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Van de voorzitter 
 
De vakanties zijn in aantocht. Wendola krijgt ook vakantie. Ze gaat lekker het land op om 
te grazen. Straks kunnen we vol frisse moed de draad weer oppakken. Zowel paard als 
ruiter. 
 
We hebben weer de zomerstop.  Wel heel laat dit jaar. De dressuur-; carrousel- en 
springlessen gaan vanaf 25 juli 2011 tot 4 september 2011 niet door '.De menners 
nemen zelf een beslissing over het wel of niet doorgaan.! 
We zijn naarstig op zoek naar nieuwe instructie. Alex stopt ermee vanwege zijn drukke 
nieuwe baan en Paulien stop ermee omdat ze een 2e kindje gaat krijgen. Hebben jullie 
suggesties? Bel of mail even met Ingeborg. 
 
We hebben wel instructie voor de carrousel, maar daar hebben we weer te weinig 
deelnemers voor. We zijn begonnen met een zeer enthousiaste club maar door 
omstandigheden zijn er vele afgevallen. Dan is het paard niet goed en dan de ruiter niet. 
Maar we moeten echt nieuwe aanwas nodig. Het voortbestaan van de carrouselgroep 
hang ervan af. Schroom niet, kom eens kijken en ervaar hoe gezellig het is. Meld je aan. 
Het is erg leuk om toch een team te hebben in deze individuele sport. 
 
We hebben een stukje over kreupelheid diagnosticeren. Het klinkt al moeilijk. Laat staan 
om het echt te bepalen. Ook een stuk over Melanomen. Kun je ook beter niet hebben. 
 
De dravende reporter is dit maal bij de menners langs geweest. 
 
Wat is een Conamara pony precies. In deze postgalop lees je er alles over. 
 
Vanwaar de veiligheidsogen aan de trailer. Hoe werkt het en wat doet het? 
 
Die paar men sen die niet op de voorjaarsvergadering zijn geweest kunnen hier het 
verslag lezen. 
 
Ook een leuk verslag met foto’s van een indrukwekkende oefencross. Dit gaan we zeker 
herhalen. 
 
Verder de uitslag van de 1e Onderlinge Wedstrijd. 
 
Als laatste wil ik nog melden dat we als vereniging een beamer  hebben aangeschaft en al 
hebben gebruikt om de opgenomen proeven van de onderling te bespreken met de jury. 
Bijzonder leerzaam en erg leuk om het commentaar van de jury eens live te ervaren. 
 
Kortom een lekker dubbeldikke Postgalop. Print hem uit en neem hem mee op vakantie. 
 
Ik ben genoeg aan het woord geweest zo. Iedereen veel succes in de wedstrijden en 
vooral veel plezier met het paardrijden. En een heel leuke vakantie gewenst. 
 
Hans van Son 
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Van de bestuurstafel 
 

 
 
28-5-2011 
 
Er is een heel goede sproei-installatie geplaatst. 
Jos gaat nog pijpen plaatsen om de sproeiers. Verder draait de sproei-installatie naar volle 
tevredenheid. 
 
We willen toch graag nieuw karretje voor het springmateriaal. Misschien heeft iemand iets 
staan?. 
 
Onderlinge wedstrijden. 
Marjolein en Anita organiseren dit samen. 
De OW van 22 mei was erg geslaagd met veel drukte en deelname. Er was dressuur, 
voltige, mennen en twee carrousel groepen. 
 
Lessen. 
Alex  en Paulien hebben aangegeven te willen 
stoppen met lesgeven. We zijn hard op zoek naar 
vervanging. 
 
Activiteiten. 
We hebben een beamer gekocht voor presentaties 
in het clubhuis.. 
Proef filmen en nabespreken met Kim Thyssen was 
erg geslaagd.  
29 mei is de puzzelrit georganiseerd door Jos en 
Miel.. 
Cross bij Rom Vermunt was erg leuk misschien 
vervolg in het najaar.  
Ook het wisselen van paarden / menners staat nog op de agenda. 
 

We moeten vrijwilligers leveren voor het CH van 
de kring op 3 juli. We plaatsen oproep op de Site 
en  Hans gaat het rond mailen. 
 
Zomerstop 25/7 t/m 4/9 
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Carrousel 
 

 
 
 
 
Carrouselgroep Commandeurs zoekt nieuwe ruiters 
Blessures zorgen voor onderbezetting 
 
 
Voor het nieuwe wedstrijdseizoen is Carrouselgroep de Commandeurs op zoek naar nieuwe 
leden (paard en berijder). De Carrouselgroep van Rijvereniging de Commandeurs start al 
enige tijd met 12 combinaties. Op dit moment zijn er 2 paarden geblesseerd en start de 
carrouselgroep met maar 10 combinaties, te weinig aangezien een volledige carrouselgroep 
bestaat uit 16 combinaties.  
 
Heb je een paard tot je beschikking en zin om in een hechte en gezellige groep een 
bijzondere proef op muziek neer te zetten? Doe eens een avondje mee en ervaar 
deze unieke teamsport op paardengebied!   
Neem contact op met Marjon Geerdes marjongeerdes@casema.nl of 06 – 229 63 884.   
 
Carrouselgroep de Commandeurs traint in de oneven weken op woensdagavond van 
19:30 – 21:00 (inclusief in- en uitstappen) onder leiding van commandant Yvette van Os.   
 
 
 
Carrousel rijden  
Carrousel rijden is van oorsprong een ridderspel uit de middeleeuwen dat tot in het begin 
van de achttiende eeuw aan de meeste Europese hoven populair was als vervanging van 
de middeleeuwse toernooien. Het belangrijkste doel hierbij was het volk te vermaken met 
een spectaculair schouwspel van muziek, show en natuurlijk paarden. Tegenwoordig is 
carrousel rijden een populaire teamsport in opkomst binnen de paardensport. Het is het 
eenvoudigst aan te duiden als synchroon rijden op muziek, waarbij een jury het team 
beoordeelt op inhoud, muziek, moeilijkheidsgraad, uitstraling en uniformiteit. Kortom, een 
mooi spektakel om naar te kijken!  
 
 

mailto:marjongeerdes@casema.nl�
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Agenda 

 
 
 
Club 
 
 
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 
 
 
03-juli -11 Kringkampioenschap outdoor 
 
23 en 24 juli de Regiokampioenschappen te Hoofddorp 
 
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 

 
 
Ditmaal niet 
    
 
 

Ponyhoek 

 

Ras en type 
 
Connemara Pony 
 
De Connemara Pony is een ras dat vroeger onder barre omstandigheden in de Connemara 
(heuvelachtig gebied, west Ierland) leefde, dit zorgt ervoor, dat de pony ook 
tegenwoordig nog een goed uithoudingsvermogen heeft. De Connemara is een 
uitstekende kinderpony. Het is een kruising van o.a. Kelten Pony, Arabier, Jennet, 
Hackney, Volbloed en Berber. Het stamboek werd geopend in 1926. 
 
Uiterlijk 

De Connemara heeft als kenmerken een ponyhoofd 
met grote ogen en oren en een mooi aangezette, 
lange hals. Compact gebouwd met korte, droge 
benen met dikke pijpen. Als de manen niet goed 
onderhouden worden, wordt het een wilderige bos. 
De schofthoogte van de Connemara ligt russen de 
1.33 en de 1.48m, maar er zijn ook grotere 
exemplaren. Oorspronkelijk waren alle Connemara’s 
Isabellen (geel/wit) een aalstreep, zwarte benen, 
neus en oren. Tegenwoordig zie je de Connemara 
vooral als schimmel, maar bruin en zwart komt ook 
voor. Isabelkleurig is zeldzaam geworden. 
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Karakter 
Het karakter van de Connemara is naast het goede 
uithoudingsvermogen, vriendelijk, rustig, eerlijk en 
intelligent. Omdat de Connemara zo intelligent is, 
moet hij wel aan het werk gezet worden. Bij 
verveling kunnen ze erg eigenwijs worden en door 
het goede uithoudingsvermogen, is het belangrijk dat 
de pony genoeg beweging krijgt. Als ze niet genoeg 
beweging krijgen, kunnen ze nl. stalondeugden 
ontwikkelen. De pony’s staan erom bekend dat ze tot 
hoge leeftijd voor de mens willen werken. 
 
Beweging en gebruik 
In alle gangen beweegt de Connemara van nature erg ruim en heeft een uitstekend 
galoppeervermogen. Het is een goede springer, geschikt voor Samengestelde Wedstrijden 

= dressuur-cross-springen (SGW) en kan ook 
zwaardere kinderen uitstekend dragen. 
 
www.connemara.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 
 
Kijk ook eens op de website van de KNHS of van de Regio Noord Holland 

  
Links 
 
§ Spreekwoorden (juni 2011) 
Het beste paard van stal, honger als een paard en wat betekent eigenlijk 
'wie pleit als een paard, behoudt z'n staart'? 
http://www.manegezonneveld.nl/Poezie/Spreekwoorden.htm 
 
§ Online paardenspelletjes (juni 2011) 
Speel allerlei verschillende paardenspelletjes 
http://www.minipret.nl/Paarden-spelletjes.html 

http://www.connemara.nl/�
http://www.manegezonneveld.nl/Poezie/Spreekwoorden.htm�
http://www.minipret.nl/Paarden-spelletjes.html�
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Dravende reporter 

 
 
De Dravende Reporter bij de Heren-Menners  
 
De dravende reporter (Marjolein Veenstra-Vos) is deze keer aanwezig bij de les van de 
menners op vrijdagavond. De les(sen) worden gegeven door Jan Tuin die hiervoor zijn 
eigen paarden beschikbaar stelt. Het wordt mij al snel duidelijk dat de les ook hier, ‘op z’n 
Commandeurs’ is’. De geluidjes ‘prrr, jaja, kom op’, dragen bij aan de gezellige, maar 
bloedfanatieke sfeer. Jan probeert zijn leerlingen door het proefje heen te brullen omdat 
ze zondag de onderlinge wedstrijd hebben en niet alles even soepeltjes verloopt.  
 
Ik interview deze keer alle heren-menners. Het zijn Miel van der Velde, Piet Zoon, Nico 
Veenboer en Ron Taffijn. Opvallend genoeg zijn de vrouwen sterker vertegenwoordigd bij 
het mennen dan de mannen. 

De vrouwen, Wendy, Larissa, Irma, 
Amanda en Mirjam, hebben enorm 
veel plezier. Larissa rijdt met Nico, 
aangezien Falco met een bloedneus 
weer terug naar huis is gebracht en 
Wendy rijdt met Mark. Irma en 
Amanda rijden met hun eigen 
paardjes Pim v.d. Hoofdstraat en Tyra 
v.d. Bulte en als het fout gaat lacht de 
een de ander hartelijk 
uit...eeehhh...toe! Mirjam Jenkins rijdt 
pas voor de 2e keer mee. Haar 
Silvester v.d. P.W. is nog net geen 4 
jaar en doet het heel erg braaf. 

 
Piet lest met de fries Mark (Mark rijdt ook dressuur/carrousel met Astrid Beentjes van de 
Oude Woonstal); Miel rijdt met eigen paardje Sandvik; Nico en Ron rijden met de fries 
Milano (om de beurt). 
 
Wanneer ben je begonnen met mennen? 
Nico en Miel blijken ‘rotten’ in het vak. Miel is 15 jaar geleden begonnen en Nico maar 
liefst 31 jaar geleden, hij heeft zelfs een koetsiersopleiding gehad. Ron en Piet zijn wat 
recenter begonnen, nl. resp. 2 en 3 jaar geleden. Nico heeft 3 jaar geleden ook weer een 
herstart gemaakt. De meesten hebben 
intussen het koetsiersbewijs volgens het 
Achenbach Paardvriendelijk Mensysteem 
op zak. 
 
Het Achenbach Paardvriendelijk 
Mensysteem? 
Nico vertelt dat ik even op internet moet 
zoeken naar de 7 regels waar er eentje 
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van is: “Neem altijd een traktatie mee voor je paard”. Lijkt mij een leuke regel en als ik 
op internet zoek, kom ik op het volgende: Tot de methode van Achenbach behoort een 
ten dele gestandaardiseerde uitrusting, bijvoorbeeld de 'Achenbachleidsels', een zweep, 
handschoenen en een schort. Een koetsier hoort bovendien altijd een scherp mes bij zich 
te dragen en iets lekkers voor de paarden zoals een appel of een wortel. De paarden 
die oogkleppen dragen, worden altijd met een lichte teugelspanning en met aanwijzingen 
door middel van de stem en de zweep gereden. Bij tempowisselingen zoals voorwaarts 
gaan, draven en halt houden wordt altijd eerst een 'stemhulp' (commando) gegeven. 
De koets dient voorzien te zijn van een deugdelijke rem. De koetsier draagt altijd een 
hoofddeksel zoals een pet of een hoed. De traktatie is dus niet 1 van de 7 regels, maar 
het is een basisuitgangspunt! 
 
Heb je vroeger ook paardgereden? 
Alle heren hebben vroeger zelf paardgereden. Als ik ze vraag waarom ze de switch 
hebben gemaakt naar het mennen, weten ze het niet, behalve Piet Zoon. Met een 
dromerige blik zegt hij: “De mensport is gewoon prachtig, als er iemand voorbij komt met 
een kar met paard, stop ik ook altijd even om te kijken”. Nico en Ron zetten zich in voor 
de gehandicaptensport. Bij Manege de Schimmelkroft begeleiden ze gehandicapten die 
paardrijden. Ron is er straks echter eventjes uit, hij wordt geopereerd aan zijn heup. 
Sterkte Ron! 
 
Waarom ben je lid van de Commandeurs? 
Miel is niet-rijdend lid, hij lest meestal in Heiloo, ook bij Jan. De overige leden zijn lid 
omdat Jan juist bij deze rijvereniging zijn paarden beschikbaar stelt. Nico en Ron zijn al 
jarenlang bevriend en Ron komt helemaal uit Amstelveen om hier te mennen. “Naast het 
lessen is het op vrijdag een gezellige clubavond met na afloop een hapje en een drankje”, 
zeggen Ron en Miel. 
 

Wat mis je bij de Commandeurs? 
De menners zijn uiterst tevreden met de 
vereniging. Het is een actieve mennersclub met 
maar liefst 10 leden, best veel als je het vergelijkt 
met andere verenigingen of stallen in de regio! 
Een winterstop vanwege de bevroren baan of 
zoals afgelopen winter, de droes bij de 
Schimmelkroft, vinden de menners wel jammer 
maar ook geen onoverkomelijk probleem. 

 
Doe je ook mee aan wedstrijden? 
Jan heeft iedereen zover! 9 starts op de Onderlinge Wedstrijden waar hijzelf, samen met 
Arie Sinnige zal jureren. Voor Ron en Piet is het de eerste keer. Piet: “Ik bak er helemaal 
niks van. Ik moet opletten, sturen, letters zoeken en aansporen, dat is veel hoor”.  
 
Als ik vraag aan Nico wat de 
heren-menners aan moeten op 
een wedstrijd, ontstaat er 
hilariteit. Een zwarte broek en 
een zwart jasje lukt voor Piet 
nog wel. “Klompen mogen niet, 
tenzij zwart gespoten, maar het 
liefst gewoon knappe schoenen 
en een cap en eventueel een 
menschort”, zegt Nico. “En een 
zwart overhemd met een witte 
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stropdas”.  
Piet schiet in de lach: “Een overhemd met een stropdas? Dat heb ik toch helegaar niet!”. 
“Een plastron mag ook hoor”, zegt Nico, waarop Piet hem niet-begrijpend aankijkt: “Een 
wat...?”.  
Ik stel voor dat hij even met Astrid gaat praten en hun connectie, nl. Mark, met haar 
deelt, dan helpt zij hem vast aan een plastron. 
 
Nico heeft lange tijd niets gedaan, dus hij start rustig aan in de 
B. Miel start ook in de B, niet eerlijk natuurlijk met zo’n schat 
aan ervaring.....dus ik haal ‘m over om L1 te starten. Voor nu 
nog wat voortvarend, maar voor 26 juni zeker! Dan heeft 
Amanda ook een beetje tegenstand, want zij is de enige die L1 
start op zondag de 22e. Bij deze dus, Miel! 
 
Wie gaat er winnen? 
Ik vraag het aan Jan. “Miel wint en Piet wordt laatste”, Jan is 
duidelijk geen man van prietpraat.  
“Ze moeten de paarden in hun eigen tempo laten lopen, niet 
opjutten en goed door de hoeken rijden! Ook de AC-lijn is een 
puntje van aandacht. Soms luisteren ze heel slecht en sturen ze 
helemaal de verkeerde kant op, daar zakt dan mijn broek 
vanaf”, zegt Jan en hijst zijn broek op. Precies op dat moment 
maak ik een foto... 
 
Welke oefening vind je het leukst? 
Dit is verbazingwekkend wisselend. 
Piet houdt het meest van het 
rijden met een tweespan en door 
het duin rijden. “Je leert sturen in 
de bak maar de natuur is zoveel 
mooier. Jan organiseert dit ook 
regelmatig, erg leuk!”  
Ron en Nico vinden het rijden in de 
duinen leuk maar houden ook van 
dressuuroefeningen zoals voltes en 
links omkeert. “Het moeilijkst is het, om goed af te wenden. Normaal bij het rijden op het 
paard, wend je af als het paard bij de letter is. Nu moet je het later doen, omdat je kar er 
nog achteraan komt. Leuk en ingewikkeld tegelijk. Soms mis ik het gewone paardrijden 
ook nog wel”, zegt Ron.  
Miel wordt enthousiast van behendigheid. Hij heeft op de Oude Woonstal Dag in 2010 een 
behendigheidsparcours gedaan in stap, draf en galop met allemaal kegeltjes. “Niets ging 
om, echt fantastisch!”.  
 
Wat is nou typisch Jan Tuin? 
De vraag die ik normaal aan de ruiters stel over hun paard, stel ik nu aan de menners 
over hun instructeur. Jan kijkt me twijfelend aan...maar de heren zijn eensgezind positief. 
Jan is een serieuze instructeur die wil dat je het goed doet. Hij is gedreven en soms wat 
streng, maar Ron vindt dat eigenlijk wel goed. Bij allen komt ook naar voren dat Jan 
veiligheid heel hoog in het vaandel heeft staan. “Je leert correct optomen van zowel jezelf 
als je paard en correct opstappen en rijden, daarnaast geeft Jan les op zijn eigen manier 
en als je dat niks vindt, dan kun je beter stoppen”, aldus Nico. “Jan is een sympathieke en 
aardige vent en heeft alles voor je over, bovendien een uitstekende leermeester”, zegt 
Piet. 
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Miel heeft zijn men-hoogtepunt samen met Jan beleefd bij het KNHS centrum in Wanroy. 
Jan deed daar examen als instructeur en Miel mocht voorrijden. “Zoals Jan in de les de 
puntjes op de i wil hebben, zo vergat hij daar zelf zijn zweep.” 
 
Wat is je advies aan beginnende menners? 
Miel: “Rustig aan beginnen en veiligheid voor alles” 
Piet: “Gewoon de les volgen die wij doen en onthoudt dat er een 
hele tijd overheen gaat voordat het echt goed lukt. Je blijft 
leren.” 
Ron: “Naar Jan toegaan en het plan met hem bespreken, hij is 
DE man”. Jan komt aanlopen, slaat een arm om hem heen en 
zegt: “Vriend!”. 
Nico: “Eerst je koetsiersbewijs halen en daarna gewoon 
opstappen”. In het koetsiersbewijs leer je dingen als veiligheid, 
optuigen, verkeersgedrag, verschillende karren, ziekte en 
harnachement, bovendien het eerder genoemde Achenbach 
systeem waarbij je bijv. Links ruimte geeft als je rechts zachtjes 
trekt. Vroeger was het meer rukken en trekken, “het zgn. 
Boerenbachsysteem”, lacht Miel. 
 
Ambacht 
Dat mennen niet zomaar een hobby is, wordt mij snel duidelijk. Menners zijn eigenlijk 
gewoon ambachtslieden in hart en nieren. “Zo’n paard voor de kar, dat is gewoon prachtig 
mooi”, verzucht Piet Zoon. 

 

Verslagen  
 

 
 

Oefenspringen 
 
Zaterdag, 23 april, hebben Britt en 
Pernilla een oefenspringparcours 
gesprongen bij Ponyclub Heiloo. Dit was 
onder leiding van André Weel. Van 8.45 
uur tot 09.00 uur was het gezamenlijk 
parcours lopen met aanwijzingen van 
André. Zowel Britt als Pernilla deden mee 
in de 40 cm klasse, het was tenslotte de 
eerste keer voor allebei.  Na het 
oefenparcours was er de mogelijkheid 
om een gewoon parcours te springen 
waarbij leuke paasprijzen te winnen 
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waren. Zowel Britt als Pernilla gingen foutloos door het parcours net als sommige andere. 
Nu kwam het dus aan op de stijl van springen. Beide hebben de eer van de club hoog 
gehouden, Pernilla werd eerste en Britt won de tweede prijs. Al met al een geslaagde 
zaterdagochtend. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2011. 
 
1. Aanvang 20.30 

Afbericht ontvangen van Jos Bakker (ivm vakantie), Marjolein en Arie. 
 
2. Mededelingen. 
 Geen 
3. Ingekomen stukken. 
 Uitnodinging JSP voor jeugdleden. De uitnodiging staat op de site. 
4. Notulen najaarsvergadering.  

Geen opmerkingen. 
5. Jaarverslag secretaris. 

Stephanie geeft een verslag van de activiteiten van 2010. 
6. Jaarverslag Penningmeester. 

 Ton doet verslag en heeft een positief verhaal. De cijfers zijn goed.   
10. In verband met de afwezigheid van de kascommissie eerst punt 10  
 behandeld (Adrie Duin had gemeld iets later te komen.) 

Aftredend en niet herkiesbaar Lyanda. Lyanda had zitting in het bestuur als 
vertegenwoordiging van de ponykinderen en ouders. Helaas heeft de dochter van 
Lyanda geen ambities meer om pony te rijden. Lyanda voelde zich dus niet langer 
verbonden met de ponygroep. Lyanda wordt bedankt voor haar inzet en krijgt een 
bos bloemen. 
Aftredend en wel herkiesbaar Anita en Hans. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld. Beiden zijn ze dus herkozen. 
Als nieuw bestuurslid is Ingeborg vd Heijdt bereidt gevonden in het bestuur plaats 
te nemen 
 Adrie Duin komt binnen dus we gaan verder met punt 7.  

7. Verslag kascommissie. 
Adrie doet verslag. Samen met Carina zijn de cijfers gecontroleerd en goed   
bevonden. 
De penningmeester is gedechargeerd. 

8. Vaststellen balans. 
 Ton heeft de balans opgesteld en rondgedeeld. Geen op of aanmerkingen. 

Balans wordt goedgekeurd. 
9. Verkiezing nieuw kascommissielid. 
 Carina heeft het nu twee maal gedaan en gaat eruit. 
 Adrie heeft het een maal gedaan en mag volgend jaar nog een keer. 
 Willeke was reserve lid en mag nu volgend jaar met Adrie de boeken controleren
 Lyanda is nieuw reserve lid. 

10. . 
11. Verslag terreincommissie. 

Miel doet verslag. Er is een nieuwe accu in de trekker gezet. De bomen zijn 
gesnoeid. De boeidelen van het clubhuis moeten nog geschilderd. De goten zijn 
schoongemaakt. Het aanlegen van de beregening staat op het “to do” lijstje. 

12. Zomerprogramma. 
Anita doet verslag van de komende activiteiten. De puzzelrit is verplaatst naar 29/5 
ivm de verwachte drukte in het duin van “kom in de kas”.  
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Clinic van Lia de Ruyter is op 9 april. Er kunnen nog mensen op de reservelijst. 
Alle KNHS wedstrijden zijn voor Bt/m Z2. 2* op zondag en 4 * op donderdagavond. 
Er zijn drie OW gepland. Zie voor data de site. 
Voor de OW zijn drie dekens gesponsord. Door de Fam.Lunenberg, HSB bouw en de 
Scheidingsmakelaar. 
In het voorjaar willen we nog een oefenparcours springen OLV instructie. Ook een 
begeleide cross in het Dijkgatsbos staat op het verlanglijstje. 
Na de laatste OW is er een BBQ. 
We willen ook nog eens de dressuurproefjes filmen en nabespreken met een jurylid. 
Leonie Buur is bereidt om dit te doen. 
Per 1 april gaan we weer buiten rijden. 

13. WVTTK 
Er is weer gestreden om de bloembokaal. Deze is voor degene die de meeste 
winstpunten heeft behaald op de KNHS wedstrijden in dat jaar. 
Voor de pony’s was dat: Kim de Jong en voor de paarden : Nicole van Kooten. 

14.Rondvraag. 
Jan Tuyn vraagt wanneer de vrieskist wordt schoongemaakt. Dan kan hij hem weer 
gaan vullen. Lyanda belooft dat morgen te gaan doen. 
Ook meldt Jan dat het achter het aanrechtblad lekt. Er komen ook beestjes  
tussendoor. 
Debby vraagt of er een alternatief is voor de zomerstop. We hebben de zomerstop 
ingelast omdat in de vakantie periode de lessen erg slecht bezocht werden. We 
zullen peilen of er nu misschien voldoende animo is om de lessen wel door te laten 
gaan. 

15.Sluiting. Hans sluit de vergadering om 21.10 
 
 
 

Verslag cross training bij Rom Vermunt 
Op een mooie zaterdag middag was het zover, een crosstraining bij Rom Vermunt! Dhr 
Vermunt heeft op zijn eigen terrein een groot aantal crosshindernissen staan, het 
parcours was daardoor vrij compact en er kan dus snel van de ene hindernis naar de 
andere geschakeld worden.  
De eerste groep bestond uit Anita en Vivaldi, Marjon met Dije, Dionne en Bright en Kim 
met Count. De tweede uit Hans met Wendela, Adri met Nadja en Judith met Amondo.  

  
De les begon met een heuveltje op en af rijden, al dan niet vooraf gegaan of gevolgd door 
een flinke boomstam.  
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Vervolgens moesten alle beugels flink ingekort worden voor er een sprong gemaakt kon 
worden bij de eerste groep, dat waren er gelijk een hele boel want er lagen een stuk of 10 
boomstammen op rij en de liefhebbers van in/uitjes konden zich hierop helemaal uitleven.  

   
Toen de paarden en pony’s goed losgesprongen waren werd het wat spannender gemaakt 
en moest er een opsprong gemaakt worden, iets wat vooral de amazones wat angst in 
boezemde, wat volop gemaskeerd werd door luidroepend op de hindernis af te gaan, maar 
als het hart nee zegt, dan zegt het paard ook nee! Onwillige paarden kregen wat hulp en 
toen sprongen ze allemaal braaf op de heuvel en er daarna ook weer af (wat ook nog wat 
angst in boezemde bij een van de deelnemers). 

 
In de tweede groep zaten twee paarden die nergens bang voor waren en in het diepe 
(water) gegooid werden, de waterbak dus, eerst er doorheen, toen door het water een 
opsprong en vervolgens vanaf de andere kant het water inspringen! 
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Daarna was de beurt aan de bezems, alhoewel paard en amazone dit ook soms wat eng 
vonden en dan is er maar een remedie, ogen dicht en gaan! 

 
Na een paar andere hindernissen werd tot slot de piano gesprongen, iets wat 
spectaculaire plaatjes opleverde voor de toeschouwers en die waren in grote getale 
meegekomen, er waren meer leden te voet dan te paard aanwezig, de meegenomen koek 
en zopie werd dankbaar genuttigd.  
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Kortom een hele geslaagde middag en de volgende keer voor het eggie in het 
dijksgatbos? 
Ingeborg 
 
 

 

Uitslag 1e onderlinge wedstrijd 

 
d.d. 22.05.2011 

       
MENNEN     

1e 
proef     

2e 
proef     

Kl. Naam pony/paard punten perc. plaats punten perc. plaats 
B Nico Veenboer Milano 169 56,33 6 180 60 6 
B Wendy van Velsen Falco 195 65 3 192 64 4 
B Miel v.d. Velde Sandvick 199 66,33 2 185 61,67 5 
B Piet Zoon Mark 173 57,67 5 179 59,67 7 
B Irma v.d. Graaf Pim v.d. H. 183 61 4 194 64,67 3 

B Mirjam Jenkins 
Silvester 
v.d. P 165 55 8 194 64,67 2 

B Ron Taffijn Milano 167 55,57 7 177 59 8 
B Larissa Bleeker Falco 209 69,67 1 202 67,33 1 
                  

L 
Amanda v.d. 
Graaf Tyra v.d. B. 201 67 1 190 63,33 1 

                  
DRESSUUR 
PONY'S                 
B Marleen Stengs Beau 179 59,66 5 182 60,66 2 
B Britt Carbaat Daincy 187 62,33 4 181 60,33 5 
B Denise Wolken Jamaica 187 62,33 3 182 60,66 4 
B Priscilla de Wildt Fight 190 63,33 1 200 66,66 1 

B Kim de Jong 
Nacho 
Navada 188 62,67 2 182 60,66 3 

                  
L Pernilla de Jong Robin Hood 187 62,33 1 187 62,33 1 
                  
M1 Kim de Vries Count 187 62,33 2 184 61,33 2 
M2 Dionne Geerdes Bright 190 63,33 1 192 64 1 
                  
DRESSUUR 
PAARDEN                 
B Miranda de Wit Miranda 190 63,33 1 183 61 2 
B Marjolein Veenstra Ziezo 183 61 4 188 62,67 1 

B 
Kimberley 
Driesten Azelma 189 63 2 180 60 4 

B Jose Nijman Apollo 188 62,67 3 182 60,66 3 
B Louise van Kooten Atos 177 59 5       
B Anita Nijhuis Atos       180 60 5 
                  
L1 Judith Jacobsen Amondo 191 63,67 2 193 64,33 1 
L1 Hans van Son Wendola 189 63 3 191 63,67 2 
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L2 Wendy van Velsen Lucky Boy 193 64,44 1 188 62,67 3 
                  
M1 Debbie Wolbink Vice Versa 179 59,67 3 176 58,67 3 
M1 Nicole van Kooten Ruscha 185 61,67 2 196 65,33 2 
M1 Adrie Duin Nadja 187 62,33 1 202 67,33 1 
                  
Z1 Marjon Geerdes Dije 205 60,29 2 218 64,11 2 

Z1 
Stephanie 
Lubbers Sikra 205 60,29 3 214 62,94 3 

Z2 Anita Marijnus Vivaldi 218 64,12 1 240 70,58 1 
                  
CARROUSEL                 
  Manege Veldt 1e plaats             

  
RV de 
Commandeurs 2e plaats             

                  
DAGKAMPIOENEN                 
  Larissa Bleeker Mennen     69,67       
  Priscialla de Wildt Pony's     66,66       
  Anita Marijnus Paarden     70,58       
 

Puzzels 

Oplossing maart 
 
  
 
 
A a c h t e r h a n d B s t 

 
A deel van het paard 

      ij g b e u g e l C w e d s t 
 

B deel van het zadel 
      r ij d t e n u e D z w e t e 

 
C nette kleding 

        n E s p u i t p l a a t s F 
 

D in je rijjasje bij 25 graden 
     s t a a r t G b a l g r o e 

 
E plek om je paard schoon te maken 

  v e H a a n d r a v e n I a 
 

F graag vol en lang 
       a n d r ij v e n J o n d e r 

 
G wordt door de hoefsmid netjes bijgesneden 

h o u d K h o o f d s t e l 
 

H overgaan in een andere gang 
    L f r a n s M a f s p e n e 

 
I opwekken tot grotere activiteit 

   n N s c h a a r O b a n d a 
 

J noodzakelijk om lang van je spullen te  
 g e P h e n g s t e n Q s c 

  
kunnen genieten 

       h o f t R v o o r k n i e S 
 

K tuig onderdeel 
       w a t e r b a k T l e g e r 

 
L stand van de hoeven waarbij de tonen naar  

p a a r d U s t r e n g e n 
  

buiten wijzen 
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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 

   
 
Puzzel juni 
 
De onderstaande visitekaartjes zijn van 5 heren die iets met de paardensport te maken 
hebben. Verwissel de letters en vind hun beroep. 
 
 
A.S. Basalt 

 
S.H. Diemof 

 
M. Adelkazer 

  
 
S.A. Veter 

 
I.U.C. Turnster 

 

Gezondheid 
 
 

 
 
Melanomen 
Door: Dierenkliniek Emmeloord, 11 april 2011 

 

Wat zijn melanomen? 
Een melanoom is een huidaandoening, het is een tumor in of op de huid die bij mensen en 
dieren voorkomt. De tumor bestaat uit melanocyten, dit zijn pigmentcellen die 
pigmentkorrels maken. Het pigment van deze korrels wordt melanine genoemd. De 
melanocyten dragen via uitlopers de pigmentkorrels over aan de keratinocyten, dit zijn de 
cellen waaruit de opperhuid is opgebouwd. Hier geven de melanocyten melanosomen af, 
waardoor er een bruinachtige plekje op de huid ontstaat. Bij mensen komen melanomen 
vaak voor in de vorm van een moedervlek.  
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Hoe vaak komen melanomen voor? 
Meestal zijn melanomen goedaardig en komen ze voor op plaatsen die dun behaard zijn, 
zoals rond de anus, aan de oogleden, achter en onder de oren, op de benen en rond de 
geslachtsdelen. Verder komt deze huidaandoening voornamelijk voor bij paarden met 
weinig pigment. Voorbeelden hiervan zijn witte, grijze of bonte paarden, maar ook 
veranderlijke schimmels. Reden hiervoor is dat schimmels meer melanocyten in de huid 
hebben. Ook produceren schimmels het zwarte melanine-pigment niet meer. Ongeveer 
80% van de paarden met een schimmelkleur ontwikkelt melanomen. Bepaalde rassen 
zoals, Lippizaners, Arabieren en Engels volbloeden lijken gevoeliger voor de aandoening. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze rassen veel schimmelkleurige paarden 
hebben. Melanomen kunnen ook bij paarden voorkomen die een andere kleur hebben dan 
schimmel of bont, maar de kans is kleiner. De aandoening komt zelden voor bij paarden 
die jonger zijn dan zes jaar, vaak ontstaan melanomen op een leeftijd van acht jaar en 
ouder.   

 
Goed- of kwaadaardig? 
Vaak zijn de tumoren bij paarden met weinig pigment goedaardig, ondanks dat kunnen ze 
wel voor problemen zorgen. Paarden die bijvoorbeeld melanomen rond de anus hebben 
kunnen problemen krijgen met het mesten, hierdoor is het weghalen van het melanoom 
noodzakelijk. Melanomen bij paarden met veel pigment zijn vaker kwaadaardig. De 
tumoren ontstaan vaak als kleine bruinachtige tot zwarte knobbels en in tegenstelling tot 
goedaardige melanomen, groeien deze. Soms groeien de tumoren door de huid naar 
boven waarbij de huid die er op ligt kan gaan ontsteken. Kwaadaardige melanomen zaaien 
veel sneller uit dan goedaardige melanomen. Om erachter te komen of een melanoom 
kwaad- of goedaardig is worden er soms een punctie gedaan waarbij enkele cellen uit het 
melanoom gezogen waarna deze onder een microscoop worden bekeken. 

 
Verschillende soorten melanomen 
Melanomen zijn onderverdeeld in meerdere groepen. Deze verdeling is gemaakt op basis 
van de plaats van voorkomen, schadelijkheid en leeftijd waarop het voorkomt. Bij de 
mensen zijn er ongeveer 11 groepen melanomen waarvan er vijf de meest belangrijke 
zijn. Bij paarden zijn er 4 groepen bekend, waarvan 2 erg op elkaar lijken. Hieronder een 
opsomming ervan: 

• Melanocytaire nevi (melanocytoma): Deze vorm komt zelden voor. Het wordt vooral 
gezien bij veulens en jonge paarden en komt zowel bij grijze paarden als bij 
paarden met een andere vachtkleur voor. Melanocytaire nevi ontwikkelen zich vaak 
op plaatsen zoals de benen, de nek en de romp. 

• Dermale melanomen: Bij de dermale melanomen bevinden zich één of twee 
tumoren op plaatsen zoals de lip, het ooglid en achter de kaakronding ter hoogte 
van de speekselklieren. Deze melanomen komen vooral voor bij volwassen grijze en 
schimmelachtige paarden. Bij jongere paarden met grotere tumoren, vooral op de 
benen, lijkt het dat deze regelmatiger uitzaaien. Het wegsnijden van deze vorm van 
melanomen geeft meestal een goed resultaat.  

• Dermale melanomatosis: Er kan van Dermale melanomatosis gesproken worden 
wanneer er in elkaar vervloeiende massa’s van dermale melanomen voorkomen. 
Dermale melanomatosis ontwikkelt zich op enkele plaatsen, bijvoorbeeld onder de 
staart. Deze vorm komt voornamelijk voor bij oudere (ouder dan 15 jaar) 
veranderlijke schimmels en zaait vaak uit. Een volledige chirurgische verwijdering is 
hierdoor vaak onmogelijk. Dermale melanomatosis melanomen zijn moeilijk te 
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onderscheiden van dermale melanomen. Het verschil tussen beide zit hem in het 
aantal en de plaats van voorkomen. 

• Anaplastische maligne melanomen: Deze vorm treedt vooral op bij niet-grijze 
paarden. Meestal betreft het paarden ouder dan 20 jaar. Deze tumoren zijn zeer 
agressief en zaaien gemakkelijk uit. De tumorcellen kunnen zich namelijk 
verspreiden via bloedvaten en via de lymfebanen doorgaan naar de lokale 
lymfeknopen. 

 
Veel voorkomende behandelingsmethoden 
Wanneer een paard geen last ondervindt van de melanomen wordt er vaak niks aan de 
melanoom gedaan. Voornamelijk omdat het voorkomt dat wanneer melanomen worden 
weggesneden ze na verloop van tijd soms terug groeien. Het wegsnijden van melanomen 
wordt het meeste toegepast. Andere behandelingsmethoden die gebruikt worden, zijn het 
bevriezen van melanomen. Hierbij wordt het melanoom bevroren met vloeibare stikstof en 
daarna zelf van de huid afvalt, zoals bij het verwijderen van een wrat bij mensen. Ook 
worden en behandelingsmethoden toegepast met chemotherapie en cimetidine (een 
maagzuurremmer). Beide behandelingsvormen geven soms een positief effect op het 
verkleinen en verwijderen van melanomen, maar worden maar zelden toegepast vanwege 
te weinig betrouwbaar bewijs. Er is nog geen behandelingsmethoden gevonden die alle 
vormen van melanomen helpt genezen. 

Objectief systeem voor diagnosticeren kreupelheid ontwikkeld 
22/03/2011  

Paardendierenarts Kevin Keegan van de Universiteit van Missouri (VS) heeft een 
objectieve methode bedacht om kreupelheid bij paarden te diagnosticeren. Hij 
ontwikkelde een systeem waarmee met behulp van sensoren kan worden 
vastgesteld of een paard in draf kreupel is. 
Aangezien kreupelheid vaak als een klein probleem start en kan uitgroeien tot een 
gecompliceerde aandoening, is een vroegtijdige diagnose vaak belangrijk. Volgens Keegan 
is het een probleem dat het ontdekken van kreupelheid vrijwel altijd afhankelijk is van 
detectie met het blote oog. Sinds 1990 voert hij onderzoek uit naar objectieve 
meetmethodes. “We begonnen met een trainingsmolen en high speed camera’s. Dit 
werkte wel, maar was niet echt praktisch door onder meer de hoge kosten en de methode 
kon niet ‘in het veld’ gebruikt worden.”  
 
Met een team van experts ontwikkelde Keegan een sensorsysteem waarvoor drie kleine 
sensoren - tussen de oren, boven de hoef van het rechtervoorbeen en boven de staart - 
bij het paard worden geplaatst. Deze sensoren registreren 200 metingen per seconde, 
terwijl het menselijke oog maximaal 20 bewegingen per seconde kan waarnemen. De 
resultaten zijn vervolgens te vergelijken met metingen van andere gezonde en kreupele 
paarden. Op deze manier wordt subjectieve interpretatie uitgesloten.  
 
The National Science Foundation heeft inmiddels een beurs van 500.000 dollar (237.000 
euro) beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van de meetmethode. “Onze 
grootste uitdaging is nu het introduceren van het systeem bij dierenartsen”, aldus 
Keegan.  
 
Bron: Horses.nl/Horsetalk.co.nz 

http://www.horsetalk.co.nz/news/2011/03/169.shtml�
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Productinformatie 
 

 
 

Paard over stang 

Geschreven door Elly Cardinaal maandag 02 mei 2011  

Afgelopen zondag ben ik als groom en lezer heerlijk op wedstrijd geweest. Helaas werd 
het zonnige, aan de hand uitstaprondje wreed verstoord. Een paard bleek over de 
voorstang te zijn gegaan. Er waren genoeg mensen die zich om de trailer verzameld 
hadden maar de eigenaar was nog niet getraceerd. 

Gelukkig bleek het een trailer te zijn met een veiligheidsoog aan de buitenkant. Zo’n 
eentje die je los kan draaien en de stang dan aan de binnenkant automatisch los komt. 
Toch wel een fijn idee dat je niet bij het toch onrustige paard in de trailer hoeft om hem te 
bevrijden. Helaas was dit oog niet in beweging te krijgen met een hoevekrabber. Ander 
stevig materiaal zoals bijvoorbeeld een wielsleutel was nergens voorhanden. En die 
eigenaar was nog steeds niet gearriveerd. 

Na mijn stemvolume (hier is men bij het voorlezen ook altijd erg blij mee) over het gehele 
terrein opengetrokken te hebben, stond er iemand enigszins verbaasd op bij het tevens 
zonovergoten terras. "Het paard was altijd zo rustig op de trailer", aldus de eigenaresse. 
Even later kwam er een stevige bahco tevoorschijn en kregen we de stang los. Met wat 
hulp kon het paard uitgeladen worden om de schade op te nemen. Dit bleek op het eerste 
oog mee te vallen. 

Wat heb ik hiervan geleerd? Ik ga bij mijn eigen trailer eens controleren hoe soepel deze 
veiligheidsogen los komen. En ik ga een sticker met mijn mobiele telefoonnummer laten 
maken en deze op de trailer plakken. Ook mijn paard staat rustig op de trailer en ik ga 
regelmatig kijken maar je ziet dat zoiets toch altijd kan gebeuren en dan is het fijn dat 
omstanders snel de eigenaar kan bereiken. 

Tot slot een gratis advies, indien je geen veiligheidsoog op je trailer hebt, laat dit dan 
maken. Dit is eenvoudig te doen, voor de kosten hoef je het niet te laten en het scheelt 
een hoop ellende 
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Mutaties 

 
 
 
Nieuw lid  
Britt Swart 
Jean Monnetstraat 9 
1963 KP Heemskerk 
e-mail: bsiloveyouso@hotmail.com 
paard: Vienne 
 
Denise Swart 
Jean Monnetstraat 9 
1963 KP  Heemskerk 
tel. 06-41133848 
e-mail: swart_denise@hotmail.com 
Paard: Camorra 
 
Jose Nijman     - bijrijdster paard Tony 
Wildschut  
Hondstong 19 
1964 LG  Heemskerk 
0251-259777 
e-mail: harrie.nijman@online.nl 
Paard: Apollo 
 
Mirjam Jenkins 
Breedweerlaan 59 
1963 BK  Heemskerk 
tel. 06-23375699 
e-mail: kleine.jenkins@hotmail,com 
pony: Silvester van der Parkweide 
 

Nieuw lid  
Angelique Kabel 
Ladderbeekstraat 122 
1951 BP Velsen Noord 
tel. 0251-221816 
e-mail: malibusundance@hotmail.com 
tevens startkaart aangevraagd met Malibu 
Sun Dance 
  
 Miranda de Wit 
Voorweg 63 
1969 ME Heemskerk 
tel. 06-41204227 
e-mail: miranda.dewit@live.nl 
paard: Miranda en/of Lennard 
 
Jet Beentjes 
Dorpsstraat 64a 
1901 EM  Castricum 
06-83229463 
e-mail: jetbeentjes@hotmail.com 
Paard: Joey 
 
 

Opgezegd 
Lisa Vessies 
Marion Keijzer 
 

Startkaart aangevraagd 
Gonny van de Kommer met All Stars 
Kelly Verdonk met A. Bridget 
Marjolein Veenstra met Ziezo 
Rowan Talsma met Demi vervalt en wordt 
veranderd voor haar nieuwe paard 

 
 
 

mailto:bsiloveyouso@hotmail.com�
mailto:swart_denise@hotmail.com�
mailto:harrie.nijman@online.nl�
mailto:kleine.jenkins@hotmail,com�
mailto:malibusundance@hotmail.com�
mailto:miranda.dewit@live.nl�
mailto:jetbeentjes@hotmail.com�
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Kampioenschappen 

 
 
INFORMATIE REGIOKAMPIOENSCHAPPEN E.D.  IN  2011.  
________________________________________________________________
___________ 
 
 
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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