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Van de voorzitter
van de voorzitter.
De tweede Postgalop van 2010 ligt 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 22 april met de 1e onderlinge
wedstrijd. En met het mooie voorjaarsweer van de laatste tijd krijg je er
helemaal zin in.
We nodigen u allen uit voor de voorjaarsvergadering, met een aftredende en
helaas niet herkiesbare bestuurslid Anita.. Er heeft zich nog geen kandidaat
aangemeld als maar schroom niet. Als je je geroepen voelt kun je je
aanmelden. We hebben je hard nodig. We hebben een leuk bestuur met
enthousiaste mensen waar je van op aan kunt. Meld je aan. We kunnen je
hulp gebruiken.
Dus is het heel belangrijk dat jullie in grote getale komen naar de
vergadering.
Tevens tref je natuurlijk de notulen van de najaarsvergadering aan.
Natuurlijk kunnen we weer lezen hoe het een clubgenoot vergaat op stal. De
dravende reporter heeft een mooi verhaal van Pleuni Verschoor, een nieuw
lid. Een mooi manier om kennis te maken.
Hoe moeten we eigenlijk de hoefslagfiguren rijden?
Een verhaal over de New Forest Pony’s.
Iets over grassen-suikerziekte-hoefbevangenheid.
Heel belangrijk en gevaarlijk; Acacia vergiftiging.
En het gebruik van Hulpteugels.
Kortom genoeg om aandachtig door te lezen.
Hans van Son

Van de bestuurstafel

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering De Commandeurs
Op dinsdag 27 maart 2012 in het clubhuis aan de Tolweg te
Heemskerk
20.00 uur ontvangst met twee consumptiebonnen.
20.30 aanvang vergadering
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen.
Ingekomen stukken
Notulen najaarsvergadering 2011.
Jaarverslag secretaris
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Vaststellen van de balans
Benoemen kascommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Anita Marijnus
Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering
aanmelden.

11.
12.
13.
14.
15.
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Terreincommissie
Zomerprogramma
Wat er verder nog ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting.

Agenda

Club
1-11-2011. Najaarsvergadering en uitreiking clubkampioenen
25 maart: puzzelrit
27 maart: voorjaarsvergadering
7 april: gastlessen Kim Thijssen
15 april: KNHS wedstrijd
6 mei: onderlinge wedstrijd
10 mei: KNHS wedstrijd
14 juni: KNHS wedstrijd
24 juni: onderlinge wedstrijd
15 juli: KNHS wedstrijd
23 augustus: KNHS wedstrijd
16 september: KNHS wedstrijd
23 september: onderlinge wedstrijd
23 september: BBQ
Paarden wissel
Ruiters kunnen menles krijgen
Cross bij Beukers
Clinic met Kim Thijsen
PubQuiz

Kring, Regio en Nationaal
Kring
Zo 8 juli paarden dressuur Kringselectie B t/m ZZ-licht te Wormerveer
Regio
Za 21 juli Regiokampioenschap pony’s te Hoofddorp
Zo 22 juli Regiokampioenschap paarden te Hoofddorp
KNHS Data Indoorkampioenschappen 2012
16-18 maart ZZ-zwaar t/m Zware tour
24 maart pony's springen
31 maart paarden springen

Data Hippiade 2012 te Ermelo
Pony's op 1 september 2012
Paarden 7-8 september 2012
Mennen 15 september 2012
Afdelingsdressuur en verenigingskampioenschap 22 september 2012
Ook leuk om te weten: de dressuurkampioenschappen topsport van de KNHS
worden 9 en 10 juni gehouden in Hoofddorp, dus lekker dichtbij voor wie
daar ook eens kijken wil.

Techniek

Wat de jury zien wil
Hoefslagfiguren
Door de hoek rijden:
Dit is niet typisch een hoefslag figuur, maar wel het a en o van het figuren
rijden. Hoe verder je de hoek in rijdt, hoe meer een paard zijn binnenzijde
moet inschuiven en zijn buitenzijde verlengen. Tevens moet het binnenbeen
meer onder het zwaartepunt treden en meer gewicht opnemen. Wanneer je
het hoeken rijden verwaarloost, worden de figuren meestal ook minder fraai.
In de hoek moet takt, ritme en aanleuning constant blijven. De typische
fouten: uit de hoek vallen, stelling naar buiten, uitwijkende achterhand.
Een kleine of grote volte rijden:
Al naar gelang de grootte is er meer of minder lengtebuiging. De volte moet
netjes rond zijn en ook hier moeten takt, ritme en aanleuning constant zijn.
De achtervoeten gaan in het spoor van de voorvoeten.
Veel gemaakte fouten zijn: door het binnenbeen vallen, rechte stukjes in de
cirkel, te groot of te klein, stelling naar buiten, uitzwaaien van de
achterhand, over de buitenschouder weglopen.
Van hand veranderen over de diagonaal:
Het paard moet, weer met takt ritme en aanleuning, in een rechte lijn van
het enen naar het andere punt gereden worden. In de wendingen bij de start
en finishletter moet het paard gebogen zijn volgens de gelopen lijn.
Veel gemaakte fouten: niet door de hoeken rijden, te vroeg of te laat
afwenden en/of aankomen, slingeren, scheef.
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Halve volte links gevolgd door halve volte rechts:
Meteen bij de inzet van dit figuur kan de jury al zien of het paard soepel aan
twee handen gaat, of het in balans gaat en of het zich goed stellen en buigen
laat. Meestal gaat dat op één hand beter dan op de andere, vanwege de
natuurlijke scheefheid van het paard.
Naar een beetje verzameling:
Pas op. Dit zal niet een overgang van een overijld tempo naar een slepend
gang mogen zijn. Een actieve vlijtig afdrukkend achterbeen is belangrijk, en
niet een langzaam slepend achterbeen met kleine pasjes.
De middendraf:
De oefening moet al in de hoek worden voorbereid. Zorg dat het paard voor
je is en actief. Dan kun je het op de diagonaal recht zetten en wegrijden.
Laat hem daar niet induiken, maar houdt hem voor je. Overdreven wegrijden
zorgt vaak voor taktfouten en balansverlies.
De hele ophouding naar b.v. het halthouden:
Wanneer je deze oefening niet voorbereit dan remt je paard op de voorhand.
De achterhand blijft dan achter en er is geen goede voorwaarde meer voor
b.v. het achterwaarts gaan. Ook de keertwending om de achterhand gaat
dan mis, omdat het paard te weinig vlijtig is achter.
De volgende keer zullen we naar de oplossingen voor de problemen kijken.

Ponyhoek

Ras en type
De New Forest pony
De New Forest pony dankt zijn naam aan 'het nieuwe bos' een
natuurreservaat in zuid-west Engeland, 'the New Forest'. Een gebied gelegen
tussen Southhampton en Bournemouth.
De pony's werden van oudsher hier min of meer wild gehouden en ook nu
nog zijn er kuddes in deze gebieden te vinden. Het natuurgebied bestaat uit
heide, bebossing en moerassen.
De New Forest pony werd voornamelijk gebruikt als trekkracht in de

landbouw en aangespannen voor het vervoer van mensen. De voordelen van
pony's in het algemeen werd bijzonder gewaardeerd; ze gaan lang mee, zijn
niet al te groot en sterk en vast ter been. Eigenschappen die de New Forester
wel bekend zijn. Doch zoals het met alle paard- achtigen verging, raakte het
werk verloren door de toenemende mechanisering. De New Forest pony werd
steeds vaker als rij- en sportpony ingezet en door zijn geweldige karakter en
veelzijdigheid niet zonder succes.
In 1957 werden de eerste New Forest pony's in Nederland geïmporteerd. Ze
moesten vooral aan de vraag van geschikte kinderrijpony voldoen want tot
dan werd er voor kinderen slechts de 'vaak te kleine' Shetlander
gebruikt. De New Forest beschikte over een goede maat en een betrouwbaar
karakter. In datzelfde jaar werd ook het Stamboek opgericht. Door een
ongelooflijk enthousiaste inzet en het op bijzonder korte termijn geven van
prachtige demonstraties werd de New Forest pony in Nederland reuze
populair. De vereniging maakte dan ook een sterke groei door. Alle kleuren,
behalve bont, zijn toegestaan.
Het gebruik.
De New Forest pony is door zijn
betrouwbare karakter enorm geschikt
als kinderrijpony. Doch de
veelzijdigheid die dit ras kent is
bijzonder groot. Op hoog niveau draait
de pony goed mee in zowel dressuur,
springen, samengesteld als wel het
aangespannen rijden op recreatief en
wedstrijdniveau. Een top sportpony van alle tijden! New Foresters worden
zelfs, niet zonder succes, gebruikt in de western sport, polo wedstrijden en in
de gehandicapten sport.
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Ditjes en datjes
Haarfeitjes:
Per vierkante cm heeft een paard ongeveer 1.400 haren.
De zomerharen zijn 10 tot 20 mm lang, de winterharen 20 tot 40 mm.
Een paard heeft wolharen, die in d winter voor extra koude beschutting
zorgen en dekharen daaroverheen.
De daglengte bepaald of een paard gaat verharen: Wanneer de daglengte
korter wordt wordt er meer Melatonine aangemaakt en daardoor worden er
meer haren aangemaakt. Omgekeerd: als de daglengte weer toeneemt wordt
er minder melatonine gemaakt en daardoor ook minder haargroei.
Historisch
De Lippizaner fokkerij stamt uit 1580 en werd door aartshertog Karel
gesticht. Hij schafte in Spanje 9 hengsten en 24 merries aan. De Spaanse
paarden waren ontstaan door kruisen van Arabische- en Berber hengsten
met e inheemse merries van het Iberische ras.
Deze paarden hadden veel kracht, maar sierlijke lichte bewegingen en een
grote aanleg voor de hoge school. Vele Europese vorsten hadden stoeterijen
met deze paarden gesticht. Daaronder Maximiliaan van Oostenrijk. Zijn
fokkerij leverde de beroemde hengst Maestoso, wiens bloed nu nog in de
aderen van de afstammelingen van de maestoso lijn strtoomt. In de tijd van
Maria Theresia waren er 200 fokmerries op de stoeterij.

De dravende reporter
Ik werd gevraagd om iets over
mezelf en mijn paard te
vertellen. Bij deze!
Ik ben Pleuni Verschoor,
getrouwd met Wilco en moeder
van 2 hele leuke kids Lu-Dai en
Chun. Lu-Dai hebben jullie
misschien al weleens voorbij
zien flitsen bij de
Commandeurs. Ze gaat graag
mee naar de paarden. Chun

daarentegen vindt paarden helemaal niks aan. Volgens Chun zijn ze groot,
eng en ze stinken…euhh tja.
Ik heb vroeger (heel lang geleden) pony gereden. Mijn eerste pony was een
shetlander, Vosje. Wat een kreng was dat! Die ging net zo lang bokkend het
weiland door tot je ernaast lag. Ik heb er heel wat keren naast gelegen.
Vervolgens kreeg mijn zusje de eer om op Vosje te gaan rijden en kreeg ik
een D-pony: Snowy, een echte schimmel waar je op bleef poetsen! Met
Snowy ging ik ook op wedstrijd.
Dat was in de tijd dat je
met de hele club op
wedstrijd ging, gewoon
alle pony’s en paarden in
een veewagen en op pad.
De pony’s stonden de
hele dag aan een touw
vast en het eind van de
wedstrijddag werd
standaard afgesloten met
een parade. Dat was erg
spannend, er waren altijd
wel wat paarden en
pony’s die al die muziek
echt niet trokken
waardoor de een na de
ander aan de kletter
ging. Ik heb wel hele
goede herinneringen aan
die tijd!
Toen ik een jaar of 16
was vond ik ponyrijden
niet meer leuk. Ik ging
liever met vriendinnen op
stap en is Snowy
verkocht. Ik heb toen
niet meer gereden tot
begin 2010.
Onze dochter Lu-Dai wilde graag op ponyrijden en had eindelijk haar eerste
les bij Reuring op Stal. Toen ik daar de stal in liep wist ik het meteen: dit had
ik al die jaren gemist! Ik ben toen zelf meteen gaan lessen bij Reuring. Na de
eerste les ben ik een week ziek geweest van de spierpijn. Vervolgens kon ik
een paard van iemand gaan bijrijden die bij Stal Beentjes (de stal van
Margret Beentjes en ook Jet staat daar met haar bonte paardje Joey) stond.
Toen daar een stal vrijkwam was de beslissing snel gemaakt: Ik ging weer op
zoek een eigen paard! Eerlijk is eerlijk het paard wat ik toen kocht had ik in
mijn enthousiasme misschien iets te snel gekocht. De “klik” bleef uit en na
een klein jaar heb ik besloten om dit paard te verkopen.
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Toen kwam Gladstone, een 16 jarige NRPS vos van 1.70m. Wat een
fantastisch paard! Gladstone kan alles al, nu ik nog… ik heb bijna iedere
zaterdag les op stal. Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een E achter B
rijbewijs en een trailer dus we gaan nu ook op maandagavond lessen bij de
Commandeurs. Ook hebben we onze eerste carrousellessen gehad.
Ingewikkeld die figuren! Maar ook die krijgen we vast onder de knie. Margret
en Jet leste al bij de Commandeurs en waren erg enthousiast en een beetje
Heemskerker gaat natuurlijk niet ergens anders lessen! Al zou een binnenbak
best heel fijn zijn maar je moet wat te wensen overhouden.
Na een paar onderlinge wedstrijden op Stal Kuijs in Castricum en eentje bij
de Commandeurs zijn we officieel gestart in de B en zijn de eerste
winstpunten binnen. Die winstpunten zijn leuk maar het blijft een heel gedoe
voor 2 keer 5 minuten. Voorlopig probeer ik eenmaal per maand te starten.
We zien wel hoe het loopt.
Ook vinden we het erg leuk om naar het duin te gaan en we zijn laatst voor
het eerst bij het Ruiterhuys geweest. Gladstone vond een onderbreking in
een mooie stal met vers hooi prima en ik vond de broodjes erg lekker, voor
herhaling vatbaar!

Ik hoop dat jullie zo een beetje een beeld hebben van Gladstone en mij.
Pleuni Verschoor

Rijvereniging De Commandeurs

Verslagen

Notulen Algemene Ledenvergadering 1 november 2011.
1. De voorzitter opent de vergadering om 20.30 en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen. Geen.
3. Ingekomen stukken.
Uitnodiging kringvergadering op 15 november. Wedstrijdkalender 2012. Enquete
NOC over beleid op gebied van seksuele intimidatie
4. Notulen voorjaarsvergadering 2011 zijn gepubliceerd in de PG. Geen opmerkingen.
5. Begroting 2012 wordt toegelicht door Ton. Huisvesting is een hoge post maar dat is
door de aankoop van de pomp. Verder geen opmerkingen.
6. W.V.T.T.K. Prijsuitreiking clubkampioenen. Er zijn drie OW verreden. Er was flink
deelname en er waren diverse sponsoren zoals De Oude Woonstal, Gasterij
Geversduin, Gasterij de Kruisberg, Jan Tuyn, fam.Lunenberg, HSBbouw en de
scheidingsmakelaar. Ook zijn er altijd veel vrijwilligers in touw waar we dankbaar
voor zijn. Voor het clubkampioenschap tellen de plaatsing punten van de drie beste
proeven.
Bij de pony’s is kampioen geworden met 3 * een 1e plaats: Priscilla de Wild. Bij de
paarden met 5 plaatsingspunten Astrid Beentjes en
bij het
mennen 3* een 1e plaats voor Larissa Bleeker.
Alle
kampioenen kregen een mooie deken uitgereikt gesponserd door HSB bouw, de
scheidingsmakelaar en fam.Lunenberg. Aan de kampioenen is gevraagd een foto in
te leveren van het paard met de gewonnen deken op zodat we die kunnen plaatsen
op de site.
7. Rondvraag. Debbie gaat voor het seizoen 2012 de jury leden zoeken. Ze wil graag
een email adres aanmaken. Bijvoorbeeld Commandeurs@hotmail.com. Dat is een
goed idee.
Judith vraagt of er voor de ponykinderen (nog 3) een aparte springles kunnen
maken. Bijvoorbeeld op de woensdag avond voor de andere springles. Dit gaan we
in het bestuur bespreken.
Adrie vraagt of ze nog iets belangrijks gemist heeft want ze kwam later binnen.
Margret vraagt naar de clinic van Kim Tyssen. Ingeborg is bezig dit te organiseren.
Diana melt dat Hans v.Kalfsbeek ook een binnenbak heeft die hij verhuurt in
Assendelft. Hans vraagt of die bak gecertificeerd is maar dat is onbekend. Judith
vraagt of we de ponyclub kunnen promoten met flyers oid. Diana oppert om tijdens
wedstrijden een gratis les aan te bieden zodat mensen kennis kunnen maken met
de club.
Hans meldt dat de 3e les op maandagavond erg slecht wordt bezocht. Er zijn nu 3
lessen van 3 kwartier. We willen terug naar 2 lessen van 1 uur.
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Debby vraagt of we op zaterdag ook weer een paardenles zouden kunnen draaien.
Debby vraagt naar een clinic van iets naast je paard. Bijvoorbeeld lange lijnen,
grondwerk, vrijheidsdressuur e.d.
We gaan de enquete die Astrid jaren terug heeft gemaakt boven water toveren en
aangepast versturen.
Diana vraagt of de clinic ook voor pony’s is. Ja dat is zo.
We hebben ook nog het idee om een cross te rijden bij Beukers. Dat wordt wel het
voorjaar. Dat is op gras.
Irma de Graaf vraagt of we ook met de menners iets kunnen doen. Misschien
ringsteken, marathon bij Monhemius of Warmenhuizen. Of een clinic. Alle ideeen
zijn welkom. Ook willen we eens ruiters op de bok laten plaatsnemen.
Hans meldt ook nog dat we bezig zijn met een pubquiz. Dat wordt wel eind volgend
jaar maar de vragen zullen ook gaan over wat er het afgelopen jaar gebeurt is. Dus
goed opletten het komende jaar!
Hans sluit de vergadering om 21.15

Hoe koud het was
Anita reed de provinciale kampioenschappen en zal dat niet gauw vergeten.
‘s Morgens was het -22 Celsius. Gelukkig stond er geen wind en scheen de zon. Sommige
amazones hoopten al dat ze niet hoefden over te rijden, omdat ze bang waren dat ze
nooit meer warm zouden worden. Eén
jongedame liet haar gevoelloze tenen door haar
vader al blazend opwarmen. De paarden hadden
het in de zon in hun trailers beter.
Wist je trouwens dat er van die mooie
apparaatjes op accu zijn die je aan je laars kunt
bevestigen en waarmee je heerlijk warme
voeten houdt in de winter? (Wintersporters
gebruiken ze ook).
Sommige combinaties durfden niet van het erf
af. Anderen vonden het echt te koud en lieten
het afweten. Wie keurig heeft afgezegd hoeft
geen startgeld te betalen: dat neemt de Regio
voor zijn rekening.
Het werd ’s avonds nog even spannend toen één
van de Kür juryleden verdwaald was. Maar ook
dat kwam goed.
De wedstrijdbak bij de Noordekoggenruiters is
voorzien van een eb- en vloed bodem. Gelukkig
niet erg nat gehouden en op donderdag al van
een laag noppenfolie voorzien.
De bodem bleef dus aardig goed, want ’s avonds
ging hij opnieuw weer onder de deken.
De inrijbak is een gewone bak en daar kon dus
niet gesproeid worden. Lekker stoffig dus.
Gemengd met de condens van de paarden en
ruiters leverde dat sfeervolle plaatjes op.

Rijvereniging De Commandeurs

iinfo@meerplaats.nlnfo@meerplaats.nl

Puzzels

Oplossing december
1. Welke amazone moest tijdens de wereld kampioenschappen de ring verlaten omdat
haar paard bloed aan de mond had?
Adelinde Cornelissen
2. Wat is ruwvoer?
Hooi
3. Welk van deze rassen kent geen zwarte dieren?
Haflingers
4. Hoeveel liter water drinkt een paard per dag op stal?
35-40
5. Waar worden de volgende Olympische Spelen gehouden?
Londen
4
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6. Welke hindernis is geen breedtesprong?
Muur
7. De Regiokampioenschappen worden deze zomer gehouden in:
Hoofddorp
8. De verzenen zitten :
Aan de achterkant van de hoef
9. Als je paard rotstraal heeft moet je:
De hoefsmid de slechte plek laten wegsnijden
10. De startcoupon verdwijnt en wordt vervangen door:
Een startpas

Puzzel maart
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Gezondheid

Suikerziekte???
Hoefbevangenheid is na koliek de grootste doodsoorzaak bij paarden en pony’s. Beide zijn
eigenlijk geen ziekte, maar bijverschijnselen. Hoefbevangenheid is een bijverschijnsel van
een stofwisselingsziekte (EMS), die vergelijkbaar is met suikerziekte bij de mens. Dikke
paarden hebben vaak een verhoogde insulinespiegel en een
stofwisselingsprobleem. Vaak zijn ze overgevoelig voor het suiker
fruktaan. Fruktaan komt voor in grassen, die het voor hun groei
gebruiken.
In het voorjaar van 2011 was het ‘s nachts koud, overdag zonnig
en warm en viel er geen regen (deze situatie doet zich meestal
voor in de herfst) . Dan groeit het gras niet meer en verzamelt
fruktaan in zijn stengels, wachtend op beter tijden. Wanneer een
paard daar teveel van eet krijgt hij een spijsverteringsprobleem. De dunne darm kan het fruktaan niet afbreken en de
dikke darm evenmin. Daardoor verandert de darmflora en
verandert de zuurgraad. Daardoor sterven bacteriën weer af en
dat levert de z.g. endotoxinen (gifstoffen) die door de darmwand
heen in het bloed terecht komen. Men vermoedt dat de gifstoffen
in de hoeven voor vaatvernauwing zorgen. Door het gif
verdwijnen stoffen uit de hoeflederhuid, die daardoor ontsteekt,
waardoor weer vloeistof uit de bloedvaten naar buiten komt. Dat
levert weer oedeem op wat een hoge druk oplevert in de hoef. In
het ergste geval laat het hoefbeen los van het hoornkapsel en
draait of zakt. Beide doen ongelooflijk zeer, waardoor een paard
zich nauwelijks meer zal bewegen, zijn gewicht van de punten
van de hoef naar de achterkant zal verplaatsen en zijn rug krampachtig omhoog houdt.
Niets meer te redden valt er wanneer het paard zijn hoornlaag verliest.
Vaak echter gaat het niet zo dramatisch, maar gaat het paard gevoelig lopen of gaat
minder graag de wending in. Ook dan is zo snel mogelijk ingrijpen door de veearts
noodzakelijk. Meestal krijgt een paard ontstekingsremmers en wordt met hoefverband op
zachte bodem gezet. (Ook wel nat zand).
Pas op voor cortisonen, die kunnen een nieuwe aanval veroorzaken.
Vroeger dacht men altijd dat eiwitten de oorzaak waren van hoefbevangenheid,maar dat
is inmiddels vervangen door het fruktaan en zetmeel. Maar als het gras goed groeit bij
gemiddelde temperaturen en niet te veel zon dan bestaat er weinig gevaar.
Het fruktaan gehalte is niet van alle grassen gelijk, maar uitgerekend het gras dat het
best tegen vertrappen kan en veel energie bevat, bevat ook het meeste fruktaan. Dus
komt dat gras in de meeste weiden voor: raaigras (Lolium)
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Maar minder raaigras in het grasmengsel maakt de bodem minder tredvast en dat kan
leiden tot het verschijnen van nog gevaarlijker planten zoals het Jacobs Kruiskruid dat
niet kan kiemen in een dichte grasmat, ma ar wel in de gaten die de paarden in een mat

trappen. Grassen die meer voor een paardenweide geschikt zijn vanwege het fruktaan
gehalte: Dactylis glomerata (Kropaar) , Festuca rubra (Rood Zwenkgras), Alopecurus
pratensis ( grote Vossenstaart) en Phleum pratense (Timotheegras).
Paarden die dus gevoelig voor fruktaan zijn kan men maar beter niet op de weide zetten
maar in een paddock.
Hoe kwam het dan dat er vroeger veel minder problemen waren?
Wel.. ten eerste waren ze meestal niet te dik en..toen werd er met de paarden meer
gewerkt en stonden ze niet alsmaar in het land (vaak gewoon op stand). Vrijetijdspaarden
hebben tegenwoordig al meer dan genoeg aan hun porties hooi. Opvallend is ook dat
topgetrainde paarden bijna nooit last hebben van hoefbevangenheid, zelfs niet als ze te
dik zijn.
Dus: een goed tijdmanagement voor je paard waarbij
bewegen een belangrijke rol speelt.

Acacia-vergiftiging bij paarden
Door: Dierenkliniek Emmeloord op maandag 7
november 2011

Paarden zijn van nature planteneters, maar lang
niet alle planten zijn ook goed voor hun
gezondheid. Het onderscheid maken tussen
giftige en niet-giftige planten is niet altijd even
makkelijk, niet voor de paarden, maar ook niet
voor de paardeneigenaren.
Ditmaal kunt u een artikel lezen over de acaciavergiftiging.

Rijvereniging De Commandeurs
In veel weilanden staat immers een grote variatie aan plantensoorten verspreid, om nog
maar te zwijgen over de struiken en bomen die rond het weiland staan. De meest
voorkomende giftige planten zoals Taxus en Jacobskruiskruid zijn bij ieder
paardenliefhebber wel bekend en gevreesd, maar het is moeilijk om alle giftige planten te
kennen en herkennen. Hieronder willen we een licht werpen op een minder voorkomende
vergiftiging bij paarden en de
paardeneigenaren en dierenartsen hierop
attent maken, nl. de acacia-vergiftiging.

De valse acacia (Robinia pseudoacacia) is
een sierboom die oorspronkelijk afkomstig is
uit het zuiden van de Verenigde Staten,
maar al reeds lange tijd ook in Nederland in
veel tuinen voorkomt. De boom wordt ook
vaak gezien in parken omwille van zijn
mooie witte bloemen.
De giftige delen van de plant zijn de bladeren, de schors, de zaden en de jonge twijgjes.
Verschillende diersoorten waaronder paarden, runderen, schapen, geiten, pluimvee en
ook de mens kunnen ziek worden na het eten van deze delen, maar paarden zijn veruit
het gevoeligst voor de gifstoffen van de acacia. Paarden kunnen al klachten krijgen na het
eten van 70 gram schors en het eten van 150 gram schors zou dodelijk zijn.

Productinformatie

Hulpmiddelen
Een oud spreek woord zegt: waar de rijkunst ophoudt begint de tuigenwinkel.
Helaas is dat maar al te vaak waar. Kan men een probleem al rijdend niet zo snel
oplossen dan wordt vaak naar hulpmiddelen gezocht.
De meeste zijn echter ondeugdelijk. Bovendien geldt: elk hulpmiddel is slechts zo goed als
de hand die het bedient en de ruiter nauwkeurig weet wat hij er mee bereiken wil.
Topruiters kunnen dus wezenlijk makkelijker zulke hulpmiddelen gebruiken.
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Laten we de meeste bekende nader bekijken: 2 soorten driehoeksteugels, halsverlenger,
longeerhulp, chambon en gogue, Tiedemanteugel, bijzetteugel, stootteugel, martingaal en
de slofteugel en de dubbele longe. Er komt bovendien steeds iets nieuws op de markt.

Paarden reageren van nature op druk ergens op hun
lichaam met tegendruk. Ook in de mond. Maar je kunt een paard ook leren voor de druk
juist uit te wijken. Sommige paarden vinden dat moeilijk. En dan kun je met een
hulpteugel ze dat snel leren, als je tenminste weet hoe je dat moet doen. Daarna moet de
hulpteugel snel weer weg, het paard heeft het immers begrepen. Helaas zie je dan vaak
dat een ruiter er toch mee rijden blijft en dat leidt dan vaak tot afstomping of een
verkeerde houding (b.v. achter de teugel kruipen) .

De dubbele longe is een uitstekend hulpmiddel bij het longeren, maar alleen als je het
beheerst. Ook dit moet net zo geleerd worden als zelf paard rijden.
Een beginnende ruiter die nog naar zijn balans op het paard zoekt, en daardoor niet in
staat is zijn hulpen goed te geven, is vaak met een martingaal goed verzorgd: hierdoor
kunnen zijn schuddende handen de mond van het paard niet al te zeer storen, door de
ringen lopen de teugels altijd in dezelfde richting naar de mond. Maar ook de martingaal
heeft bezwaren: paarden kunnen nog steeds hun hoofd omhoog- en hun rug wegdrukken,
waardoor de ruiter nog steeds niet zitten kan. Bovendien zijn er maar twee teugelhulpen
mogelijk (nagevend of ophoudend). Voor springers en terrein rijden heel goed bruikbaar,
maar voor dressuurruiters niet zo. In Duitsland rijden alle beginners met bijzetteugels.
Driehoeksteugel, bijzetteugel en chambon en gogue moeten het paard er toe brengen
naar beneden en naar voor te
gaan. Maar ze kunnen er ook
makkelijk achter kruipen, dan
zijn ze ook van de druk af. Met
een stootteugel bereik je vaak
het omgekeerde van wat je
wilt: paarden lopen er meestal
tegenin en ontwikkelen zo een
onderhals. Ook goed voor een
onderhals is de halsverlenger

Rijvereniging De Commandeurs
die er juist voor zorgt dat het paard in valse oprichting gaat. De longeerhulp irriteert het
paard op de schoft, zodat hij dat probeert te ontwijken waardoor hij nooit ontspannen
gaat lopen. De slofteugel is een gevaarlijk instrument, dat alleen door goede ruiters
gebruikt kan worden. Je kunt hem immers zo aantrekken dat een paard nergens meer
heen kan, hij is weerloos. Dat kan tot ongelukken leiden, maar ook tot massieve schade
in de hals. De tiedemanteugel heeft eenzelfde werking, maar minder sterk. Heeft alleen
zin wanneer de ruiter al
een stille hand heeft die goed in staat is om na te geven, dus ook niet voor beginners.

Mutaties

Nieuw lid paarden
Harald Beentjes
Breedeweg 61
1902 RL Castricum
Tel nr: 06-23141105
e-mail: hdbeentjes@casema.nl
Paard: Unique

Van rijdend naar donateur
Simone Schouten

Nieuw ponylid
Sarah Stengs
Kleine Houtweg 45
1969 KV Heemskerk
Tel nr: 0251-239141
e-mail: Marco-natascha@online.nl
Pony: Beau

Startpas aangevraagd
Kashmir van Margret Beentjes

Opzegging menlid
Mirjam Jenkins
Sabine de Carpentier

Nieuwe pony
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