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Van de voorzitter 
 

Het zomerseizoen is ten einde. Het was een erg slechte zomer voor de KNHS-
wedstrijden. Nog nooit in onze 42 jarige historie hebben we een KNHS wedstrijd 

afgelast. Nu hebben we er zelf 3 moeten aflassen. Dan stond de bak blank. Dan 

waren de vooruitzichten te slecht of was er onweer. Het is ongelofelijk. We 
hebben we de 3 onderlinge wedstrijden kunnen rijden. Ze waren erg goed bezet 

en liepen gesmeerd. Iedereen bedankt voor de deelname, de inzet of welke 

andere bijdrage ook. De uitslagen staan vermeld in deze PostGalop. De 
clubkampioenen 2011 zijn ondertussen bekend en er is een verrassende uitslag. 

Deze wordt in de najaarsvergadering bekend gemaakt Dan worden de 

clubkampioenen gehuldigd en verrijkt met een deken. De datum van de 

najaarsvergadering is dinsdag 1 november as.. Komt allen want misschien is die 
deken wel voor jou. 

 

We zouden vanaf 1 november weer binnen gaan rijden, ware het niet dat er geen 
plaats voor ons is bij de verschillende stallen in de buurt op de tijdstippen dat wij 

dat willen. Na rijp beraad heeft het bestuur besloten dat we buiten blijven rijden. 

We hebben een paar hele slechte winters gehad, dus zal het komende winter wel 

meevallen. En afgelopen winter hebben we bijna niet binnen kunnen rijden 
vanwege de droes op de Schimmelkroft. Het is niet anders en we hopen er het 

beste van. We zijn flexibel en niet kinderachtig dus; een goede jas aan en rijden. 

 
In deze PostGalop kun je lezen over hoe het gaat bij stijlspringen. 

Ook een stuk over Maagzweren bij paarden. 
Een heel interessant stuk over Fotografie van paarden. Daar hebben we allemaal 
eigenlijk wel eens mee te maken. We willen allemaal wel een mooie foto van 

onze trouwe viervoeter.    ( zie voorbeeld verderop ). 

Verder een stuk over een speciale deken en over de reukzin bij paarden. 

 
We zijn  aan het onderzoeken of we 

een pubquiz gaan houden. Er zijn 

hier en daar ervaringen mee en het 
is erg leuk. Je moet je voorstellen 

dat iemand een quiz bedenk met 

vragen over onze vereniging of in 
ieder geval gerelateerd aan de 

vereniging, aan paarden of onze 

honden e.d.. Je kunt het doen met 

open vragen of multiple choice maar 
ook beeld en geluidsvragen kunnen. 

Bij voorbeeld, van welk paard is dit 

oog 

  

 
 

Kortom een spannend, dikke en 

nieuwe PostGalop. Veel leesplezier. 
 

Hans 
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Van de bestuurstafel 
 

 
 
 

 

Gebouw en Terrein 
. 

De sproeiers gaan nog niet helemaal naar wens. Moeten nog beter afgesteld worden. 

We gaan bij Sapor een service contract af te sluiten zodat de pomp in voor en najaar af-

en aangesloten wordt. 
Bij de pomp loopt veel zand het greppeltje in. Hier moet een dammetje voor komen. 

Ook bij de sloot moet de grond nog bijgewerkt. 

.De voeten van het springmateriaal zijn aangeboden aan de leden maar tot nu geen 
enkele reactie. Nu staan ze op marktplaats. 

We zoeken ook nog een twee-assig karretje om het springmateriaal te vervoeren. 

 

Onderlinge wedstrijden. 
Marjolein doet het prima.   

Marjolein heeft oproep gedaan voor hulp. 

 
Instructie. 

Edwin heeft bedankt en Alex is terug.  

De springinstructie, Sander, bevalt erg goed 
 

Binnenrijden. 

Lijkt een probleem te worden. Carrousel blijft in ieder geval buiten in verband met te 

weinig deelname.  
We kunnen bij de Schimmelcroft niet op maandag terecht.  

De beamer en de geluidsinstallatie moeten naar binnen voor de winter. Hans neemt ze 

mee naar huis. 
 

Diverse 

De leden moeten zelf startcoupons aanvragen maar waarschijnlijk gaan de coupons er 
helemaal uit. 

De bbq is prima verlopen alleen waren we de borden vergeten.  

Barbezetting via Joke loopt goed. Ook het schoonmaken via Olga verloopt goed. 

 
Anita stopt met haar bestuursfunctie. We zoeken kandidaten. 

 

Najaarsvergadering en uitreiking clubkampioenen dinsdag 1 november. 
 

Activiteiten. 

We willen nog wisselen van paarden tijdens de les. Ook ruiters op de kar. 
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Er is een clubfiets dag van de Rabobank. Levert veel geld op. We gaan proberen volgend 

jaar mee te doen. 
Anita gaat nog langs Beukers voor informatie voor een cross. 

Tijdens de jaarwisseling een oliebollenrit en nieuwjaarsreceptie. 

Ingeborg gaat kijken of er belangstelling is voor een clinic van Kim Thyssen. 

Eventueel eens een pubquiz organiseren. 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

 
De Commandeurs 

 
Op DINSDAG 1 november 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 voorjaarsvergadering 2011. 
5.      Begroting 2012          . 

W.V.T.T.K. 

PRIJSUITREIKING DEKENS Clubkampioenen 
7. Rondvraag 

8. Sluiting.  

 
 

Agenda 

 
 

 

Club 
 

1-11-2011. Najaarsvergadering en uitreiking 

clubkampioenen  

 
 Paarden wissel 

 Ruiter kunnen menles krijgen 

 Cross bij Beukers 
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 Oliebollenrit 

 Nieuwjaarsreceptie 
 Clinic met Kim Thijsen 

 PubQuiz 

 

Kring, Regio en Nationaal 
 

De KNHS verkleint het aantal startcoupons dat per set besteld kan worden. 
Normaal zitten er 16 startcoupons in een set, vanaf heden zullen dat er 6 zijn. De 

prijs van een set wordt hiermee teruggebracht van € 18,30 naar € 6,85. Met de 

startcoupons kunnen ruiters en amazones zich inschrijven voor wedstrijden.  
 

De KNHS loopt hiermee vooruit op het mogelijke besluit om vanaf 1 januari 2012 de 

startcoupons af te schaffen en over te stappen op de zogenaamde startpas. Met deze 

startpas wordt het voor ruiters en amazones mogelijk om onbeperkt aan wedstrijden deel 
te nemen. Met de startpas kunnen wedstrijdsporters multidisciplinair starten, dus aan 

wedstrijden deelnemen in zowel de disciplines dressuur, springen als eventing. De 

disciplines mennen en aangespannen sport krijgen een discipline gebonden startpas. Het 
besluit wordt eind oktober ter goedkeuring aan de KNHS Ledenraad voorgelegd. Meer 

informatie over de startpas volgt aansluitend. 

 

 Techniek 

 
 

Stijlspringen 
 

Onderstaande foto’s tonen een aantal fouten die voorkomen bij het springen op stijl in de 

klasse B. 
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Fout 1      Fout 2 

 

   
 

Fout 3 en 4     fout 5 en 6  zomertenue maar met een foutje 

 
Kun je de fouten vinden? Volgende Postgalop het antwoord. 

 

 

Ponyhoek 

 

Ras en type 

 
Konik 

De Konik is een bijzonder paardenras. Zijn oorsprong ligt in 
Polen alwaar men probeerde de 'uitgestorven' Tarpan weer 

terug te fokken. De Konik is van alle paardenrassen het 

meest verwant aan de Tarpan.  
 

De laatste wilde paarden in Polen werden in 1780 gevangen 

en ondergebracht in wildparken. Echter in het begin van de 
19e eeuw werden deze paarden verspreid onder boeren die 

de paardjes kruisten met hun eigen paarden. Ruim een eeuw later begon men met het 

terugkruisen. In feite is de Konik het resultaat van een succesvol Pools fokprogramma die 

er op gericht was een op de Tarpan gelijkend paardenras te verkrijgen.  
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De Konik heeft veel invloed gehad op de meeste Poolse en 
Russische paarden en pony's. In tegenstelling tot de Tarpan is 

de Konik juist bijzonder vriendelijk en werkwillig. (De Tarpan 

is meer hardnekkig en onhandelbaar) De Konik bezit 

daarentegen wel de taaiheid en soberheid van de Tarpan. 

Konik betekent eenvoudig 'klein paard'.  

De eerste Koniks deden hun intrede in Nederland in 1982. In 

Groningen op de Ennemaborg werd destijds een kudde Koniks 

uitgezet. 
De Konik populatie bedraagt momenteel zo'n 2500 stuks, over 

de hele wereld gezien. Van dat aantal lopen er ca. 1200 in Nederland en aangrenzende 

Belgische gebieden! De grootste kudde (ruim 500) loopt in de Oostvaardersplassen. De 

Konik paarden in Nederland behoren toe aan Stichting Ark, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en een aantal andere natuur beherende organisaties en zijn hier in 

Nederland puur voor de begrazing. Behalve in de Oostvaardersplassen lopen er ook 

kuddes in het Lauwersmeergebied en het Rivierengebied. 
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 

 

Het PaardenLeren lespakket is ontwikkeld voor basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8 

en wordt ondersteund door NOC*NSF en de Rabobank. Het doel van PaardenLeren is, 
kinderen meer kennis en inzicht te geven over dierenwelzijn en zo het begrip voor dieren 

en hun gedrag te vergroten. Het paard wordt als voorbeelddier gebruikt waarbij vaak de 

vergelijking wordt gemaakt met andere huisdieren, wilde dieren en de mens. De lesstof 

wordt aangeboden door middel van de nieuwste technieken op het gebied van digitaal 
leermateriaal en speelt in op de belevingswereld van kinderen en de kerndoelen van het 

primair onderwijs.  

 
Het PaardenLeren spel is ook zeer geschikt om op een KNHS-vereniging of FNRS 

Ruitersportcentrum te spelen. Het is een leuke afwisseling en kan door meerdere kinderen 

gespeeld worden. 
Kijk voor meer informatie op www.paardenlerenspel.nl. 

Links 

 
www.paardenspel.nl 
Leer alles in de klas over paarden. Ook je juf of meester kan hier veel informatie uit 
halen. 
 
www.bixiekids.nl/prijsvraag.asp 
Win een prijs met het goede antwoord! 

 

http://www.paardenlerenspel.nl/
http://www.paardenspel.nl/
http://www.bixiekids.nl/prijsvraag.asp
http://www.ponynet.nl/konik4.JPG
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Verslagen  
 

 

 

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. . 
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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”.  

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 

.  
 

i

info@meerplaats.nlnfo@meerplaats.nl 
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Uitslag 2e onderlinge wedstrijd 

26-06-2011 

Klasse Naam 1e pr. perc.  plaats 2e pr.  perc. plaats 

dressuu

r Pony's             

B Denise Wolken 177 59 5 183 61 4 

B 

Priscilla de 

Wildt 186 62 2 188 62,7 3 

B 

Marleen 

Stengs 181 60,3 3 190 63,3 1 

B Britt Carbaat 193 64,3 1 189 63 2 

B Jose Nijman 180 60 4 176 58,7 5 

                

L 
Pernilla de 
Jong 185 61,7 1 194 64,7 1 

                

Z1 

Dionne 

Geerdes 214 62,9 1 194 57,1 1 

                

dressuu

r Paarden             

B 
Marjolein 
Veenstra 193 64,3 1 186 62 3 

B Jet Beentjes 187 62,3 3 189 63 2 

B Patricia Pels 176 58,7 5 179 59,7 4 

B Astrid Beentjes 191 63,7 2 193 64,3 1 

B 
Ton Wildschut 
jr. 184 61,3 4 178 59,3 5 

                

L1 

Margreth 

Beentjes 184 61,3 3 179 59,7 4 

L1 

Joke 

Schoehuys 185 61,7 2 174 58 5 

L1 

Komberley 

Driesten 178 59,3 5 179 59,7 3 

L1 

Judith 

Jacobsen 180 60 4 197 65,7 1 

L2 

Wendy van 

Velzen 193 64,3 1 187 62,3 2 

                

M1 Adrie Duin 186 62 2 194 64,7 1 
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Z1 

Marjon 

Geerdes 219 64,4 1 204 60 3 

Z1 
Stephanie 
Lubbers 209 61,5 3 205 60,3 2 

                

Mennen               

L1 
Amanda v.d. 
Graaf 209 69,7 2 219 73 1 

L1 Miel v.d. Velde 216 72 1 206 68,7 2 

                

B Nico Veenboer 177 59 5 175 58,3 5 

B 

Wendy van 

Velzen 196 65,3 4 198 66 3 

B Piet Zoon 171 57 6 170 56,7 6 

B 
Irma v.d. 
Graaf 213 71 1 220 73,3 1 

B Mirjam Jenkins 200 66,7 3 186 62 4 

B Larissa Bleeker 201 67 2 217 72,3 2 

        Behendigheidsproef 

      
1e 

Marleen 
Stengs 84 punten 

    2e Denise Wolken 83 punten 

    3e Astrid Beentjes 81 punten 
    

4e 

Pernilla de 

Jong 79 punten 

    4e Jet Beentjes 79 punten 

    
        Springen 

      1e Adrie Duin 

      

2e 

Dionne 

Geerdes 
      

3e 

Marjon 

Geerdes 

      
        Dagkampioenen 

      
pony's 

Pernilla de 
Jong 

64,70
% 

     

paarden 

Judith 

Jacobsen 

65,70

% 

     
mennen 

Irma v.d. 
Graaf 

73,30
% 

     
        

Definitieve uitslag 3e onderlinge  d.d. 11.09.2011 

         

Klasse Naam 1e pr. 
perc

.  
plaat

s 
2e 
pr.  

perc
. 

plaat
s 

 dressuur Pony's             

 B Denise Wolken 204 68 2 175 58,3 4 

 B Priscilla de Wildt 202 67,3 3 191 63,6 1 

 B Marleen Stengs 191 63,6 4 190 63,3 2 
 B Britt Carbaat 206 68,6 1 188 62,6 3 
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 M1 Kim de Vries 202 67,3 1 187 62,3 1 

 Z1 Dionne Geerdes 210 61,7 2       
                 

 dressuur Paarden             

 B Pleunie Verschoor 201 67 4 177 59 5 

 B Louise van Kooten 209 69,6 2 184 61,3 4 
 B Anita Nijhuis 188 62,6 5 175 58,3 6 
 B Astrid Beentjes 211 70,3 1 195 65 1 

 B Ton Wildschut jr. 209 69,6 2 188 62,6 3 

 B Jose Nijman 188 62,6 5 192 64 2 

                 
 L1 Margreth Beentjes 198 66 3 177 59 3 

 L1 Ingeborg v.d. Heijt 202 67,3 2 182 60,6 1 

 L1 Judith Jacobsen 210 70 1 179 59,6 2 

 

  

            

 M1 Kimberley Driesten 189 63 1 175 58,3 2 
 M2 Adrie Duin 182 60,6 2 187 62,3 1 

 

  

            

 Z1 Marjon Geerdes 220 64,7 2       

 Z1 Stephanie Lubbers 223 65,5 1       
 

  
            

                 

 Mennen               

 L1 Amanda v.d. Graaf 218 72,7 1 202 67,3 2 

 L1 Miel v.d. Velde 199 66,3 2 213 71 1 
                 

 B Nico Veenboer 176 58,6 6 179 59,6 6 

 B Wendy van Velzen 184 61,3 5 190 63,3 3 

 B Piet Zoon 179 59,6 7 177 59 7 

 B Irma v.d. Graaf 225 75 1 194 64,6 2 
 B Mirjam Jenkins 197 65,6 4 188 62,6 4 

 B Larissa Bleeker 210 70 2 217 72,3 1 

 B Hans van Son 206 68,6 3 184 61,3 5 

 
         Kur op Muziek 

       1e Marjon en Dionne Geerdes     
     2e Stephanie Lubbers     

     3e Anita Marijnus     

     

4e 

Denise Wolken en Priscilla de 

Wildt     
     

         Dagkampioenen 
       

pony's Britt Carbaat 

68,60

% 

      
paarden Astrid Beentjes 

70,30
% 

      

mennen Irma v.d. Graaf 

75,00

% 
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Puzzels 
Oplossing juni 

  

 

A.S. Basalt 
stalbaas 

 

S.H. Diemof 
hoefsmid 

 

M. Adelkazer 
zadelmaker 

  

 

S.A. Veter 
veearts 

 

I.U.C. Turnster 
instructeur 

 

Puzzel september 

 
Bijgevoegde woorden doorstrepen: horizontaal, diagonaal, verticaal, in de goede richting 

of omgekeerd. Eén voorbeeld is ingevuld. Wanneer alle woorden weggestreept zijn houd 

je een aantal letters over. In de goede volgorde gelezen vormen zij een gezegde, waarbij 
natuurlijk het paard een rol speelt. 

 
O V N E D N E W F A S E G 

S P R I N G E R S T V R A 

E Z E L T J E P A H E K  L 

R G E D A R A P N L R R O 

E D A M E S Z A D E L E P 

M E T R S A P A R G E U O 

A A A A A R L R E N N P N 

K A G C N B R D S I G E Y 

L E I R T E R U S S E L B 

E D N E G I Z M U E N I I 

D L E V A D E A U S K T T 

A W O I L D D F R S E O Z 

Z Y D A A Z S A R G N L B 

             
ACTIEF 

 
BOK 

   
GRAZEN 

 
PEEN 

  
ADEM 

 
DAMESZADEL 

 
KREUPEL 

 
PONYBIT 

 
AFWENDEN DOENIG 

  
LESUUR 

 
SINGEL 

 
ARBEID 

 
DRESSUUR 

  
LEVADE 

 
SPRINGERS 

 
BARAGE 

 
EZELTJE 

  
PAARD 

 
STAP 

  
BIKS 

  
GALOP 

  
PARADE 

 
VERLENGEN 

BLESSURE 
 

GRASZAAD 
  

PASSAGE 
 

ZADELKAMER 

          
ZWEETBLAD 
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Gezondheid 
 

 

Maagzweren bij paarden 

Bijna alle paarden hebben in hun leven wel eens een maagzweer. 

60 tot 70  % van onze paarden heeft maagproblemen. Bij renpaarden is dit zelfs 90 %. 
Oorzaak: verkeerd gevoerd of stress. 

Het is niet altijd een koliek die je op het spoor brengt van maagproblemen. Er zijn vele 

tekenen die je kunnen waarschuwen: Veelvuldig gapen zie er zo grappig uit, maar kan 
b.v. ook op een maagprobleem wijzen. 

Wanneer 3 of meer van de hieronder staande symptomen optreden mag je je in alle ernst 

afvragen hoe het met de maag van je paard gesteld is. 

Weinig eetlust, en veranderd drinken 
Gewichtsverlies 

Minder bereid prestaties te leveren 

Koliek verschijnselen na het eten van krachtvoer 
Diarree soms met bloed 

Mestwater 

Tandenknarsen 
Veelvuldig gapen 

Dof vel 

Kauwen met een lege mond 

Weerstand tegen zadelen, 
aansingelen, opstijgen 

Niet graag bergaf rijden 

Aan metaal likken 
Zich afzonderen, of agressief 

gedragen tegenover andere 

paarden 

Meer gaan lucht zuigen (bij luchtzuigers) 
 

Hoe komt het dat paarden zo vaak problemen met hun maag hebben? 

Paarden hebben een relatief kleine maag die er op gebouwd is dat een paard constant 
voer verteert. Het paard heeft twee verschillende 

soorten slijmvlies aan de binnenkant van de maag. 

Het bovenste deel van de maag heeft een slijmvlies 
zonder klieren en het onderste deel heeft een 

slijmvlies met kliercellen. De maagzweren ontstaan 

op de overgang tussen deze twee delen. De klieren 

produceren o.a. maagzuur dat door het eerder bij 
het kauwen gevormde speeksel wordt 

geneutraliseerd. Wanneer een paard meer dan vier 

uur zonder voer is dan blijft alleen het zuur over 
dat het klierloze deel van de maag aantast. 
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Maar niet alleen het voeren is oorzaak. Een ander bekende oorzaak is stress. En dat net 

zo goed bij vrijetijds paarden als bij wedstrijdpaarden. 
B.v. in loopstallen of weiden moeten paarden samenleven met dieren die ze in de vrije 

natuur absoluut uit de weg zouden gaan. Ze passen zich wel aan, maar hun spijsvertering 

niet. Ook niet passende uitrusting of een te afwisselende training kunnen oorzaak zijn. Dit 

heb je goed gelezen! Paarden zijn gewoontedieren: afwisseling is goed, maar dan wel 
graag in een vaste volgorde. Paarden kunnen zich beter ontspannen als ze weten waar ze 

aan toe zijn. (Je hebt het vast ook wel eens gemerkt: rij je altijd ’s avonds en ineens ben 

je er een keer ‘s morgens vroeg dan reageert het paard duidelijk anders, soms zelfs 
verstoord). Maar ook training kan tot een fiasco in de maag aanleiding geven. Bij 

galoptraining van renpaarden en training van verzameling bij dressuurpaarden kan door 

de druk van de buikspieren de maag naar boven gedrukt worden waardoor het maagzuur 
in het bovenste deel van de maag terecht komt. En daar zit nu net het meest gevoelige 

klierloze deel van het slijmvlies. Ook luchtzuigers zijn gevoeliger voor stress en vaak 

maagproblemen. 

Wat kun je doen wanneer je een vermoeden hebt dat je paard een maagprobleem heeft? 
Gastroskopie levert veel informatie: hierbij wordt een sonde via het spijsverteringskanaal 

in de maag gebracht zodat men de binnenkant kan bekijken. Bedenk wel dat dit maar een 

momentopname is. 
Vindt men een maagzweer dan kan dat met medicijnen verholpen worden. 

Beter is natuurlijk het probleem voorkomen. Helaas zijn de meeste paardenbezitters 

afhankelijk van een pensionstalling waarbij ze veel niet zelf in de hand hebben zoals het 

voeren en de buurpaarden op stal of in de weide. 
Een goede maatregel: hooi voeren voor het krachtvoer, zodat voldoende speeksel 

voorhanden is als het krachtvoer komt. Ook kleine porties die regelmatig over de dag 

verdeeld worden zijn een belangrijke manier om maagproblemen te voorkomen. Een 
hooinet met kleine gaten zorgt ervoor dat het paard langzamer eet en meer speeksel 

produceert. Ook een voerautomaat die regelmatig kleine porties uitlevert kan hulp bieden. 

 

Reukzin 

Werking: 
De reukzin is de oudste van alle zinnen. Het is de beste 
mogelijkheid om informatie van veraf te krijgen. De reukzin is 
echter weinig bestudeerd. De reukzin is een chemische zin en 
is al bij de geboorte geheel ontwikkeld. Met de lucht mee 
worden moleculen ingeademd. Deze moleculen kunnen alleen 
in opgeloste vorm worden verwerkt.  
Meteen aan het begin naast het neustussenschot ligt het 
Jacobson orgaan dat de eerste indrukken waarneemt. Dit 
orgaan is gevoelig voor de z.g. feromonen: dierspecifieke 
reukstoffen die reactie uitlokken bij dieren van dezelfde soort. 
Tot deze stoffen horen b.v. sexstoffen,  alarmstoffen en 
broedzorgstoffen. Wanneer een paard flehmt dan neemt hij 
deze stoffen intensief op. Voorbeelden daarvan: een hengstige 
merrie geeft  feromonen af waar de hengst op reageert. 
Veulens  vinden aan de uier van de moeder geruststellende 
feromonen. (als een veulen schrikt rent het naar de moeder en 
wil drinken, niet omdat het dorst heeft, maar om gerustgesteld te worden). Aan de mest kunnen 
paarden ook hun eigen mest en dat van andere paarden herkennen. Hengsten zijn bijzonder 
geïnteresseerd in de mest van andere hengsten. Vaak ziet men dat paarden mest besnuffelen, dan 
daar overheen mesten en nogmaals snuffelen om te controleren of hun geur wel dominant aanwezig is. 
Wanneer men de weide van mest ontdaan heeft mesten paarden vaak meteen opnieuw om aan te 
geven dat dit hun gebied is. Reuk kan ook angst veroorzaken: de geur van varkens en wilde zwijnen 
leidt tot vluchtgedrag 
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Bovenin de neusholte ligt rechts en links het reukslijmvlies. Hier worden de vluchtige stoffen 
opgenomen. Door het grote aantal cellen kunnen veel moleculen tegelijk worden opgenomen. Doordat 
dit deel met een ander deel van de hersenen verbonden is als het Jacobson orgaan kunnen hier ook 
aangeleerde reacties uit voortkomen.  De neusgaten liggen  zijwaarts aan het hoofd zodat men 
aanneemt dat een paard “stereo” kan ruiken. Dat was vroeger erg handig: een paard wist meteen of het 
roofdier van rechts of van links kwam. Men neemt aan dat een blind paard zich nog oriënteren kan, 
maar een paard zonder reukzin niet. 
Een paard herkent ook aan de geur personen d.m.v. signaalstoffen die door de huid worden 
afgegeven. En ieder heeft wel eens meegemaakt hoe paarden reageren op de veearts of de hoefsmid 
vanwege de geurtjes die ze met zich meedragen. 
 
Reuk en voer 
Net als bij de mens werken reuk en smaak hier nauw samen. Paarden ruiken al wanneer ze eten niet 
lusten, zo kunnen ze ook giftige planten ontwijken. Die planten bevatten stoffen die en onaangenaam 
gevoel op de tong geven. Een tweede maal zullen paarden zulke planten niet meer aanraken. Bij 
vitaminen en mineralen toevoegingen is dat een probleem, zij moeten met lekkere stoffen vermengt 
worden anders laten paarden ze liggen. Ook water kan geweigerd worden als het een verkeerde of 
onbekende geur heeft. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden. Lange afstandsruiters nemen dan 
ook meestal hun eigen water mee. Mijn eigen paard raakte vroeger het water niet aan als het direct uit 
de container kwam tijdens een wedstrijd. Maar had ik het een uurtje daarvoor al in een emmer gegoten 
dan was de plasticgeur er kennelijk af en dronk hij meteen. 
 
Waar houden paarden niet van? 

Als mens wil je het liefst zo snel mogelijk uit een kleine 
ruimte waarin iemand veel parfum of deodorant op heeft. 
Hoe dat bij een paard zit? Een handboek voor ostheopaten 
vermeldt dat men geen parfum op moet doen voordat een 
behandeling begint. Bij parfums moet men er ook aan 
denken dat die vaak sex lokstoffen bevat zoals muskus. Bij 
hengsten kan dat ongewenste reacties oproepen. Let ook 
maar eens op als je parfum op hebt: paarden gaan dan vaak 
flehmen. Bij verzorgingsproducten voor paarden speelt ook 
de geur een rol, evenals de geur van een dek. Dat kan bij de 
andere paarden een reactie oproepen. Vliegen spray is een 
groot probleem voor de makers omdat die alleen goed werkt 
in een hoge concentratie. Daar worden dan hoofdzakelijk 
natuurlijke etherische oliën verwerkt uit planten gewonnen. 

En al die schoonmaakdoekjes ruiken vaak naar parfum of baby-olie , maar of je paard dat ook plezierig 
vindt…. 
RR 
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Productinformatie 
 

 
 
 

Fotografie 
door Arnd Bronkhorst 

 

11-06-10 ‘Digitale genen vererven niet’ 
 

 

Een mooie foto van je paard: wie wil dat nu niet? 
Een foto zoals je die van jezelf ook graag ziet: de 

goede kant gefotografeerd, die pukkel er niet op, 

je ex-man eraf gehaald. Je voordelige kant 
uitvergroot, de minder goed gelukte delen niet 

zichtbaar. Voor onze paarden geldt hetzelfde. 

Maar de werkelijkheid is weerbarstig, de 

fotograaf niet zo kundig, het paard niet geheel 
goed geproportioneerd of gewoon lelijk. Een veel 

gehoorde opmerking is dan ook: ‘Daar kan je in 

Photoshop toch wel iets aan doen?’. 
Sommige digitale aanpassingen zijn relatief onschuldig, al zijn ze dan onnodig. Waarom 

haalt iedereen het touw waarmee een paard vastgehouden werd weg? Hoeveel paarden 

staan er los klaar voor een standfoto? Wat een onzin om dat wel te suggereren. 

 
Inmiddels weten we wel dat elk fotomodel in een modeblad digitaal bijgewerkt is. 

Voorafgaand aan deze bewuste constatering heeft ons onderbewuste zo’n foto echter al 

als de waarheid geregistreerd, als ‘echt gebeurd’. Anders zou het immers geen zin hebben 
om aan een foto te sleutelen. Op deze tegenstelling is alle reclame gebaseerd. We weten 

dat niet iedereen zo mooi en slank is als in de reclame, de was niet zo wit en de 

aftershave niet zo verleidelijk. Toch wijst veel onderzoek uit dat reclame ons koopgedrag 
wel degelijk beïnvloedt, ook al geloven we dat we de trucs heel goed doorhebben. 

 

Tijd nemen 

Nu zijn er twee hoofdredenen voor het bijwerken van een slechte foto: een matige 
fotograaf en/of een minder goed gelukt paard. Om met het eerste te beginnen: veel 

fotografen brengen het niet op om in het echte leven genoeg tijd te nemen voor een foto 

om het resultaat goed te krijgen. Ze duiken liever achter hun computer om het even te 
fiksen. Maar de energie die zo besteed wordt aan het opleuken van een matige foto, zou 

bij een goede foto veel meer resultaat opleveren. Zo worden veel oren naar voren gezet, 

maar waar wordt nog meer aan gerommeld? Wat is er tegen om te wachten tot het paard 
zijn oren wel goed heeft staan? 

 

De druk van bijvoorbeeld hengsteneigenaren kan ook groot zijn, de goeden daargelaten. 

Soms lijkt het wel of we het vervelend vinden dat paarden levende wezens zijn. Ze zijn 
allemaal anders, hebben sterke en zwakke punten in hun lichaamsbouw. Voorbeelden te 
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over van paarden die, ondanks gebreken in hun exterieur, tot grote prestaties komen 

dankzij hun karakter en inzet. 
 

Onvergeeflijk 

Dat een hengst zo voordelig mogelijk op de foto wordt gezet, is begrijpelijk. Dat er zaken 

worden getoond die nooit hebben bestaan, is onvergefelijk. Het is mij gebeurd met mijn 
foto van een zeer bekende hengst die ik terugzag in een advertentie. Ik heb geen bril, 

maar ik ging er bijna één kopen, want ik geloofde mijn ogen niet. Wat geen sporen ooit 

voor elkaar kregen, was in de computer snel geregeld. Hij passageerde postuum opeens 
twintig centimeter meer van de grond dan hij bij leven ooit had gedaan, dankzij de 

wonderen van Photoshop. Pure volksverlakkerij. 

 
Fotografen moeten hun vak gewoon goed uitoefenen en zorgen dat ze een paard er goed 

op hebben staan. Anders ben je geen knip voor de neus waard. Hengsteneigenaren 

moeten de boel niet belazeren: wat op de foto staat, moet vererfbaar kunnen zijn. Of het 

dat ook is, maakt de natuur wel uit, maar digitale veranderingen vererven zeker niet. 
 

Als u als fokker denkt dat digitale genen ook goed vererven, slaap 

dan rustig verder. Maar kijk liever nog eens extra naar die hoog 
opgetrokken benen, voor u besluit bij welke hengst u uw analoge 

merrie gaat dekken. 

 

Arnd Bronkhorst is hippisch fotograaf 
Deze opinie verscheen vrijdag 10 juni 2011 in De Paardenkrant 

Dekens 

 

TRUST Tetris dekens hebben een polstering naast de schoft, 

waardoor kaal schuren verhinderd wordt. 
 

 

Mutaties 

 
 
 

Nieuw lid  

Pleuni Verschoor - van Walderveen 

Walenburg 36 
1965 MG  Heemskerk 

tel. 06-43230286 

e-mail: pleuni1976@hotmail.com 

paard: Gladstone 
 

Startkaart aangevraagd 

Priscilla de Wildt heeft een startkaart 

aangevraagd met haar pony Fight, 
Ton Wilschut met Apollo. 
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