet uitdroogt. Nooit 
meer verspilling, knoeien of vieze handen dus!  
 

 

Verslagen  
 

 
 

Notulen ALV 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 
beregingsinstallatie langs de zijkanten maken omdat sproeien altijd een 
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 Schimmelcroft 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 ivm 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. 
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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 vereninging 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 * een OW georganiseerd met behoorlijke deelname en veel leuke 
prijzen gesponsoord 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 Hygiene 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 Schimmelcroft 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 verteld dat we een keer onder begeleiding naar de cross in het Dijkgatsbos 
willen of bij Ronals Beukers. 
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 

 
 

http://www.paardensportnoorholland.nl/�
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Puzzels 
Oplossing december 

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

A:  B:  
Draf                                                               Linker galop 

C:  D:  
Stap                                                                Rechter galop 

E: F:  
Linker galop                                                    Draf 

G: H:  
Rechter galop                                                       Linker galop 
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I:  Stap 

 

 

 

 
Puzzel maart 
 
Vul achter de letters de woorden in die passen bij de omschreven betekenis. Klein hulpje: 
op plekken met hetzelfde cijfer moeten dezelfde letters komen te staan. Op de gele rijen 
komt uiteindelijk een spreekwoord te staan. 
 
 
A           2         B     

 
A deel van het paard 

          8     5     C       6   
 

B deel van het zadel 
        1             D     7     

 
C nette kleding 

          E             4         F 
 

D in je rijjasje bij 25 graden 
                 G 8   4         

 
E plek om je paard schoon te maken 

    7 H     9             I   
 

F graag vol en lang 
         9     1       J       7   

 
G wordt door de hoefsmid netjes bijgesneden 

        K               7   
 

H overgaan in een andere gang 
    L           M     6     9   

 
I opwekken tot grotere activiteit 

     N     3       O     9     
 

J noodzakelijk om lang van je spullen te  
     P             7   Q     

  
kunnen genieten 

       3       R       2         S 
 

K tuig onderdeel 
               2 8     T         2 

 
L stand van de hoeven waarbij de tonen naar  

          U           5     
  

buiten wijzen 
         

M wanneer het veulen weg gaat bij de moeder 
N voltige oefening 

        O beenbescherming 
       P mannelijke paarden 
       Q ligt tussen hals en rug 

      R polsgewricht bij het paard 
     S wordt niet door alle paarden graag gesprongen 

T werd voeger gebruikt om oorlog mee te voeren 
U onderdeel van het tuig bij menpaarden 
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Gezondheid 
 
 

 

Pijn bij paarden 
 
Er zijn twee soorten pijn: acute pijn, die een beschermingstoestand is om erger te 
voorkomen (zoals kiespijn), en chronische pijn, die geen beschermende functie meer 
heeft, maar een uiting is van belangrijke gezondheidsproblemen (zoals rugpijn). 
In de huid bevinden zich zintuigcellen en zenuwuiteinden. Wanneer die geplaagd worden 
door bv. hitte, beschadiging of druk dan geven ze een seintje door een de zenuwbanen 
die het bericht via het ruggenmerg doorsturen naar de hersenen. 
Hier ontstaat een antwoord op de pijn. 
 
Wij vragen ons vaak af of dieren pijn hebben net als mensen. 
Voor veel dieren valt dat moeilijk te bepalen, maar voor paarden lijkt dat duidelijk: Zij 
hebben een zenuwstelsel dat gelijk is aan dat van de mensen en andere zoogdieren. Dus 
waarom zouden ze dan geen pijn hebben en wij wel? Oké, ze hebben en beter 
beschuttende vacht dan wij, maar daaronder is het toch precies gelijk. Ook bij mensen 
geldt dat de één meer voelt dan de ander en dat zal bij paarden niet anders zijn. 
Een ander punt is het uiten van pijn. Wij hebben het makkelijk, wij kunnen praten en met 
grimassen en andere bewegingen duidelijk maken dat er ergens iets mis is. 
 
Voor dieren in het wild ligt dat ietsje anders. Praten kunnen ze niet maar wel geluid 
maken. Grimassen trekken of door bewegingen aangeven dat er iets mis is kan ook, maar 
is dat verstandig? Het roofdier rent nooit zomaar op zijn prooi af. Ze besluipen en 
bespioneren hun mogelijke prooi. Zou een dier aangeven dat hij pijn heeft dan is dat voor 
het roofdier duidelijk: die is zwak en dus voor mij de makkelijkste prooi. 
En aangezien een paard in de natuur een prooidier is zal hij dus niet snel uiting geven aan 
zijn pijn. 
Maar als we ons paard goed kennen dan kunnen wij tekenen van pijn vaak wel 
onderscheiden. 
 
Om te beginnen zijn er allerlei kleine veranderingen in het gedrag van het paard te 
merken. Afhankelijk van het paard en van de plek van het onheil kun je best veel 
bedenken: apathie, onrust, gespannen spieren, doffe vacht, niet aangeraakt willen 
worden, omkijken naar de pijnplek, in het donker willen staan, steunen, liggen, ander 
mestgedrag, afzondering, agressie, etc. Kortom een ander gedrag dan gebruikelijk is voor 
dit speciale paard. 
Een paard heeft ook een duidelijk “pijngezicht”: op elkaar geklemde tanden maken de 
wangen duidelijker zichtbaar, glazige ogen, tranen, starre afwezige blik met diepliggende 
ogen bij chronische pijn, wijd geopende ogen bij acute pijn, gespannen wijde neusgaten, 
samengeperste lippen en korte naar beneden gebogen mondspleet, teruggetrokken 
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bovenlip en naar voren gedrukte onderlip, verminderd orenspel en oren die zijwaarts-
achterwaarts staan. 
Maar pijn is ook meetbaar: de hartfrequentie en bloeddruk stijgen, de samenstelling van 
de stresshormonen veranderd evenals vele ander stoffen in het bloed. 
 
Natuurlijk zijn er veel oorzaken van pijn waaraan wij geen schuld hebben, maar helaas 
vinden dierenartsen regelmatig pijn bij paarden die door de mens veroorzaakt is: 

• Doorgespoord. Lossige huid met vocht 
eronder en in het ernstigste geval een 
gat in de huid.  

• Striemen van het slaan met de zweep. 
• Zadeldruk tot zelfs een open wond. 
• Singeldwang. Wanneer een paard 

reageert op het aanraken van de 
singelplaats kan dat aan de singel 
liggen, maar bv. Ook op maagpijn 
duiden. 

• Rugpijn in het gebied van de croupe 
duidt op een verkeerd zadel of 
verkeerd gereden zijn. 

• Witte plekken in de vacht bij bv. dek, 
martingaal of pijpkousen. Kan men de 
huid pakken en verschuiven dan 
handelt het om een oude wond en is 
geen pijn meer aanwezig. 

• Veel paarden hebben door een vaste ruiterhand pijn aan hun spieren alsof ze zich 
15 x opgedrukt hebben. Wanneer je met je vinger langs de halsslagadergroeve 
naar beneden gaat en aan de boegkant de spier opzij trekt, moet het paard zijn 
hals welven en neus naar voor doen. Bij pijn gebeurt dat niet of het paard verweert 
zich. 

• Kapotte mondhoek of eelt  duidt op een te harde hand of een bit met een scherp 
randje of een bit met opgedroogde voedselresten. 

• Een buil achter de oren kan er op duiden dat het paard gehangen heeft of dat het 
hoofdstel of halster te krap is. Laat het paard zich niet achter de oren aanraken dan 
heeft hij pijn. 

• Kramp in het kaakgewricht door een te krap hoofdstel waardoor de kaken niet 
bewegen kunnen. Als je met je vingers langs de wangen naar het kaakgewricht 
beweegt dan zal het paard deze uitwijken wanneer hij pijn heeft. 

• Een bobbel op de neusrug door een hackamore of te strakke neusriem. 
 
Ach… een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

 
   
Parasietenwijzer voor paarden 

04  Augustus  2010 - Bron: levendehave.nl 
De parasietenwijzer voor paarden en pony's is ontwikkeld door de Facuteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Door middel van een beslisboom kan de 
paardenhouder er achter komen of er iets aan worminfecties gedaan moet worden. 
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Bij de beslisboom over wormbestrijding voor paarden staat 
uitgebreide uitleg: wat een beslisboom is en die beslisboom werkt, 
wat onzekerheden zijn en veelgestelde vragen. Vervolgens kan de 
paarden houder erachter komen of er iets gedaan moet worden aan 
worminfecties.  
 
De parasietenwijzer (www.parasietenwijzer.nl) is in principe opgezet 
voor grotere paardenhouderijen, maar ook een kleinschalige of hobbymatige houder kan 
deze goed gebruiken.  
De website parasietenwijzer is nog in ontwikkeling. Op het moment staat daar naast de 
beslisboom voor worminfecties bij paarden ook de beslisboom voor longwormen en 
maagdarmwormen bij rundvee in. Op termijn moeten daar nog diverse stukken aan 
toegevoegd worden zoals leverbot en ectoparasieten bij rundvee, horzels bij paarden, en 
de stukken voor andere landbouwhuisdieren, ezels, gezelschapsdieren (hond, kat, konijn 
en dergelijke) en bijzondere dieren (zoals slangen, leguanen en nertsen). Voor schapen 
bestaat er overigens al wel een wormenwijzer. 
 
Bij de bestijding van zowel inwendige als uitwendige parasieten is het van belang dat hier 
goed mee omgegaan wordt en dat er niet ‘zomaar’ middelen verstrekt worden. Tegen 
diverse middelen is al resistentie aanwezig of dreigt deze te ontstaan. Naast het toedienen 
van ontwormingsmiddelen moet er ook aandacht besteed worden aan mestonderzoek en 
aan goed weidebeheer. 
 

 

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 misschien wel voor naar Duitsland, maar komt ook vast hier 
wel, want ik heb ze al bij iemand gezien) 
 
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/�
http://www.eznc.org/PrimoSite/show.do?ctx=25145,169655,459196�
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Mutaties 

 
 
 
Nieuw lid  
Margret Beentjes 
Breedeweg 61 
1902 RL  Castricum 
tel. 06-2311105 
e-mail: hdbeentjes@casema.nl 
Paard: Kashmir 
 

Nieuw menlid  
H. Logchies 
Kruisberg 4A 
1969 MR Heemskerk 
tel. 06-53362081 
e-mail info@gasterijkruisberg.nl 
paard: Aukje 
 
M. Vader 
Kruisberg 4A 
1969 MR Heemskerk 
tel. 06-43582765 
info@gasterijkruisberg.nl 
Paard Nely 
 
Larissa Bleeker 
Maasstraat 134 
1966 VS Heemskerk  
tel. 0251-249245 / 06-11255429 
larissableeker@hotmail.com 
Paard: Nico 
 
 

Opgezegd 
Danique Scheerman 
 

Van rijdend naar niet rijdend 
 

 
 
 

 Thelwell: angels on horsback 

mailto:hdbeentjes@casema.nl�
mailto:info@gasterijkruisberg.nl�
mailto:info@gasterijkruisberg.nl�
mailto:larissableeker@hotmail.com�
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Kampioenschappen 

 
 
INFORMATIE REGIOKAMPIOENSCHAPPEN E.D.  IN  2011.  
___________________________________________________________________________ 
 
Data KNHS-indoorkampioenschappen 2011. 
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 uit de Regio 
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. 
 
Nationaal zijn er geen kampioenschappen in de klassen B en L1. 
 
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. 
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