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Van de voorzitter

De nieuwe Postgalop ligt voor uw neus (tenminste als je hem uitprint). We gaan
er weer een denderend jaar van maken met volop leuke dingen en
veranderingen voor iedereen. We beginnen al op 7 april met de 1e onderlinge
wedstrijd. En na de strenge winter zijn we hard toe aan mooie voorjaarsweer en
krijg je er helemaal zin in.
We nodigen u allen uit voor de voorjaarsvergadering, met een aftredende en
helaas niet herkiesbare bestuurslid eb terreinmeester Jos. Ook de
bestuurswijziging van vorig jaar heeft zich nog niet opgelost. Voor Anita is nog
niemand anders in de plaats gekomen. Ook nu heeft zich nog geen kandidaat
aangemeld. Maar schroom niet. Als je je geroepen voelt kun je je aanmelden. We
hebben je hard nodig. We hebben een leuk gezellig 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.
Verder het nieuws vanuit het bestuur
Natuurlijk kunnen we weer lezen hoe het een clubgenoot vergaat op stal. De
dravende reporter heeft een mooi verhaal van Adrie Duin. We kennen haar
allemaal maar hoe vergaat het haar met haar eigen paard Nadja?
Verder in deze PostGalop:
 Waarom hebben we vaak zo’n rood hoofd bij het rijden?
 Welke signalen geven onze paarden?
 Welke gangpaarden zijn er ( bij buurvrouw Jansen )?
 Dionne heeft een indoor cross gereden en is daar heel enthousiast over.
Lees haar artikel maar.
 Wat is de ziekte van Cushing?
 Hoe gebruiken we de beenbeschermers en
waarvoor?
 Hoe zit het met de ophoudingen, hele en halve?
 9 maart was de eerste klusdag. Lees het
verslag.
 Hebben jullie de nieuwe website al gezien?

Kortom genoeg om aandachtig door te lezen.
Hans van Son

Van de bestuurstafel
Volgende week zaterdag 9 maart gaan we het
hek weghalen. De fa. Crock gaat daarna een
nieuw hek plaatsen.
De rijbaan zal dan exact 20*60 meter zijn
Zolang er geen hek om het terrein staat
lassen we uit veiligheid de lessen af. Hopelijk
staat het hek er binnen een week
We hebben een aanvraag bij het
Schipholfonds gedaan maar daar hebben we
nog geen reactie op.
Werklijst loopt. De eerste week werd er wel
ingeschreven maar helaas is het daarna
opgehouden.
Er zal een herinnering mail gestuurd worden
maar anders gaan we zelf indelen.
De website van de Commandeurs wordt
vernieuwd. De nieuwe site lijkt wel heel mooi
te worden..
Zaterdag 9 februari hebben we een Zitsimulatie clinic georganiseerd deze was
goed geslaagd. We willen hier 1 juni een vervolg aan geven. Misschien 8 juni als
optie.
Heemskerk 950 jr.
Het wordt een rondrit en ringsteken. Er wordt wel hulp gezocht bij het ringsteken
ed.
Datum laatste OW wordt verplaatst naar 8 september met BBQ.
Jos stelt zich niet meer herkiesbaar bij de volgende jaarvergadering. Miel neemt
wat van zijn taken over. Maar we missen nu wel twee bestuursleden.
Springles is nu in de winter elke week. Vanaf 1 april terug naar om de week. .
De dekjes en caps van carrousel gaan bij Stephanie op zolder.
Miel heeft alle rijbaan bordjes geschilderd.
Jos heeft de pannen op het dak recht gelegd. Hopelijk lekt het niet meer.
ALV 9 april.
Springles kan misschien terug naar twee lessen. Twee lessen van een uur 18.3019.30 19.30-20.30
Coördinatie van het springen werd gedaan door Jos maar Judith wil dit wel
overnemen.
Nieuwe leden laten aangeven of ze met adres op de ledenlijst willen.
De website wordt vernieuwd door Nils. Ziet er erg mooi uit.
Helaas is De oude Woonstal is gestopt..
In de krant heeft een stukje gestaan dat de kasteel tuin een clubgebouw mag
neerzetten van 250.000,- Eigenlijk zou het mooi zijn als wij hiervan mee
zouden kunnen profiteren door een gezamenlijk project van clubgebouw en
binnenbak.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
RV De Commandeurs.
Op dinsdag 9 april 2013 in het clubhuis aan
de Tolweg te Heemskerk.
20.00uur ontvangst met twee
consumptiebonnen
20.30uur aanvang vergadering.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken
4. Notulen najaarsvergadering 2013.
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie.
8. Vaststellen balans.
9. Verkiezing nieuw kascommissielid.
10. Aftredend en herkiesbaar: Stephanie Lubbers
Aftredend en niet herkiesbaar : Jos Bakker
Kandidaten voor de twee opengevallen bestuursfuncties kunnen zich tot
een uur voor de vergadering melden bij de secretaris.
11. Verslag terreincommissie,
12. Zomerprogramma
13. Acceptatie startkaart leden
14. W.V.T.T.K.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Notulen Algemene Ledenvergadering 6
november 2012 .
1. Opening om 20.30 door de voorzitter.
2. Mededelingen: In de wintermaanden zijn we weinig in het clubhuis. Het
verzoek is dan ook om de koffie en thee en toebehoren na gebruik goed op te
ruimen i.v.m. eventueel muizen. Ook liever geen natte doekjes etc. laten liggen.
15 november is er een bijeenkomst van de beursvloer IJmond Noord. Dit is een
overleg orgaan tussen bedrijfsleven en verenigingen om diensten voor elkaar te
kunnen verrichten. Bijvoorbeeld onderhoud of schilderen in ruil voor paardrijden
of een rijtour. Jan Tuyn heeft zich al beschikbaar gesteld.
20 oktober 2013 is 950jr. Heemskerk. De Commandeurs draagt een steentje bij
door bijdrage bij de historische rit met aanspanningen en uitleg en in het dorp is
er ringsteken. Men wil iets uitbeelden van de geschiedenis van Heemskerk over
de kaas en brood gevechten wat een opstand was tegen de belasting.
3. Ingekomen stukken.: Uitnodiging van de kring vergadering op 12 november.
Er zijn twee vrijwilligers.
4. Notulen voorjaarsvergadering. Geen op- of aanmerkingen.
5. Begroting 2013. Verlies is ongeveer 700,- euro. Dit i.v.m. grote
onderhoudskosten aan het hekwerk. Er zijn meer menleden maar veel minder
ponyleden.
6. Bestuurssamenstelling. Er is nog steeds een open functie en ook Jos Bakker
stelt zich volgend jaar niet herkiesbaar. We zoeken nog een onderhoudsman,
vutter o.i.d. die het terreinonderhoud leuk vindt.
7. Werkzaamhedenschema. Ingeborg legt uit dat altijd dezelfde mensen bezig
zijn. Met het schema hopen we het werk beter te kunnen verdelen. Er komt een
lijst waarop je 3 keer wat moet invullen. Het liefst digitaal maar nu gaat het nog
op papier. Er komen wel sancties op het niet invullen. Je kunt je werkzaamheden
afkopen voor 25, - per keer. Dit geld kan gaan naar een lid wat je taken wel wil
overnemen. Als je onverhoopt niet kan moet jezelf voor vervanging zorgen. Er
komen aftekenlijsten. Bij het zonder bericht niet op komen is er een boete van
50,- euro. Pleuni en Joke stuurden voor de bardienst en schoonmaakdienst
herinnering mailtjes en dat werkt goed.
8. Wat verder ter tafel komt. Uitreiking van de clubkampioenschappen. Er zijn bij
de onderlinge wedstrijden diverse prijzen gesponsord door Vos food en de Oude
Woonstal. De kampioen dressuur pony's is geworden Marleen Stengs. Zij
ontvangt een deken gesponsord door Vos food. Kampioen paarden is Wendy van
Velzen zij ontvangt een deken gesponsord door RV de Commandeurs. Dionne
Geerdes is springkampioen pony's en ontvangt deken gesponsord door Arie
Sinnige. Miranda de Wit is springkampioen paarden en ontvangt deken
gesponsord door fam. Lunenberg. Kampioen mennen is Miel vd Velde en hij
ontvangt een deken gesponsord door Joba.
9.Rondvraag. Anita vraagt hoe laat vrijdag de demonstratie van de bereden
politie begint. De aanvang is 19.30. Ingeborg verstuurt een mail en dat is dan
tevens het toegangsbewijs. We verzamelen bij de buurvrouw om 18.15.
Volgend jaar willen we ook een dag met de zitsimulator organiseren.
Debbie vraagt of we ook alle activiteiten willen mailen en niet alleen op de site
zetten omdat ze dan nog wel iets zou kunnen missen. Dat is wel veel extra werk
en het advies is toch om regelmatig even op de site te kijken.
Anita vraagt of we de evenementen eerder willen melden op de site.
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Sluiting van de vergadering om 21.20 met aansluitend het vertonen van de dvd
van de cross.

Agenda

Club
7 april
21 april
12 mei
26 mei
13 juni
18 juli
Etc.

1e onderlinge wedstrijd
KNHS wedstrijd
KNHS wedstrijd
2e onderlinge wedstrijd
KNHS wedstrijd
KNHS wedstrijd

Nationaal en Regio Indoor
KNHS INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 2013
2,3,8,9,15,16,23 en 30 maart in de Meern (Utrecht) bij de Voornruiters.

Diversen:
14 t/m 17 maart

Indoor Brabant 's Hertogenbosch

Nationaal en Regio Outdoor
Regio
16 augustus
17 augustus
18 augustus

Hoofddorp, springen paarden
Hoofddorp, dressuur en springen pony’s
Hoofddorp, dressuur paarden

KNHS Hippiade te Ermelo
16 t/m 21 juli
31 augustus
6,7 september
14 september
21 september

NK dressuur Hoofddorp
pony’s individueel en voltige
paarden individueel
afdelingsdressuur en verenigingskampioenschap paarden en pony’s
mennen

Techniek

Rode gezichten bij het rijden
Een rood aangelopen gezicht tijdens het proefje, ook midden in de winter!
Dat duidt op een verkeerde ademhaling. Meestal is men zichzelf dat niet bewust.
Meestal gaat men sneller ademhalen als men sneller gaat. Maar zwemmers en
lopers doen dat niet: die hebben geleerd dat sneller ademhalen eerder tot
uitputting aanleiding geeft. Waarom letten wij daar niet op?
Ken je deze?: een ruiter rijdt op een ontspannen paard op de grote volte en
wisselt bij X van hand. Op X wordt het paard ineens sneller verliest de takt en
drukt misschien wel zijn rug weg. Oorzaak: de ruiter hield even zijn adem in! In
een nieuwe situatie stokt de ademhaling soms. Van hand veranderen, een
overgang rijden. Hoe meer je de adem aanhoudt hoe vaster je wordt, dat is
spanning waar het paard op reageert. Via de ademhaling kontroleer je de
spanningsgraad van de spieren. En daar reageert een paard op.
Onze ademhaling kent twee componenten: de borst- en de buik ademhaling.
Wanneer het middenrif naar beneden gaat, gaat je bekkenbodem ietsje naar
beneden en dat merkt je paard.
De meeste ruiters gebruiken de buikademhaling te weinig waardoor ze meer
spanning opbouwen. Wanneer je bewust de buikademhaling beoefent op je
stilstaande paard dan voel je dat bekken- en zitspieren meer ontspannen. Dat
kun je gebruiken door diep met je buik in te ademen wanneer je paard te snel
gaat en je zonder teveel handinwerking langzamer wilt gaan.
Hoe kan ik er gebruik van maken?
Zoek je persoonlijke ademritme in stap. Uit onderzoek bij joggers is bekend dat
tellen helpt één- twee voor het inademen en één-twee-drie voor het uitademen.
Voor anderen past één-twee-drie voor het inademen met één-twee-drie-vier-vijf
voor het uitademen beter. Dat is persoonlijk. Wanneer je zo bewust met je
ademhaling bezig bent kun je geen andere gedachten ernaast hebben. Dat
brengt rust. Bij de draf versnelt de inademing, maar blijft de uitademing gelijk.
In galop tellen we wat langzamer dan in draf.
Wie met gespannen schouders van achter zijn bureau op het paard gaat zitten
kan via deze ademhaling zijn spanning kwijt raken.
Het omgekeerde kan men ook gebruiken: ruiters die te weinig spierspanning
vertonen kan men een paar maal diep via de borstademhaling laten ademen.
Hoe te gebruiken in de praktijk?
Jonge paarden kan men zekerheid verschaffen door een regelmatige ademhaling,
waarbij ze snel tot ontspanning gebracht worden, de takt vinden en los door het
lichaam bewegen. Wil je er een schepje bovenop, dan kort de spanning in het
middenrif vasthouden, rustig uitademen in de takt van het drijvende been en het
paard verlengt dan zijn passen. Rustig uitademen en het paard gaat weer
rustiger. Heb je een hectisch paard, dan gebruik je buikademhaling..
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Beheers je dat allemaal dan kun je de ademhalingstechniek ook toepassen om
spanning te verhogen bij meer verzamelde opgaven. Men kan zo zelfs de piaffe
aangaan. Maar dat is pas echte hoge school.

Hele en halve ophoudingen.
Halve ophouding: Men drijft de achterhand erbij en vangt voorzichtig op in de
hand, (zonder terug te werken) waarna de hand nageeft. De drijvende hulpen
zijn het eerst en het belangrijkst. Het paard krijgt meer zelfhouding.
Hele ophouding: Een aantal halve ophoudingen waarbij de ruiter de laatste
passen voor het halthouden met zijn handen een beweging maakt alsof hij als
het ware twee sponzen uitknijpt. Heeft men het goed gedaan dan staat zijn
paard ook goed halt.
Fouten bij de halve ophouding:
 Paard tegen de hand: teveel hand werking.
 Paard reageert niet op het been: Karwats alleen gelijktijdig met beenhulp
inzetten.
 De zelfhouding van het paard verbetert niet na de halve ophouding: Zitbeen-, en/of teugelhulp zijn niet correct.
Fouten bij de hele ophouding:
 Paard tegen de hand: te veel hand inwerking.
 Paard wordt kort in de hals: Het paard steunt op de hand of de ruiter is te
sterk in de hand.
 Het paard staat scheef: Paard niet recht gericht en niet aan de hulpen.
 Het paard staat open (achterbenen te ver naar achter): Paard niet genoeg
voor de kuit (gereden).
 Te kort halt gehouden: Het paard is niet genoeg tussen been en hand
opgesloten of men heeft dat niet geoefend.
 Het paard doet een stap terug: Paard niet aan de drijvende hulp.
 Paard staat op 3 benen: Paard niet aan de drijvende hulp.
 Paard staat niet op het gevraagde punt: De fijnafstelling van de hulpen is
niet correct.
 Onrust: Onvoldoende ingeleid door de ophoudingen.

Ponyhoek

Gangpaarden
Gangenpaarden zijn paarden die naast stap, draf en galop nog andere gangen
beheersen, Zij blijken bijna allemaal dezelfde genmutatie te hebben. Een
genmutatie is een verandering in het erfelijk materiaal (DNA) van een
organisme. De mutatie verslechtert de coördinatie tussen de ledematen.
De IJslander beheerst ook de tölt en de telgang. Onderzoekers van de
landbouwuniversiteit Uppsala onderzochten het DNA van zeventig IJslanders,
waarvan er dertig naast de telgang ook de tölt beheersten. De mutatie werd bij
351 van de 352 IJslanders met vijf gangen aangetroffen. Bij de paarden met vier
gangen was het percentage mutaties aanzienlijk lager. De onderzoekers geven
wel aan dat bij deze dieren ook andere genetische factoren en training een rol
kunnen spelen.
Het gendefect zorgt ervoor dat het gen niet volledig wordt afgelezen en er een te
kort eiwit ontstaat. Onderzoekers hebben hetzelfde gen bij muizen volledig
uitgeschakeld. Het resultaat was dat ze een slechte coördinatie hadden tussen de
voor- en achterpoten en tussen de buig- en strekspieren.

Paardsignalen
06 Februari 2013 - Uitgever: Roodbont Uitgeverij (2012)
De ondertitel van dit boek is: Kijken, denken, doen. En dat is ook wat de
auteurs willen dat de lezer gaat doen. Goed kijken naar je eigen paard en
naar andere paarden, bedenken wat dit betekent en vervolgens daar wat
mee doen. Het boek Paardsignalen leert je het 'verschil tussen kijken en
zien'.
Paardsignalen is echt voor de praktijk geschreven. En
getekend of anderszins geïllustreerd, want naast de teksten
zijn er 350 foto’s en andere illustraties die de tekst versterken
en ondersteunen. Alle paardenliefhebbers, van beginner tot
professional kunnen er wat van opsteken. Paarden (net als
andere dieren) zenden voortdurend signalen uit over hun gezondheid,
welzijn, voeding en gedrag. Hoe kunnen wij als mensen nu deze signalen
waarnemen, begrijpen en gebruiken? Dit boek helpt daarbij. Het leert je
om zonder vooroordelen naar een paard te kijken en altijd drie vragen te
stellen: wat zie ik? Hoe komt dit? En wat moet ik doen?
In duidelijke hoofdstukken (In de stal, Voeren en eten, Verzorging, In de
wei) worden zeer verschillende situaties geschetst en wordt de lezer
aangeleerd om overal en altijd signalen van paarden op te vangen.
Titel: Paardsignalen
Auteurs: Jan Hulsen, Menke Steenbergen en Marije van der Vlist
Uitgever: Roodbont Uitgeverij (2012)
ISBN: 978-90-8740-074-3
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Herkennen van mensen
Paarden kunnen de informatie van meerdere zintuigen combineren om een
individu te herkennen. “Dit geeft inzicht hoe paarden hun hersenen gebruiken en
signalen identificeren en laat zien dat paarden verschillende signalen kunnen
samenvoegen tot het voorstellen van een persoon.”

De dravende reporter
Beste lezers van de postgalop, mijn naam is Adrie Duin, geboren op 18 mei
1955, ik ben dus 57 jaar oud,
Lid van de commandeurs en instructie.
Ik kreeg de volgende vragen toegestuurd en ik zal proberen er een mooi verhaal
van te maken.
Hoe heet je paard, hoe oud is hij,wat doe je ermee?
Mijn paard heet Nadja, het is een zwartbruine merrie van 17 jaar oud. Haar
vader heet Rossini en haar moeder heet Gerdy (van Nimmerdor).
Ik heb dit paard nu 5 jaar en ik heb haar overgenomen van de vorige eigenaar,
omdat zij haar door omstandigheden wilde verkopen. Ik kende het paard al,
omdat ik er al een poosje bijrijdster van was.
In het begin waren er wat problemen met het over de weg lopen, (ze wilde niet
van het erf af en stond steeds stil) maar dat is nu over. Ik heb in het begin veel
aan de hand over de weg gelopen en iedere keer na het rijden over de weg
uitgestapt. Een keer heb
ik haar op haar donder
gegeven toen ik voelde
dat ze weer wilde
stoppen en toen was het
over.
Ik heb er nu een fijn
paard aan en we doen
eigenlijk overal aan mee,
zoals dressuurles,
springles, cross oefenen
buitenritten, naar het
strand en af en toe en
onderlinge wedstrijd.
Ze heeft en rustig
karakter, (zeg maar

gerust lui!) maar we kunnen het goed met elkaar vinden.
Wat was je eerste paard er vertel daar eens iets over?
Mijn eerste paard was een vosmerrie (vader –Liguster) van 1.70m met de
naam Sara.
Ik zal jullie vertellen hoe ik daar aan ben gekomen: ik werkte vanaf 17 jaar bij
Frans La Croix aan de Creutzberglaan in Beverwijk. Toen ik daar en paar jaar
werkte kocht Frans een Vosmerie en die bleek drachtig te zijn.
Frans beloofde dat als het veulen geboren zou worden dat ik het dan mocht
hebben. Dat werd dus een hengstveulen met de naam Sebastiaan. Daar hebben
we 3 jaar opgepast, maar Frans vond hem eigenlijk te klein voor mij (1.60m) en
heeft hem toen op de paardenmarkt ingeruild voor deze merrie.
Ze was 4 jaar en moest alles nog leren, maar met goede lessen van Janta, die
toen ook bij Frans werkte ging dat heel goed. Ze was heel braaf, kon ook goed
springen (van Frans geleerd) en ik deed dan ook regelmatig mee met
springwedstrijden. Ze was heel koel en daar kan ik nog wel iets leuks over
vertellen; we waren en keer op wedstrijd in Aerdenhout op een groot
buitenterrein en de ruiter die voor mij moest starten had veel problemen met
zijn paard; hij wilde de ring niet in en stond te steigeren onder het hok van de
jury, dwars door de bosjes heen, kortom een drama.
Toen moest ik de ring in en ik stond voor de jury stil om te groeten en toen
dacht mijn paard ha lekker gras, trok de teugels uit mijn handen en ging gras
eten! Het contrast met de vorige deelnemer was zo groot dat de jury er hard om
moest lachen. Maar ze was ook wel weer zo dat als de bel ging en ik mocht
starten, dan werd ze wakker en sprong alles wat ze tegen kwam en als het
parcours klaar was, ging ze weer op haar dooie gemak de ring uit.
Ook met buitenritten was ze heel braaf, al ging je bij wijze van spreken achterste
voren zitten met je ogen dicht.
Ik heb 10 jaar bij Frans gewerkt en toen trouwde ik met Kees en heb mijn paard
verkocht aan een jongedame die er al regelmatig op reedt en haar heel graag
wilde hebben.
Waar staat je paard gestald?
Mijn paard staat thuis op de Cieweg, ze heeft en ruime stal en een uitloop van 10
bij 10 meter.
Ook heeft ze gezelschap van een mini shetlander met de naam “Sterretje”.
Waar kun je rijden?
Ik kan eigenlijk overal rijden; bij mijn buurvrouw Gonnie v.d. kommer, die heeft
een hele mooie rijbaan, bij Stephanie
kan ik ook terecht, daar kan ik b.v. longeren, dan kan ze even lekker uit haar
dak gaan en af en toe helpt Maud me met mijn paard. Verder heb ik af en toe les
van Wim of Sanne bij de Schimmelkroft en uiteraard dressuur-en springles bij de
commandeurs.
Ga je naar het duin?

12

Jazeker ga ik naar het duin, wel 2 of 3 keer per week, alleen, of met een paar
andere ruiters,( dat vind mijn paard wel erg leuk). Ze is ook vrij makkelijk in het
duin, schrikt niet (meer) van de koeien of pony’s. Daar gaat ze gerust bij staan
grazen als ze de kans krijgt, zo van: wat zij mogen, dat mag ik ook! (Heb ik al
niet eens meer zo’n paard gehad??)
Het zal wel aan mij liggen!
Verder loopt ze in het duin veel vlotter dan in de les en lukken de dingen waar ze
in de les wel wat aansporing bij nodig heeft hier vanzelf. Ook ga ik regelmatig
naar het strand en dan het liefst met Hans, Stephanie en Anita (dat is zo
gezellig!) en dan is ze in de galop niet te houden en dat is ook wel eens leuk; dat
enthousiasme.
Ga je naar de les van de Commandeurs?
Ik ga met veel plezier naar de les, zowel dressuur als de springles. Ik rijdt vaak
met Hans mee, die komt me dan ophalen. We krijgen tegenwoordig dressuurles
van Carlijn en Miranda en dat gaat heel goed. Je kan alleen heel goed horen dat
ze “eut” de Zaan komen (ha,ha), maar ze zijn heel enthousiast en we leren er
veel van.
De springles wordt gegeven door Sander en dat gaat ook goed, mijn paard vind
springen leuker dan dressuur.
Wat vind je het leukst aan de commandeurs.
Het leukst aan de commandeurs vind ik de gezelligheid en er worden regelmatig
leuke dingen georganiseerd, zoals
Onderlinge wedstrijden, af en toe en clinic, zoals afgelopen zaterdag met de
zitsimulator, crosstrainingen,
Oliebollenritten e.d. Het leukste is om met elkaar er opuit te gaan, zoals we
voorheen deden met de carrousselgroep of naar het Dijkgatsbos voor een
crosstraining of bij Beukers en iedereen neemt dan wat lekkers of drinken mee.
Het leukste is dan dat groot en klein meegaat en dat je dan soms staat te kijken
wat die jeugd al kan!
Verder vind ik ook de site leuk, vooral de foto’s van de activiteiten.
Wat mis je bij de commandeurs?

Af en toe mis je wat betrokkenheid van sommige leden, je ziet vaak dezelfde
mensen in de lessen en bij activiteiten en misschien moeten we nog eens
brainstormen over verbetering van de bodem of eventueel een overdekte hal
zodat de lessen (dat merken we vooral deze winter) vaker door kunnen gaan.
Ook zou ik het leuk vinden om juist voor de jeugd iets te organiseren, daarbij
denk ik aan bijvoorbeeld een spelletjes/ behendigheidswedstrijd of misschien
weet iemand anders (misschien een van de kinderen) nog iets leuks?
Vertel nog eens iets leuks.
Ja, daar vraag je me wat. O ja, ik kan jullie wel een klein stukje vertellen over
een verslag van de vakantie naar Les Anlges in de pyreneeen in Frankrijk. Dat
was als ik het goed heb september 2011.
Het was een trektocht van een week en de reisgenoten waren Adrie, Stephanie,
Willeke, Hans, Peter, Anita, Els, Ton,
Ans en Jos. We waren al een paar dagen onderweg , alles ging prima ,veel
gezien en erg gelachen. Op een gegeven moment kwamen we te paard door en
klein bergdorpje met smalle straatjes en hier en daar een grote putdeksel op de
weg, waar wij niet op mochten lopen. Er werd dus regelmatig geroepen “put!”
Toen we onder een huis doorliepen met een groot balkon stonden daar 4 oude
dametjes (de jongste was denk ik 90!) en die lachten en zwaaide naar ons. Wij
groette de dames netjes terug met bonjours, zo ook Hans; hij liep onder het
balkon langs en groette de dames netjes, keek vervolgens naar de grond en zag
een putdeksel en riep naar de ruiters achter hem “put!”, onze gids Oliver riep
iets van oei, oei, en dat we maar gauw moesten doorlopen, hij zou later wel
vertellen waarom.
Even later lieten we de paarden ergens drinken en vertelde hij dat “put” in het
Frans hoer of prostitué betekent, zodat Hans ons eigenlijk waarschuwde; let op!
prostitue’s. (van in de 90) We hebben er wel om gelachen.
Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop dat er nog eens een paar jeugdleden bij komen, dat zou ik wel gezellig
vinden voor de andere kinderen. En voor mij natuurlijk.
Verder heb ik het erg naar mijn zin en hoop ik dat ik nog heel lang kan rijden. Ik
stop pas als ze me met een takel op- en van het paard moeten tillen en als ze
naderhand mijn rollator aan moeten geven.
Ook wil ik het bestuur en alle vrijwilligers bedanken.
En dat we nog maar veel plezier met elkaar zullen hebben.
Adrie Duin
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Verslagen

Pony dressuur kampioenschappen van Noord
Holland.
Het was echt super leuk op het N-H kampioenschappen. Deze
werden gehouden in Nieuw Vennep. Voor het eerst bij een proef
dat er wel 2 jury aanwezig waren om je te beoordelen. Hierdoor
had ik extra de kriebels in mijn buik als je de ring in stapt en je
ziet dan 2 juryleden zitten dan ben je extra alert om niets fout
te gaan doen.
Op dat soort momenten ben je blij dat je een pony zoals Dancy
bij je in de buurt hebt! De jury was wel streng daarom ben ik
ook heel trots op mijn twee winst punten. Het leukste vond ik
het wachten op de uitslagen, dan voel je weer die kriebels in je
buik, en dan komt het moment........tweede, Reserve kampioen!
Het scheelde maar 0,84 % met de kampioen. Ik had Dancy wel
om de hals kunnen vliegen (als ze niet in de trailer stond)! Ik ga
nu L 1 startten met Dancy, in de zomer zie je me weer terug op
het N-H alleen dan in de L 1 dressuur en b springen. Hoe dan
ook het kampioenschap was echt super leuk om aan mee te
doen!
Groetjes van Dancy en Britt!

Dressuurkampioenschappen voor paarden voor Noord Holland.
Carlijn de Boer was met twee paarden in het ZZL geselecteerd voor
de winterkampioenschappen van de KNHS in De Meern. Een felicitatie
waard.
Je mag echter maar met één paard starten en dus ging alleen
kampioene Zodinde mee. Ze reed wel een winstpunt, maar kwam
niet in de prijzen.

De cross in de Meern bij de Voornruiters.
Naar aanleiding van de info over de
indoorcross dagen heb ik me in kunnen
schrijven voor de cross van 16 februari. Deze
cross werd georganiseerd in een grote hal, met
verplaatsbare crosssprongen zoals een wal,
bloembakken, bielzen, strobalen en boomstammen.

We waren op tijd heen gegaan om nog even bij de B paarden te kunnen kijken.
Hier zagen we al dat het niet gemakkelijk was om het gehele parcours te
onthouden en uit te rijden. De meeste B paarden stranden al bij de 2de cross
hindernis: een rood huisje van 1
meter hoog.
We moesten beginnen met 7 normale
hindernissen, zodra je deze voldoende
had volbracht moest je meteen door
starten met het crossparcours. In
totaal waren er 22 sprongen, waarvan
we er een aantal 2 keer moesten
nemen alleen dan van de andere
kant. De normale hindernissen
stonden kris kras door het cross
parcours heen. Naast alle spongen
waren boompjes neer gezet en bij veel sprongen stonden er ook kleine
bloemetjes voor. Spandoeken waren tegen de wanden gehangen en de muziek
stond duidelijk aan, kortom het was nogal indrukwekkend.
De wal die ze hadden neergezet vonden de
meeste paarden nogal spannend, zodra de
paarden erop sprongen maakte het nogal
lawaai. Dit kwam doordat de wal hol was van
de onderkant, het was geen massief blok. Deze
wal moest je 2 keer nemen eerst over de
breedte en daarna over de lengte. De breedte
sprong deden de meeste paarden wel, maar
daar waren de meeste toch wel van
geschrokken dat ze de lengte sprong
niet meer namen. Meerdere
combinaties waren daar dan ook
uitgebeld. Gelukkig hadden ze wel een
alternatieve route voor de wal, namelijk
een muur van strobalen, velen maakten
hier dan ook gebruik van waaronder ik.
Het parcours kwam ik goed door, maar
Bright moest eerst wel even focussen,
aangezien de spandoeken een
boompjes toch wel spannend waren.
Hoe verder we kwamen hoe meer
Bright zich ging ontspannen en hoe
beter hij ging springen. Uiteindelijk heb
ik het volledige parcours uit kunnen rijden, wat 15 van de 25 lukte. Ten slotte
bleek dat als ik 1 weigering bij het cross parcours minder had gereden, dan had
ik een winstpunt gehad.
Het was een erg leuke en leerzame dag.
Er was ook een professionele fotograaf:
Dionne Geerdes
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Puzzels
Oplossing december

het stuk tussen de gele lijnen was dubbel, dus
overbodig en paste ook aan geen enkel ander stuk.

Puzzel maart
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In voorstaand figuur letters invullen op de stippelvakken.
De woorden moeten gevormd worden met onderstaande lettergrepen, volgens de
bijbehorende omschrijvingen. We kijken daarbij ook eens bij andere disciplines.
Op de gele lijn ontstaat dan een begrip dat heel belangrijk is wanneer je een
pony of paard gaat kopen.

1. Tak van paardensport, waarbij we voor het eerst mee doen aan de finale
van de wereldbeker.
2. Belangrijk moment in de draf.
3. Belangrijk persoon bij het jachtrijden.
4. Kun je krijgen na een endurance rit.
5. Paardenstraat in het duin.
6. Komt kijken bij de hogere dressuur.
7. Wordt veel door springruiters gebruikt, maar ook bij buitenritten.
8. Plaats waar je de voeten van je paard laat verzorgen.
9. Onderdeel van een gerei bij een aanspanning.
10.Ter begroeting???
11.Moet elke paardenliefhebber doen.
Boom-bor-de-del-dis-field-gaal-ge-hin-hoef-ken-len-len-mas-mar-me-ment-moni-pad-pijn-ren-rui-rij-sel-sme-ste-ter-ter-ti-tin-ver-vol-za-za-zweef. (ij is
samen 1 hokje)

Gezondheid

Ziekte van Cushing
De ziekte van Cushing, of syndroom van Cushing, komt voor bij oudere
paarden. Het komt ook voor bij honden en mensen. De ziekte wordt bij
paarden veroorzaakt door een goedaardige tumor in de hypofyse, een
hormoon producerend orgaantje in de hersenen. Hierdoor wordt teveel
ACTH geproduceerd in de hypofyse, wat de bijnieren weer aanzet tot hoge
cortisol-productie. Eigenlijk veroorzaakt het dus een verstoring van het
delicate evenwicht van hormonen. Dit heeft allerlei gevolgen: het meest
opvallende is een lange gekrulde vacht, die soms ook wat lichter van kleur
is en die niet meer verhaart. Deze paarden zweten daardoor veel en
moeten inderdaad meerdere keren per winter geschoren worden. Vaak
zijn paarden met Cushing ook wat slomer, krijgen ze een wat andere veten spierverdeling waardoor ze er vaak wat ouder uit gaan zien (hangbuik
en gevulde kuiltjes boven de ogen, verminderde bespiering), merries
stoppen vaak met hengstig worden en soms gaan ze wat ‘heksenmelk’
produceren in het uier. Paarden met Cushing hebben meer kans op
hoefbevangenheid en door een verminderde weerstand krijgen ze soms
ook andere problemen, bijvoorbeeld kieswortelontstekingen.
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Productinformatie
Beenbeschermers
Soorten:
Transportbandages: bescherming tegen verwondingen tijdens het transport.
Geen steunfunctie.
Peeskappen: hard materiaal dat beschermt tegen raken van eigen benen tijdens
het rijden of op de weide. Geen steunfunctie.
Bandages: Zacht materiaal levert steun aan ligamenten en buigpezen. Geen
beschermfunctie.(behalve op stal, waar ze ook gebruikt worden tegen stalbenen)
Valkuilen:
Niet goed passende beenbeschermers die voor schuurwondjes zorgen.
Zitten been beschermers te strak dan verstoren ze de bloedsomloop.
Beenbeschermers zorgen er voor dat de temperatuur er onder oploopt, wat
slecht is voor de pezen.
Of bandages effectief steun geven is nooit bewezen.
In de Paard en Sport van Maart staat een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

Mutaties

Nieuw lid

Dinescha Ooms
Sanne Dam
Kelly Beentjes
Femke Baltus
Merije Baltus
Han Aarts
lid
Wijzigingen

Arie Sinnige
Donateur)
Miel van de Velde
Fam. Schuijt
Donateur)
Willeke Heijne

Opzegging per 31/12

senior lid
junior lid
junior lid
junior lid
senior lid
Niet rijdend

Kimberley Driesten
Marion Schavemaker
Irma Handgraaf
Amanda van der Graag
Denise Timmer

Startpas wijzigingen

Margret Beentjes
startpas Kashmir
(is nu men-lid) Marjon Geerdes
(worden
startpas Dije
Kim de Vries
startpas Count
(wordt Niet
Marleen Stengs
(wordt

afmelding
afmelding
afmelding
afmelding

Opgeruimd staat netjes.
Hek weg, ondanks de regen

Hek Werk.
9 maart hadden we de eerste klusdag. Het was het meest slechte weer dat we konden
treffen. Het was al lang droog geweest maar wel koud. Nu was het heel koud en regende
het de hele dag.
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Rijvereniging De Commandeurs
Maar dat mocht de pret niet drukken. De stemming zat er goed in en om 9.10 uur hadden we de
grote bak plat liggen. Met regelmaat hadden we een korte pauze om de innerlijke mens te
versterken en weer een beetje door te warmen. Dan hadden we tevens werkoverleg. Nou jah,
overleg……

Aan het eind van de ochtend hadden we alles doorgeslepen, uit de grond getrokken, klein gemaakt
en op een hoop gegooid. Jan en Miel hebben het maandag naar de oudijzerboer gebracht en
kwamen met ruim € 430,- terug. Een mooi bedrag te besteden aan het nieuwe hek. Daar is
maandag direkt een begin mee gemaakt en maandag was de kleine bak alweer klaar. Nu de grote
bak nog en dan ziet alles er weer tip top uit. Mannen, bedankt. Jullie zijn Bikkels.
Hans.
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