
Juni 2013 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Kopij Postgalop 

Evelyne Meijssen 
Sternstraat 44 

1911 WL  Uitgeest 

Email :  e.meijssen@inter.nl.net 

Tel. : 0251 – 31153 
 



Rijvereniging  De 

Commandeurs 

2 
 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ................................................................................................. 2 

Van de voorzitter .............................................................................................. 3 

Van de bestuurstafel ......................................................................................... 4 

Agenda ............................................................................................................. 4 

Techniek ........................................................................................................... 4 

Afstanden bij het springen van combinaties of hindernissen die op elkaar volgen. ...........5 

Ponyhoek ......................................................................................................... 6 

Shetlandpony zoogt een lam ..................................................................................6 

Surrogaat moeder ................................................................................................7 

De dravende reporter ........................................................................................ 8 

Verslagen ....................................................................................................... 10 

Bijscholing voor lesgevers. ................................................................................... 10 

Jammer: ........................................................................................................... 12 

Puzzels ........................................................................................................... 12 

Gezondheid .................................................................................................... 14 

Thermografie ..................................................................................................... 14 

Jacobs Kruiskruid................................................................................................ 14 

Productinformatie ........................................................................................... 15 

Springschoenen .................................................................................................. 15 

Mutaties ......................................................................................................... 18 

Uitslagen. ....................................................................................................... 18 

21-4-2013 ........................................................................................18 

KNHS...............................................................................................18 

12-5-2013 ........................................................................................18 

KNHS...............................................................................................18 

springen 14 mei ................................................................................19 

OW 13 april ......................................................................................19 

 



De Postgalop – juni 2013 

 
 

Van de voorzitter 
 

 
    

De vakanties zijn in aantocht. Wendola heeft al vakantie. Ze is lekker het land op 

om te grazen. Straks kunnen we vol frisse moed de draad weer oppakken. Zowel 

paard als ruiter. 
Maar kijk uit op het land voor Jacobs Kruiskruid. Je leest erover in deze 

PostGalop. 

We hebben weer de zomerstop. . De dressuur-; en springlessen gaan 

vanaf 8 juli 2013 niet door '. Maandag 19 augustus beginnen we weer. De 
menners nemen zelf een beslissing over het wel of niet doorgaan.! Net als Adrie 

met haar pony’s. Dit jaar hebben we een proef met het door laten gaan van 1 
dressuurles. Stal Beentjes heeft zoveel enthousiaste leden. Daar kunnen we niet 

omheen. Kijk op de site voor meer info. 

Over stal Beentjes gesproken. De dravende Reporter heeft een leuk 
verhaal van Margret en haar paarden. 

We hebben 2 x een zit simulatie georganiseerd. De 1e maal alleen droog 

oefenen en de 2e maal ook met je paard. Er was genoeg belangstelling. Ik heb 
een paar foto’s maar als jullie mij er meer mailen kan ik ze op de site zetten. 

Daarop voort bordurend hebben we een verhaal over de bijscholing van de 

instructeurs over balans. 

Verder een warenonderzoek naar de kwaliteit en een vergelijking van 
springschoen en 

Thermografie. 

We hebben ondertussen 2 x een onderlinge wedstrijd springen gehad. We 
hebben goede instructie maar zelf kun je ook wat te weten komen van de 

afstanden tussen hindernissen in deze 

PostGalop. 

En natuurlijk de uitslagen en ander 
vaste rubrieken. 

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. Kijk goed 

uit en kom weer veilig terug. 

 

Hans van Son 
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Van de bestuurstafel 

 
 
Geen nieuws 

Agenda 

 
 

Club 
18 juli  KNHS wedstrijd 
25 aug KNHS wedstrijd 

8 sept. BBQ 

11 sept. oefenspringen 
15 sept. KNHS wedstrijd en RABO fietsdag 

18 sept. onderlinge springwedstrijd 

 

Nationaal en Regio Outdoor 
Regio 
16 augustus  Hoofddorp, springen paarden 

17 augustus  Hoofddorp, dressuur en springen pony’s 
18 augustus  Hoofddorp, dressuur paarden 

 

KNHS Hippiade te Ermelo 
16 t/m 21 juli  NK dressuur Hoofddorp 
31 augustus  pony’s en voltige 
6,7 september paarden  
14 september  mennen 
 

Techniek 
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Afstanden bij het springen van combinaties of hindernissen die op 

elkaar volgen. 

 

Onder combinaties verstaan we twee of drie hindernissen op een rechte lijn met 

één of twee galopsprongen ertussen. Heb je een weigering voor de tweede of 
derde hindernis dan moet de hele combinaties opnieuw gesprongen worden. 

Tussen 2 hindernissen die op elkaar volgen op een rechte of gebogen lijn moeten 

3 tot 6 galopsprongen liggen. (klassiek is de gebogen lijn tussen twee 
hindernissen) 

Alle andere hindernissen zijn lossen sprongen. 

 

Afstand tussen de hindernissen bij combinaties: 
Eén galopsprong= 7,50 – 7,80 meter 

Twee galopsprongen= 10,50- 11 meter 

 
Bij opvolgende hindernissen: 

3 galopsprongen= 14-15 meter 

4 galopsprongen= 17,50-18,50 meter 
5 galopsprongen= 21 -22 meter 

6 galopsprongen= 24,50-25,50 meter 

 

Bovenstaande staande afstanden gelden voor paarden bij hindernissen tussen de 
1,20 en 1,40 m. Voor pony’s moet daar 0,5 tot 1 meter afgetrokken worden. 

Voor lagere hindernissen moeten de afstanden wat korter worden. Bij de training 

thuis (gymnastiserende sprongen) kunnen ze tot een meter korter gebruikt 
worden. 

Handig is het verder voor je gaat parcourslopen om te 

weten wat de gebruikelijke afstand is die je paard nodig 

heeft voor de verschillende combinatie’ s (oxer-steil, steil-
steil, steil-tripel, etc.). Je kunt dan bij het parcourslopen 

inschatten of de combinatie voor jou ruim of krap staat. 

Bovendien moet je je ook realiseren hoe de vluchtcurves 
voor diverse hindernissen verlopen. 

 

Om met dat laatste te beginnen: 
Voor de verschillende type hindernissen zijn ze als hiernaast 

getekend. A is de afstand voor de afsprong en L die van de 

landing. 

Je ziet dat er duidelijke verschillen zijn tussen de diverse 
type sprongen. 

 

Geoefende ruiters zijn in staat om tussen de hindernissen 
hun sprongen te verkorten of te verlengen om zo maximaal 

goed voor een hindernis uit te komen. 

In de lagere klassen wordt de parcoursbouwer geacht zich goed aan de 
afstanden te houden, zodat ruiter en paard gevoel ontwikkelen voor afstand en 

snelheid. Dan is een constant en juist tempo gevraagd, waarbij de ruiter zo min 

mogelijk moet regelen. 
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Bij dit alles moet men bedenken dat er een aantal factoren zijn die in een 

parcours de spronglengte en tempo doen veranderen, waardoor combinaties of 

opvolgende hindernissen krapper of ruimer lijken te staan. Dat moet je dus bij 
het parcourslopen goed nagaan. 

 

Tot een verkorting van de galopsprongen en een afname van het grondtempo 
geven aanleiding: 

Sprong van de uitgang weg 

Toerijden vanuit de wending of krappe bocht 

Oplopen van het terrein 
Zachte of diepe bodem 

Indoor parcours 

 
Tot een verlenging van de galopsprongen of toename van het tempo: 

Hindernis naar de uitgang toe 

Ruime weg naar de hindernis of uitnodigende hindernis 
Aflopen van het terrein 

Stevige elastische bodem 

Outdoor parcours. 

 
Controleer of de parcoursbouwer daar aandacht geschonken heeft. 

Conclusie: parcourslopen is niet zomaar een rondje voor de volgorde van de 

hindernissen, maar er moet ook naar de afstanden gekeken worden en je moet 
toch wel iets weten van de galopeigenschappen van je paard. 

RR 

 

Ponyhoek 
 

 

Shetlandpony zoogt een lam 

Een hongerig lam vond een stiefmoeder. 

De Shetlander voedt zowel haar eigen 

veulen (op de achtergrond) als het 
veemde lam. Het lam en het veulen 

liggen vaak samen tegen elkaar aan  te 

slapen met de pony op wacht staand. 
Maar heeft de pony genoeg melk voor 

alle twee? 

Bericht uit “Horse and Hound”. 
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Surrogaat moeder 
 

 

Het één week oude Dartmore pony veulen werd zonder moeder gevonden in het 
Dartmore National Park. Hij was net een paar uur oud. Hij liep rond zonder 

moeder en probeerde te zuigen bij andere merries voor redders hem vonden.  

Hij had een shock en was uitgedroogd. Helaas konden ze zijn moeder niet 
vinden. 

Het veulen werd Breeze genoemd en opgeknapt bij “the mare and foal 

sanctuary” in Devon. Zijn redders gaven hem een Teddybeer als gezelschap en 
om mee te kroelen. 

 
Nieuwste vervoermiddel 

Uit Reiter Revue 
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De dravende reporter 
Op bezoek bij Margret Beentjes 

Mijn nieuwste paard heet officieel Indian Norfleet Face roepnaam Face, hij is 7 
jaar oud en het is een American Paint. Ik ben hem nu 

aan het omscholen naar Dressuur was namelijk western 

beleerd. Dit gaat al heel goed, we maken echt snel 

vooruitgang , hij vindt het nog best wel moeilijk maar 
doet echt heel goed zijn best wil ook graag voor je 

werken. 

 
Mijn eerste paard was Whisper een kruizing tussen een 

Fries en een Fjord, dit paard kreeg ik van mijn man 

toen we een jaar getrouwd waren, ik had toen net een 
jaar rijles op een manege .Dit was een erg lief paardje 

maar wel met een sterk karakter, ze had een hekel aan 

in de bak rijden, en daar ik toen nog niet zoveel tijd 

had reed ik vaak alleen in het weekend en dan had ik 
les op een gegeven moment gooide ze me er ongeveer 

elk weekend af, de lol raakte er toen een beetje vanaf 

het was ook niet helemaal eerlijk voor haar omdat ik te 
weinig tijd had, had ondertussen twee kleine kinderen. 

We hebben haar toen verkocht met de voorwaarde dat 

ze bij ons bleef staan en als ze haar wou verkopen dat 
wij haar terug zouden kopen. Ze heeft nog dertien jaar 

bij ons gestaan en is op 21 jarige leeftijd ingeslapen. 

Na Whisper heb ik 8 jaar op de manege gereden totdat mijn jongste kind naar 

school ging toen heb ik Kim gekocht een draver van 11 jaar oud, dit is een super 
braaf paard waar ik echt van alles mee heb gedaan Onderlinge wedstrijden 

dressuur en springen toen nog AB proefje omdat hier geen galop in zat want 

galopperen kan ze echt niet (alleen snelle rechte stukken zoals op strand) maar 
ook wel gesprongen dit deed ze echt wel heel goed. Naar duin is het echt een 

super paard iedereen kan er op ook als je bijna nog nooit gereden heb. Uit deze 

merrie hebben wij ons eerste veulen gefokt: Breaky Break, zijn vader is een 

Groninger. Breaky is nu 5 jaar oud maar er is gebleken dat hij Atactisch is en in 
zo een mate dat het gevaarlijk is om er op te rijden. Ook Kim laat nu zoveel 

slijtage in haar achter benen zien dat ik alleen nog maar af en toe een duin ritje 

met haar doe, Kim is ondertussen 20 en had tot haar tiende op de drafbaan 
gelopen.  
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5 jaar geleden heb ik Kashmir gekocht 

een KWPN er van toen 16 jaar oud die 

Z2 had gelopen hiermee wou ik echt 
wedstrijden gaan doen. He is een super 

braaf paard waar heel veel knoppen op 

zitten daar moest ik eerst wel even aan 
wennen hij gaf heel snel aan als jij iets 

verkeerds deed. Ben met de wedstrijden 

gekomen tot L1 +7,bleef toen een hele 

tijd staan en kreeg geen punten meer 
voornamelijk vanwege het doorzitten, 

Kashmir gooit echt hoog op in de draf en 

omdat ik ook al niet zo goed ben in 

doorzitten versterkte dat elkaar. Was hier 

al ruim 4 jaar mee bezig om te verbeteren, 
dat ging echt wel maar voor de jury bleef 

het moeilijk om te zien. Heb toen besloten 

om te stoppen met de wedstrijden had er 
geen lol meer in, en omdat ik op dat 

moment Breaky aan het inrijden was had 

ik het idee dat dat mijn nieuwe uitdaging 
was en ik daar dan later weer wedstrijden 

mee zou  gaan rijden. Dit mocht niet zo 

zijn, vandaar dat ik Face heb gekocht, een 

nieuwe uitdaging waarop ik heerlijk kan 
doorzitten die een super braaf karakter 

heeft. 

 
Mijn paarden staan bij mij 

thuis gestald wij hebben zelf 

een paardenpension waar in 
totaal 24 paarden staan. Er 

is een rijbak waar we 

heerlijk in kunnen rijden. 

Ook gaan we vaak een 
duinritje doen met een 

kwartietje stappen zijn we in 

duin. 

Ik les elke week bij de Commandeurs op maandag 
avond vind dit echt heel gezellig en leerzaam ook vindt 

ik het goed dat een paard gewend raakt aan de trailer 

en ander terrein. 
De Commandeurs is een HEEL gezellige vereniging 

waar echt veel georganiseerd wordt een gezellige 

groep mensen die van alles voor elkaar over hebben en 

nog een echt verenigingsgevoel. 
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Wat mij betreft mis ik niet echt iets bij de Commandeurs, er wordt al heel veel 
georganiseerd wat ik alleen mis is meer enthousiasme bij de leden zodat er meer 

mensen mee gaan doen met alles wat georganiseerd wordt. 

Een  leuk verhaal is nog die keer dat ik 
voor het eerst met Face bij de 

Commandeurs was, er was net een 

nieuw hekwerk geplaatst echt super 
mooi, maar als afsluiting hadden ze 

veren geplaatst. Face vindt het nog heel 

moeilijk en zwaait dan ook veel met zijn 

staart. Op een gegeven moment bleef 
zijn staart in de veer hangen en die 

schiet terug tegen zijn kont. Dan denk je 

dat paard slaat op hol of schiet op zijn 
minst weg maar nee hoor wat doet Face, 

hij staat stil en kijkt eens achterom van 

wat gebeurd daar nu ??? 
Ik vond het leuk om hier aan mee te 

doen en hoop dat jullie het leuk vonden 

om iets meer over mij en mijn paardjes 

te weet te komen. 
 

Margret 

 
 
 

 
Verslagen  

 

 
 

Bijscholing voor lesgevers. 

 
In Ermelo werd een bijscholing gegeven : lesgeven aan beginners. 

Eigenlijk stond de hele bijscholing in het teken van de balans van de ruiter. 

Wanneer de ruiter niet in balans zit komen de hulpen niet, of verkeerd, door. 
De verplaatsing ven het gewicht van de ruiter (lees de zit) vormt immers één 

van de hulpen die je hebt om het paard te vertellen wat je wilt. 

Stel dat je langzamer wilt en als beginnende ruiter weet je dan nog alleen maar 

je teugelhulp om te gebruiken (teugel verkorten) en je verliest je balans op 
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hetzelfde moment, dan kan die “zithulp” precies het tegenovergestelde 

betekenen voor je paard. Wat moet hij dan?? 

Kijk eens naar een paard dat naar de zin van de ruiter te hard gaat: meestal zal 
de ruiter zijn voeten naar voren steken en achterover gaan hangen. Daarmee 

bereikt hij juist dat het paard sneller gaat. 

Of neem de bange beginnende ruiter. Die wordt op een rustig paard gezet. De 
ruiter kruipt in elkaar (zo dicht mogelijk bij je paard, dan val je niet zo hoog). 

Paard zal dan heus wel gaan stilstaan, hoewel dat nu juist niet de bedoeling was, 

aangezien de ruiter met zijn benen juist probeerde het paard aan de gang te 

houden. 
Hoe moet je een soepele verbinding met de mond krijgen als je zo weinig balans 

hebt dat je handen met het lichtrijden mee op en neer wippen? En waar komen 

die kloppende onderbenen vandaan? En hoe zit het met het paard dat zo graag 
sprong, maar het voor gezien hield nadat de ruiter het bij de eerste sprongen 

steeds een ruk in de mond gaf omdat hij niet meekwam met de beweging? 

 
De dag begon daarom met voltige (wat je vervangen kunt door op een 

ongezadeld paard te gaan zitten met b.v. een beugel om je aan vast te houden): 

Je moet dan wel in balans zitten, je hebt immers geen zadel waarin je in een 

bepaalde houding gedwongen wordt. 
Waar je je van bewust moet worden is welke gewrichten de bewegingen van het 

paard opvangen zodat je soepel mee kunt gaan: Enkels, knieën, heupen, 

schouderpartij. Welke spieren je wel en welke je niet moet aanspannen om 
soepel mee te kunnen gaan. Je kunt het zelf op je paard uitproberen. 

Maar wie rijdt er nog wel eens zonder beugels? Een goede manier om stabieler te 

leren zitten en te voelen waar het fout gaat. Als je niet in balans op je billen zit, 
dan val je eraf! 

Kijk maar eens wat er gebeurt met een ruiter als je een paard ineens sneller of 

langzamer laat gaan. Meestal beweegt hij precies in de verkeerde richting, omdat 

hij de verkeerde spieren gebruikt en de spanning en de ontspanning niet op de 
juiste plek heeft. 

Maar balans heb je meestal niet vanzelf op een paard, dat moet moeizaam 

geoefend worden, maar alleen dan kun je een goede ruiter worden. 
 

Het tweede deel was dressuur. Daar werd natuurlijk ook eerst aandacht aan de 

balans geschonken. Daarna kwam het leren sturen aan de orde. Leuk was in 

kleine stapjes gewerkt werd. Niet alle hulpen voor het correct afwenden tegelijk 
vertellen, dat onthoudt de ruiter toch niet en al die verschillende hulpen kan hij 

toch niet tegelijk geven. Maar stap voor stap: gewoon alleen eerst beginnen met 

de teugelhulp. Dan rechtuit sturen daarna. Dan het binnenbeen voor de juiste 
buiging en dan pas de hulpen om te verhinderen dat het paard uitzwaait. Stap 

voor stap een nieuwe oefening. 

 
Het derde deel was het springen. Begonnen werd met stappen tussen willekeurig 

liggende balken in, dan erover stappen. De ruiters reden kris-kras door elkaar 

heen, dus moesten ze niet alleen sturen tussen de balkjes door, maar ook op 

elkaar letten. Daarna hetzelfde in draf. Geen paard keek meer ergens van op. 
Vervolgens lagen er minimaal 3 balken achter elkaar (min. 3 voor de balans van 

het paard zelf) Ook nu weer het gebrek aan balans bij de ruiter en daardoor 

problemen voor het paard. Dat werd eenvoudig opgelost door de ruiter vlak voor 
het kruisje (dat daarna aan de beurt kwam) met beide handen de manen vast te 
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laten houden, maar een stuk naar voren op de hals, met de teugels nog in beide 
handen. 

Het paard wordt zo niet gestoord in de mond, want als de ruiter achter blijft 

wordt hij door de hals meegetrokken, Bovendien zit hij meteen in de verlichte 
zit. Na een aantal sprongetjes zijn de paarden zo tevreden dat je allerlei oefening 

voor het verbeteren van je balans kunt oefenen met een knoop in de teugel. De 

paarden zijn niet bang voor een sprongetje geworden. 
 

Veel balansoefeningen kun je makkelijk thuis doen in een afgesloten rijbak. 

Je zult er in ieder geval beter door gaan rijden. 
 

Jammer: hier had jouw verslag van de crosstraining, de zitsimulatie  of de 

schriktraining kunnen staan. 

 

Puzzels 

 

Oplossing maart 
  v o l t i g e r e n    

  z w e e f m o m e n t   

f i e l d m a s t e r     

z a d e l p ij n        

 r u i t e r p a d      

   v e r z a m e l e n   

    m a r t i n g a a l  

h o e f s m e d e r ij     

 d i s s e l b o o m     

  h i n n i k e n      

 b o r s t e l e n      
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Puzzel juni 

 
Zoek de 10 verschillen 
Makkelijker als je hem iets vergroot. 
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Gezondheid 
 

 

Thermografie 

 
“Hot” is op dit moment de thermografie. Op zo’n moment is er ook weer alle 

ruimte voor mensen die er handig inspringen en er grote sier mee maken. 

Maar pas op: ze belooft niet altijd wat ze verspreekt. 
Het interpreteren van de beelden is niet zo eenvoudig. Er zijn nl. veel factoren 

die voor een warmte-uitstraling zorgen. Je kunt wel zien hoe de temperaturen op 

verschillende plaatsen anders zijn, maar daar kunnen verschillende oorzaken 

voor zijn. En dat kan de thermografie niet uitvinden.  
Bovendien registreert het apparaat alleen de temperatuur van de buitenkant van 

de huid (en die is zo wie zo niet overal gelijk), verder komt het niet. Dieper 

liggende problemen kan het niet registreren. Aangezien ook vliegenspray ’s  de 
temperatuur van de huid verhogen is het ook lastig om te dienen als bewijs voor 

het manipuleren van b.v. de kroonrand bij het springen. 

Dat betekent dat na een thermografische bevinding er altijd een 
vervolgonderzoek moet komen. Men heeft wel een plek, maar geen oorzaak 

gevonden. 

 

Jacobs Kruiskruid 

 

Jacobskruiskruid is een giftige plant. 
Jakobskruiskruid is een tweejarige plant. In het 

eerste jaar groeien de rozetten. Deze zijn het 

hele jaar door te vinden. 
Jakobskruiskruid bloeit meestal in het tweede 

jaar (Juni tot Oktober), maar de bloei kan na 

beschadiging van de plant door maaien of vraat 
ook uitgesteld worden. Nadat de plant zaden 

gevormd heeft, sterft hij. 

Het kan in paardenweide voorkomen op de 

plekken die kaal zijn door vertrappen of b.v. 
rollen. De plant houdt van matige tot droge  grond die niet te voedselrijk is. Het 

zat in zaadmengsels met wilde planten voor de bermen, o.a. om de rupsen van 

de Jacobsvlinder te plezieren. Het is moeilijk te bestrijden en komt tegenwoordig 
steeds meer voor. 
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Als verse plant zal een paard het niet 

gauw eten, maar als het gedroogd in hooi 

zit verliest het wel zijn vieze smaak, maar 
niet zijn giftigheid. 

Er ontstaat leverschade, die niet 

verdwijnt. Krijgt het paard later nog weer 
Jacobs Kruiskruid binnen dan stapelt het 

gif zich op. 

Paarden worden suf, mager en dof, 

krijgen soms koliek of de kolder in de 
kop. 

Te veel gifstoffen leidt tot de dood. 

Zorg dus dat je weet waar het hooi of de 
kuil vandaan komt. Zelfs natuurgebieden zijn niet altijd vertrouwd. 

Heb je de plant in je weiland, dan is de enige manier om het eruit te trekken en 

het afval niet op de composthoop of op de mesthoop of de groenbak, maar in het 
reguliere afval. 

Opname van de fifstof door de huid is 

niet bewezen, maar irritatie kan wel 

voorkomen door andere (niet-giftige) 
stoffen die de plant bevat. 

 

Er zijn nog wel meer giftige planten, 
waarvan liguster en de taxus de 

meest voorkomende zijn. Vooral de 

taxus is al bij kleine hoe=veelheden 
giftig  

 

Meer informatie over 

Jacobskruiskruid: 
www.jacobskruiskruid.com 

 

 

Productinformatie 

Springschoenen  

In Warendorf hebben ze 10 verschillende soorten 

springschoenen uitgetest. 

Twee weken lang werden de hoeven van de lespaarden en 
de dekhengsten bij alles wat ze deden voorzien van 

springschoenen. Tijdens de spring- of dressuurlessen, 

buiten of binnen, in de paddock, en zelfs soms in de box. 
Springschoenen hebben voor- en tegenstaanders. Tijdens 

een cross zijn ze eigenlijk onmisbaar, ook bij het springen 

of het transport hebben ze hun nut bewezen. Maar of ze 

bij de dressuur een modeverschijnsel zijn of ook nodig, 
daarover verschillen de meningen. Springschoenen hebben 

immers ook een groot nadeel: er komt zand onder en dat 

schuurt de gevoelige huid eronder kapot, en als het nat is 
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schuurt het al helemaal. Bij infectie kan het zelfs aanleiding geven tot mok. Je 
moet de voordelen dus goed afwegen tegen de nadelen. Bij paarden die 

nauwelijks een pas verkeerd doen, geen topsport hoeven te bedrijven of gaan 

crossen zijn de nadelen groter dan de voordelen. 
Bij de aanschaf moet je goed bedenken waar je ze voor gebruikt, transport, 

springen, buiten rijden of paddock b.v. Niet elk materiaal is overal geschikt voor. 

Een ander probleem is de maat aanduiding, die voor de verschillende merken 
niet overeen komt. 

Genoeg zorgen dus bij de aanschaf: te kleine springschoenen drukken de 

bloedvaten dicht en te grote schoenen verlies je gauw, draaien en beschermen 

de ballen onvoldoende en geven aanleiding tot schuurplekken. 
 

 

 

Bell boots van 

Schockemöhle 

Sports 

 

€ 24,95 Makkelijk in 

onderhoud, 

Draait wel, 

Goede pasvorm 

Polyurethaan en 

neopreen. 

Dubbele 

klittenband 
sluiting, 

Geen fixeerpunt 

Niet erg slijitvast 

Alleen voor 

licht gebruik. 

Niet geschikt 

voor paddock, 
terrein of 

springen 

Quick Clean 

van Tekna 

€32,50 Makkelijk te 

reinigen, snel aan 

te brengen 

Quick-clean en 

neopreen met 

fixeerpunt. 

Verliest snel 
vorm en 

stabiliteit. 

Vertoonde 
slijtage 

Vanwege het 

makkelijk 

schoon maken 

wel geschikt 
voor paddock 

en terrein 

Basic van 

Eskadron 

€ 35,95 Fraai, 

Snel en makkelijk 

aan te brengen. 
Sluiting houdt ook 

als het nat is. 

Lamsvacht 
bovenrand. 

Draait wel 

Kunstleer en 

neopreen. 

Dubbele sluiting. 
Geen fixeerpunt 

Klittenband wat 

kort en moeilijk 
schoon te maken 

Fraai met 

goede pasvorm 

voor dressuur. 
Voor springen 

en terrein iets 

te los en 
moeilijk 

reinigbaar. 

Breathopren 

van USG 

€ 30,90 Zeer solide 

gefabriceerd 

Breathopreen 

materiaal met 
dubbele sluiting 

en fixeerpunt. 

Gauw vies en 
draait soms ook 

 

Universeel 

inzetbaar en 
qua kwaliteit 

als goed 

beoordeeld. 

Comfort van 

HKM 

€25,95 Zit stabiel en 

draait niet. 
Goed te reinigen, 

makkelijk aan te 

brengen. 

Neopreen met 

imitatie lamsvel. 
Dubbele sluiting, 

geen fixeerpunt 

Goede prijs-

kwaliteit 
verhouding. 

Absoluut 

allround maar 
vacht moet 

schoongemaakt 

worden. 
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meshTEC 

Daily van 

Gera 

€53,90 Zit stabiel, draait 

niet. 

Extra 
bescherming voor 

de ballen. 

meshTec, 

schuimvoering 

en dubbele 
sluiting, 

fixeerpunt. 

Moeilijk te 

reinigen. 
Snel 

verslijtsporen 

Licht en stabiel 

en vanwege de 

extra 
bescherming 

geschikt voor 

springen. 

Regular bell 
boots van 

Davis 

€34,95 Makkelijk schoon 
te houden. 

Toont geen 

slijtage, houdt 

goed bij nat weer. 
Draait wel 

PVC met dubbele 
sluiting en geen 

fixeerpunt. 

Maakt veel 

lawaai, moelijker 
aan te trekken, 

Ga bij één paard 

schuurplekken  

Solide en het 
makkelijkst in 

onderhoud. 

Minder 

geschikt voor 
paarden die 

niet tegen 

geluid kunnen. 

Solimbra D30 

van Kenrucky 

€85,99 Goed gemaakt, 

makkelijk aan te 

brengen en 

stabiel. Draait 
niet. 

Vuilafstotend en 

makkelijk in 
onderhoud. 

Solimbra en 

neopreen met 

slag-absorptie. 

Dubbele sluiting 
en fixeerpunt 

 

Belastbare 

springschoen, 

met goed 

design. 
Zeer geschikt 

voor de cross. 

Anti-Twist van 

Equi-Guard 

€19,95 Stabiel en stevig 

materiaal. 

Makkelijk aan te 
brengen, randen 

extra versterkt. 

Nylon en 

neopreen, 

dubbele sluiting 
en fixeerpunt. 

Voor sommige 

paarden te lang 

Wat afwijkende 

maatvoering. 

Past niet op 
alle hoeven. 

Goed gemaakt. 

Belastbaarheid 
onvoldoende 

onderzocht 

Comfort-Fell 

van Busse 

€32,90 Zit stabiel en 

draait niet. Goed 
gemaakt en fraai. 

Makkelijk schoon 

te maken 

Kunstleer en 

synthetische 
rubber met 

lamsvel. Geen 

fixeerpunt. 
Sluiting niet 

ideaal passend 

Lamsvel wordt 
snel rommelig 

Mooie schoen, 

foed geschikt 
voor springen, 

vanwege 

lamsvel minder 
geschikt voor 

paddock en 

terrein. 

RR (prijzen dus uit Duitse winkels, in Nederland zullen er ook andere merken te 

koop zijn, maar let dus op het materiaal waaruit ze vervaardigd zijn.) 
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Mutaties 

 
 
 

Nieuw lid  

Marieke Vroonland    senior  

Denise Timmer         senior  

Peter Baltus              senior 
 

Opzegging per 31/12/2013 

Carla Ponte                 (per direct) 

Kim de Vries 
 
 

Wijzigingen 

Jos Bakker  wordt Donateur 
 
  

Startpas wijzigingen 

 Joke Muijen  aanvraag startpas Willow 

Gonny vd Kommer, afm. startpas All Stars 

Gonny vd Kommer, aanvraag startpas Uvita 

Dionne Geerdes, afmelding startpas Bright 
Kelly Beentjes, aanm. startpas Zonnalina 

Merije Baltus, aanmelding startpas Karmalita 

Femke Baltus, aanmelding startpas Ginger    
 

Uitslagen. 
     

21-4-2013 KNHS 
   Sandra Groenheide-De Wit Miranda M1 P 182 

Judith Jacobsen Amondo M1 P 174 

Joke Muijen-Radsma Willow B P 174 

Pernilla de Jong Eikenhorst's Paola B D 189 

Sandra Groenheide-De Wit Miranda M1 P 188 

Judith Jacobsen Amondo M1 P 159 

Joke Muijen-Radsma Willow B P 181 

Pernilla de Jong Eikenhorst's Paola B D 193 

Stephanie Lubbers Sikra Z1 P 205 

Sandra Groenheide-De Wit Miranda M1 P 167 

Judith Jacobsen Amondo M1 P 173 

Stephanie Lubbers Sikra Z1 P 205 

Sandra Groenheide-De Wit Miranda M1 P 196 

Judith Jacobsen Amondo M1 P 164 

     12-5-2013 KNHS 
   Stephanie Lubbers Sikra Z1 P 205 

Sandra Groenheide-De Wit Miranda M1 P 167 

Judith Jacobsen Amondo M1 P 173 
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Stephanie Lubbers Sikra Z1 P 205 

Sandra Groenheide-De Wit Miranda M1 P 196 

Judith Jacobsen Amondo M1 P 164 

 

 

springen 14 

mei 
 

   

 
Groep 50-60 

 1 Marieke Vroomland Kashmir 

2 Britt Carbaat Dancy 

   

 
Groep 60-70 

 1 Jet Beentjes Joey 

2 Yousha Beentjes Kashmir 

3 Kim de Vries Count 

4 Adrie Duin Nadja 

5 Anita Marijnus Vivaldi 

6 Harald Beentjes 
 

   

 
Groep 70-80 

 1 Pernilla de Jong Eikenhorst Paola 

2 Hans van Son  Wendela 

3 Judith Jacobsen Amondo 

 

    
OW 13 april 

   Ring 1 Ring 2 Ring 1 
   ptn rang ptn rang deelnemer paard/pony klasse 

 183 5 161 5 Margret Beentjes Face B 
 220 1 202 1 Jet Beentjes Joey B 
 216 2 193 3 Joke Muijen Willow B 
 213 3 200 2 Kelly Beentje Zonnelina B 
 189 4 177 4 Harald Beentjes Kashmir B 
   

 
  

 
      

 209 2 191 1 Ingeborg Billy Elliot L1 
 217 1 189 2 Adri Duin Nadja M1 
 

    
Pony's 

   208 1 197 2 Sanne Dam Beau Bpo 
 207 2 203 1 Pernilla de Jong  Eikenhorst's Paola  Bpo 
   

 
  

 
      

 220 1 196 1 Britt Carbaat Dancy L1po 
 

        

    
DAGKAMPIOEN PONY's Britt Carbaat 

     
PAARDEN Jet Beentjes 

 

 

 
 


