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Het  

bestuur 

wenst iedereen  

leuke kerstdagen en 

een goede jaarwisseling 

en een heel goed begin van 2014. 

  

 

 

Gonny ,  Hans,  Ingeborg,  

Miel,  Stephanie  en  Ton 
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Van de voorzitter 
 

 
Het zijn de donkere dagen voor kerst. We gaan het binnen gezellig maken. 

Lekker bij de kachel met de postgalop. Print hem uit en lees hem voor de open 

haard met een warme chocomel en een stuk speculaas of kerststol.  

 

Verderop staat de wens van het bestuur aan u allen betreffende de komende 

kerstdagen en het nieuwe jaar. We willen jullie ook persoonlijk de hand drukken 
op het nieuwe jaar. De Nieuwjaarsreceptie gaan we dit jaar op zondagmiddag 5 

januari houden. En we zien je dan graag in grote getale verschijnen om het glas 

te heffen op een nieuw, goed, gezellig en succesvol paardenjaar. Mochten we je 

daar niet tegenkomen dan wensen we toch iedereen het allerbeste voor 2014. 

 
Voorafgaand aan deze Nieuwjaarsborrel willen we graag een oliebollenrit houden. 

We gaan naar het Twiske. Verderop staat de uitnodiging. 

 

Je treft de notulen aan van de najaarsvergadering van 24 oktober jl. 

We hebben een stukje keertwendingen.  
We lezen over het paard in de kunst:  een aflevering over de prehistorie.  

De dravende reporter was bij Marianne in ’t Veld. 

Uitleg over bouw en functie van het oog. 

  

Joke  Muijen had op de clubdag een menles van Jan Tuin gewonnen. Je leest er 

alles over in een levendig verslag. 
Ook de andere Clubkampioenen laten we de revue passeren met een verslag en 

foto’s van de clubkampioenen. 

 

Veel plezier met dit kerstnummer en denk om de puzzel. 

 
Als laatste wensen we iedereen heel fijne feestdagen. Maak er iets gezelligs van 

met elkaar en tot volgend jaar. 

 

Hans van Son   
 

    



De Postgalop – december 2013 

 
 

Van de bestuurstafel 

 
 

Verslag 24 oktober 

Volgende week zaterdag 2 nov.  is klusdag. Er moet gesnoeid en de heg naast de 

buurman moet herstelt. 

Ook het hek langs het terras moet nog herstelt worden. 

Schilderen door de vrijwilligers loopt niet goed. Ze zijn begonnen maar doen nu 

niet veel meer. Van het voorjaar willen we het hindernis materiaal schilderen. 
Voor volgend jaar staat het werkschema al klaar. Nu gesorteerd op datum.   

De mensen die in 2013 zich nergens voor hebben opgegeven krijgen zoals 

afgesproken een boete. 

Er komt een afteken lijst zodat we kunnen zien wat er is gedaan. 

Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage ook bij ons vervullen. De club 
kan dat aftekenen. 

Rabofiets dag heeft  60,- euro opgebracht. 

We zijn  heel druk met de aanvraag voor het parkeerbord voor aan de weg. De 

gemeente eist nogal wat. Er moest een bouwtekening voor aangevraagd worden.   

Gonny vd Kommer is aspirant bestuurslid en kan in de ledenvergadering  in het 
voorjaar in het bestuur gekozen worden. 

Daarnaast zijn we altijd nog op zoek naar een bestuurslid ter vervanging van  Jos 

Bakker 

Sapor gaat de sproei installatie en de pomp afsluiten voor de wintermaanden. 

We gaan inventariseren welke lessen er in de wintermaanden naar de zaterdag 

willen. Zowel springen, mennen als de pony’s 
De kleine bak moet nog aangepakt. We vragen Denneman te kulen, laseren en 

aan te rijden.  

Het algemeen reglement is aangepast met de toevoeging van de startkaartleden. 

Dit moet in de ALV door de leden worden goedgekeurd.  

De ALV wordt verschoven naar 14 november met na afloop vertoning van de 
gefilmde proeven.. 

Startkaart Lidmaatschap is 30,-. Trendmatige verhoging van 1,50 per jaar miv 

2015..  

De data van de KNHS wedstrijden 2014: 

6 april B tm Z2 
11 mei B tm Z2 

19 juni B tm Z2 

17 juli B tm M 

10 augustus B tm Z2 

28 september B tm M. 

Het is mogelijk reclameborden langs de bak te plaatsen.  
Zondag 5 jan nieuwjaarsreceptie 16uur  en eventueel oliebollen rit.  Eventueel in 

het Twiske.  
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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

 

 

 

Voor alle leden en familie, ere leden,  

adverteerders, donateurs en instructie. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2014 
 

Graag nodigen wij u uit om het  
glas te heffen op het nieuwe jaar. 

 

Zondagmiddag 5 januari bent u om 

16.00 uur van harte welkom in ons 

clubhuis. 
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Oliebollenrit 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 5 januari gaan we het jaar  

 goed beginnen met een 

  

  
 

in het Twiske. 

 

We vertrekken om 10.00 uur van de parkeerplaats bij de Buurvrouw. 

Onderweg krijgen we een heerlijke traktatie. 

Cap verplicht en deelname op eigen risico. 

 

Meld je aan bij activiteiten@decommandeurs.nl

 
Daarna om 16.00 uur nieuwjaarsreceptie 

 

mailto:activiteiten@decommandeurs.nl
mailto:activiteiten@decommandeurs.nl
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Agenda 
 

 
 

Club 
   

 

Voorstel data 2014 
Data volgend jaar KNHS wedstrijd 

zondag 13 april  

zondag 11 mei  

donderdag 19 juni 

donderdag 17 juli  
zondag 17  augustus 

zondag 28 sept 

 

OW 6 april - 25 mei - 14 september  

OW springen tijdens de lessen. 

 

Nationaal en Regio Outdoor 

 
2 en 9 februari: Regio pony’s dressuur, Nieuw Vennep 
7,8 en 9 februari: Regio paarden dressuur, Benningbroek 

15, 16 februari: Regio springen 

 

Techniek 

 
 

Die akelige keertwending 

 
Ben je door de B en de L heen, dan kom je in de M terecht. Daar wordt het al 

een stuk moeilijker: Paarden moeten zich al meer gaan dragen en een begin van 

veerzameling tonen. Om te controleren of ze dat ook echt wel doen zijn een 

aantal oefeningen in de proefjes gebouwd die daar een goede toetssteen voor 

zijn: schouder binnenwaarts, travers en de keertwending. 
De meeste problemen zie je meestal in de keertwendingen en die kunnen tot op 

het hoogste niveau gezien worden. 
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Je gaat van draf in stap over en daar heb je het eerste probleem al: de overgang 

moet vloeiend en ijverig zijn. Dus met voorwaartsdrang de overgang terug 
rijden. Doe je dat niet dan is het risico dat de stap de zuivere 4-tact verliest 

huizenhoog, met een 4 op je protocol tot gevolg. Dezelfde impuls heb je in de 

daaropvolgende keertwending nodig om hem goed te kunnen uitvoeren. 

Bij de keertwending moet het paard met de voorhand om de doorstappende 

achterhand lopen, waarbij de achterhand nagenoeg op dezelfde plaats blijft. 

Loopt het paard een ietsje voorwaarts in de klasse M dan is dat nog niet zo erg, 
maar wee de combinatie die een pasje achterwaarts stapt. Ook van belang is dat 

de stelling en buiging duidelijk behouden blijven. De voorbenen stappen 

voorwaarts-zijwaarts en kruisen. 

Een aantal veel geziene fouten: 

 Het paard tilt één of twee achterbenen niet van de grond, blijft dus 
eigenlijk staan. 

 Het paard komt tegen de hand. 

 Het paard loopt met contrastelling en buiging. 

 Het paard stapt met de achterhand naar buiten (als het erg is krijg je een 

wending om de middenhand). 
 Het paard stapt met het binnenachterbeen zijwaarts (verliest als het ware 

het spilbeen waar alles om draait).  

 Het paard verliest zijn balans, of vlucht. 

 Het paard draait door, of maakt het figuur niet netjes af. 

 Het paard duikt op de voorhand. 
 Het paard verliest de correcte staptact. 

Veel problemen ontstaan doordat men de stap voor de keertwending ingezet 

wordt wat moet verzamelen. En dat betekent niet langzamer gaan (zoals het veel 

wordt uitgevoerd) , maar dat het paard het bekken iets meer moet kantelen, 

zodat de achterbenen verder onder kunnen treden en de voorhand meer kan 

rijzen. Het paard gaat dus iets meer zitten als het ware. Dan is het niet zo 
moeilijk om om je achterhand heen te draaien. Maar absolute voorwaarde om 

dat te bereiken is een paard dat scherp aan je hulpen staat en dus 

onvoorwaardelijk gehoorzaam is voor het been. Wanneer je in staat bent de stap 

correct te verzamelen en je paard aan de hulpen te houden dan gaat de 

keertwending eigenlijk vanzelf als je een halve ophouding geeft en je 
buitenteugel begrenst, je binnenbeen  drijft op de singel en je buitenbeen 

bewaakt iets achter de singel. Maar met een paard dat op de voorhand loopt of 

te weinig impuls heeft is het een problematisch figuur. Je valt onherroepelijk 

door de mand. Het is dan ook het figuur waarbij de 2, 3, 4, en 5 regelmatig op 

het protocol verschijnen. Bovendien vind je dan onder de streep op je protocol 
ook een laag cijfer terug voor impuls en verzameling. 

Dus niet de keertwending op zich is het probleem, maar het gereden zijn! Als het 

dus niet lukt zorg dan eerst dat je een correcte schouderbinnenwaarts kunt 

rijden met een correcte stelling en buiging, waarbij het binnen achterbeen meer 

moet dragen en de impuls bewaart blijft. En oefen dat op de tweede hoefslag of 

op de middenlijn. 
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Ponyhoek 
 

 

Hoe je niet/wel moet zitten  

 

Je onderbeen moet vrij afhangen. Zodra je geen beenhulpen geeft moet de punt 
van je teen zich precies onder je knie bevinden, zodat de beugelriemen loodrecht 

naar beneden hangen. Dus niet zoals hieronder, want dan kun je je evenwicht 

niet goed bewaren. Je kunt toch ook niet blijven staan op de grond als je voeten 

zich ver voor of achter je knieën bevinden! Probeer dat maar eens. 

 

   
 

Verder moet de bal van je voet (het deel vlak achter je tenen) op de beugel 

rusten, waarbij het gewicht meer op de binnenkant dan op de buitenkant van de 
voet moet drukken. Wanneer je je gewicht naar de buitenkant van je voet 

verlegt bewegen je benen zich van het zadel af. 
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Je moet je hakken niet optrekken (de punt van je tenen dus niet naar beneden 
laten wijzen) want dan duik je voorover. 

 
 

 

De dravende reporter 
 

 

 
 

 

Op bezoek bij Marianne  in ’t Veld. 
 

Onze pony heet Vosje. Het is een Welsh A pony van 11 jaar oud en 1.22m hoog. 

In augustus 2010 hadden we haar voor een jaar geleend van een fokker in 

Abcoude. Die fokker wilde haar een wat betere conditie laten krijgen door haar 

wat meer te laten berijden want ze had al zes veulens gehad en ze was 
behoorlijk dik geworden. Toen mijn zoon Bouwe en ik haar gingen halen in 

Abcoude had ze 

nog een veulen 

van 3 maanden bij 

zich. Het veulen 
heette Reality. 

 

Het was heel leuk 

om voor allebei te 

zorgen maar 

rijden met zo’n 
veulentje erbij viel 

niet altijd mee. 

Dat gehinnik over 
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en weer! Na vier maanden ging het 

veulen terug naar de eigenaar en 

konden we wat serieuzer met Vosje aan 

het werk. We zijn vaak ritjes door de 
duinen bij Castricum gaan maken; 

Bouwe op Vosje en ik er wandelend of 

rennend naast. Regelmatig hadden we 

contact met de eigenaar en in maart 

2011 vroeg ze of we Vosje misschien 
wel wilde kopen na de leen-periode 

want zij wilde haar toch wel kwijt. 

Kopen was eigenlijk niet de bedoeling 

geweest. Vosje was best klein en Bouwe 

zou al gauw te groot voor haar worden. 

Maar als we haar gingen inspannen en konden gaan mennen was het wel een 
leuke optie. We hadden toen al een blauw ponywagentje en met wat hulp van 

Miel en een paar andere fanatieke menners op stal hebben we Vosje de eerste 

beginselen van het mennen bijgebracht. Eerst het slepen met een autoband en 

later het stappen voor de wagen. 

Om te mogen rijden met een aangespannen paardje in de Kennemerduinen heb 
je een koetsiersbewijs nodig. Zodoende ben ik bij Jan Tuin in de leer gegaan. In 

oktober 2011 heb ik mijn koetsiersbewijs gehaald. Om in de winter wat 

gemakkelijker te kunnen oefenen in een rijbak was ik op zoek gegaan naar een 

lichter wagentje en op marktplaats vond ik de rode sulky waarmee ik nu bij de 

Commandeurs rijd. We hadden met Vosje alleen nog maar gestapt voor de 
wagen. 

  

Met die lichtere sulky konden we ook wel een drafje wagen, dachten we.       

Nou, niet dus ! Al zat ze aan een longeerlijn en deden we heel rustig. Ze sprong 

en bokte en voor we het wisten kiepte de sulky en lag Vosje op haar kant. 
Gelukkig was er, behalve een verbogen lamoen, geen schade. Maar wat waren 

we geschrokken! Voor de zekerheid hebben we Vosje in het voorjaar van 2012 

maar een paar weken naar een africhter in Noord Brabant gebracht. Ze moest 

natuurlijk ook wel voldoende verkeersmak worden om lekker te kunnen rijden. 

Vanaf mei 2012 rijd ik op vrjjdagavond in de menles bij de Commandeurs. Als de 

paarden na de les weer naar huis zijn gebracht drinken we nog gezamenlijk 
koffie of thee maar daarna eten en drinken we ook nog wel wat anders. Het is 

altijd erg gezellig.  

Het leukste bij de 

Commandeurs is 

natuurlijk lekker 
met je paard of 

pony bezig zijn in 

een zo breed 

mogelijke 

sportieve zin. Nu 
ben ik vooral aan 

het mennen met 

Vosje maar 

vroeger heb ik met mijn rijpaard Madelief ook jaren gereden bij de 

Commandeurs. We deden mee met de dressuur-, spring- en 4-of 8-tal- 

trainingen. Ik heb daar heel leuke herinneringen aan. Ook de jaarlijkse wedstrijd 
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op de dorpsweide in Wijk aan Zee was altijd een groot “club-gebeuren” waarbij 

iedereen moest helpen. 
Wat mis ik bij de Commandeurs? Dat is misschien het onderlinge contact met de 

andere rijdende leden. De menners zijn wel een apart groepje en dat is bij de 

wedstrijden ook nogal duidelijk het geval. Ik weet ook niet hoe je dat kunt 

veranderen. Maar misschien heeft het gewoon wat tijd nodig want ik ben nog 

niet zo lang rijdend menlid. 

 
Vosje staat gestald bij Ve-Ca Stables in Beverwijk. Elke week rijden we op 

woensdagavond in de menles bij Jan Tuin. Zomers maken we dan lekkere ritten 

in de duinen met nog meer aanspanningen. Overdag kan Vosje veel buiten staan 

maar niet teveel eten want ze heeft gauw last van overgewicht. Vaak staat ze 

samen met Nicky, een vrolijke, kleine, bonte shetlander in een weitje. 
Het is wel grappig dat ik daar nu weer ben. Vroeger, toen het nog Ruitercentrum 

Beverwijk was, heb ik daar ook gereden en uiteindelijk mijn eerste paard, 

Madelief, gekocht. Bij de koop kreeg ik ook 10 lessen van Adrie erbij omdat 

Madelief nog maar net beleerd was. Adrie werkte toen bij Ruitercentrum 

Beverwijk. Leuk dat ik Adrie nu weer tref bij de Commanders. Met Madelief heb 
ik in de trouwstoet van Adrie meegereden. Madelief was een vosmerrie en een  

 

 

halfbloed KWPN er(Sabatini x Jagermeester) Toen ik haar kocht was ze bijna 4 

jaar oud. Ik heb haar 28 jaar gehad en heb heel veel plezier van haar gehad. 

Ook hebben we veel van elkaar geleerd. Samen hebben we het tot M-dressuur 
en B-springen gebracht. Over Madelief kan ik ook nog wel wat vertellen, want 28 

jaar is echt een lange tijd, maar dat is misschien wel leuk voor een andere keer. 

Verhalen uit de oude doos. Er zijn vast wel meer oudere leden die iets kunnen 

vertellen over hun vroegere paard of pony bij de Commandeurs. 

Marianne in ’t Veld  
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Het paard in de kunst 

 
 

Rotstekeningen: moderne kunst van de prehistorie 

Prehistorische rotstekeningen zijn tienduizenden jaren lang vervaardigd. 

De meeste hiervan beelden jachtdieren af. Zo hebben archeologen en 

paleontologen niet alleen gedetailleerde afbeeldingen van dieren als 
paarden, stieren en herten kunnen analyseren, maar ook afbeeldingen 

van uitgestorven dieren als mammoeten, oerossen en wolharige 

neushoorns. Ze werden meestal niet in grotten gevonden waarin geleefd 

werd, maar in uiterst ontoegankelijke grotten. 

Waarom zijn ze getekend? Een aantal theorieën: 

a. De afbeeldingen werden gemaakt uit angst voor wilde dieren. De 

prehistorische mens zou met de tekeningen zijn angst bezweren. 
b. De mens was niet bang voor deze dieren, maar tekende ze juist om er op 

magische wijze voor te zorgen dat de dieren zich zouden vermeerderen. Dit met 

de motivatie dat er meer dieren en dus meer voedsel zou zijn. 

c. Sjamanen zouden zich terugtrekken in de donkerte van de grotten om 

vervolgens in een trance te komen. In deze staat tekenden zij hun visioenen op. 

 
Dit paard werd in een Franse grot 

gevonden. Alleen zichtbaar zijn een deel 

van de romp, 2 stukjes van de 

voorbenen, de hals met de zwarte 

manen. Het hoofd is met een stuk van 
de muur naar beneden gevallen. 

Grot van Lascaux in de vallei van Vézère 

in Frankrijk 

 

 
Dat er 

ook al 

gevlek

te paarden bestonden blijkt uit deze 

schildering in de grot Pêche Merle in Frankrijk: 
Cheval de Pomelé 

Uit DNA onderzoek is gebleken dat het heel 

goed mogelijk is dat er inderdaad toen al 

gevlekte paarden bestonden en dat het niet 

om verzonnen schilderkunst gaat, 
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Gezondheid 
 

 

Het oog. 

 

“Het oog is de poort naar de ziel.” 

Een paard moet een helder oog hebben, rustig en geïnteresseerd kijken. 

Het paardenoog is relatief groot vergeleken met andere dieren, het grootste van 

alle landdieren. 

Het paardenoog werkt niet helemaal zoals onze ogen: wij kunnen het 
beeld van dichtbij tot veraf scherp stellen, een paard heeft daartoe maar een 

beperkt vermogen. (de mens tot 10 dioptrieën, een paard tot 2) Paarden 

bewegen hun hoofd als ze iets nauwkeurig willen bekijken, daartoe heffen ze hun 

hoofd. Zo kan een paard de sprong het best taxeren wanneer hij zijn neus hoog 

draagt. 
Dat heeft 

alles te maken met 

het gezichtsveld, 

dat bij een paard 

totaal anders is dan 
bij een mens of een 

roofdier. 

Heb je je ogen 

naast elkaar voor 

in je hoofd staan, 

dan kun je hetzelfde beeld met twee ogen tegelijk waarnemen (stereo zien), 
terwijl er maar een klein verschil is tussen de twee beelden. Daardoor kunnen 

mens en roofdier nauwkeurig afstand schatten. Paarden hebben, net als veel 

andere prooidieren hun ogen aan de zijkant van het hoofd, waardoor ze een veel 

groter blikveld hebben, maar niet zo goed afstand kunnen schatten. Per oog is er 

een blikveld van 280°, 20% van het blikveld wordt door beide ogen 
waargenomen (stereo zien) maar een paard kan wel zijn eigen heupbeenderen 

zien zonder zijn hoofd te bewegen. Paarden hebben dus een z.g. panoramablik 

en hebben een heel klein stukje vlak voor hun voorhoofd en valk achter de 

staartwortel waar ze nooit iets zien kunnen. Hun sterkte ligt in het overzicht dat 

ze hebben over de horizon en het vermogen bewegingen snel te herkennen. Dat 
is belangrijk voor een prooidier, aangezien hij dan zijn naderende vijanden snel 

opmerkt. 
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Een probleem hebben paarden in 

de schemering en bij overgang van 

licht naar donker. Kom je van de volle 

zon in een donkere stalgang terecht, 
dan moet je je paard even de tijd 

geven om daaraan te wennen. Een 

kattenoog is beter aan het donker 

aangepast en de kat vangt dan ook de 

meeste muizen in de nacht. 
De pupil van een paardenoog is 

ovaal. Aan de bovenrand daarvan 

hangen de z.g. druivenpitten, die je 

goed kunt zien. Aan de onderkant zijn 

die kleiner en slecht waar te nemen. 

Eén functie daarvan zou kunnen zijn, 
dat ze bij sterk licht naar beneden 

zakken over de pupil heen en zo een 

paard de mogelijkheid geven ook bij 

tegenlicht de horizon te overzien. Men 

vermoedt nog een tweede functie: Als 
de pupil smaller wordt zakken de 

druivenpitten over het midden van de 

pupil, zodat die in twee delen gesplitst 

wordt. Op die manier kan een paard 

stereo-zien met één oog en zo afstand schatten. 
Bovengenoemde verschillen tussen een paardenoog en een mensenoog 

komen in het volgende voorbeeld tot uiting: 

Je bent op buitenrit en je paard staat plotseling stokstijf stil en fixeert een punt 

aan de horizon, Jij hebt nog niets gezien, maar bij nauwkeurig kijken zie je een 

auto staan en daarmee is de kous af. Je paard echter ziet het object niet scherp 
en weet dus niet wat het is, hij is niet gerustgesteld en kan zelfs de neiging 

hebben om te keren. 

De juiste gezichtsscherpte en het kleuren bereik zijn moeilijk precies vast 

te stellen. Wel is gemeten dat de oogbol druk bij paarden gemiddeld hoger is dan 

bij de mens (resp. 7-37 mmHg en 10-20 mmHg) 

 
De meest voorkomende oogproblemen: 

1. Bindvliesontsteking, meestal veroorzaakt door vliegen 

2. Hoornvlies beschadigingen 

3. Hoornvliesontstekingen van licht tot onherstelbaar. 

4. Periodische oogontsteking (gaat en komt), alleen te helen bij vroegtijdig 
ingrijpen. 

 

Aangezien de eerste symptomen bijna altijd overeenkomen, is de diagnose 

vaak  heel moeilijk te stellen. Niet te lang doormodderen, en relatief snel een 

veearts raadplegen. Nooit de zalf voor het ene paard voor het volgende paard 
gebruiken en liever een nieuwe tube gebruiken als eentje die al even open 

gemaakt is.  

 

Wat je rekening mee moet houden bij het rijden: 

Bij overgang licht donker, of omgekeerd, het paard even laten wennen. 
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Bij het springen het hoofd van het paard zoveel vrijheid geven dat het voor 

zich uit kan kijken en de sprong taxeren. 
Is je paard ergens bang van en heb je hem rechtsom eraan gewend, dan wil 

dat niet zeggen dat hij het linksom met het andere oog ook accepteert.  

 

 

Productinformatie 

 

Veilige, maar dure stijgbeugel 

 

Deze stijgbeugel van Freejump heeft zijn opening 

in een rechte hoek met het paard, zodat je er 

gemakkelijk in kunt. Bovendien is het zijstuk 

gemaakt van een elastische kunsstof (ABS) die 
ervoor zorgt dat je er nooit in hangen blijft. De 

beugel is in veel kleuren te krijgen. Voor je 

veiligheid moet je wel wat neertellen: 

€ 249,-  Meer informatie: 

www.freejumpsystem.com 
 

 

Verslagen 

 

Menles van Jan Tuin 

 

Woensdag 9 oktober ben ik mijn prijs gaan verzilveren bij Jan Tuin. 

Bij de laatste onderlinge wedstrijd had Jan een menles als prijs ter beschikking 

gesteld en ik was de gelukkige winnaar 
Ik had werkelijk geen idee wat mij te wachten stond, we zouden  ritje maken en 

ik dacht er zal mij wel het één en ander uitgelegd worden. 

http://www.freejumpsystem.com/
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Aangekomen op de Voorweg stond de fries 

van Jan, Milano al klaar en kon ik gelijk aan 

het werk want het tuig komt tenslotte niet 

vanzelf op het paard. 
Dat optuigen van een paard is al een kunst 

op zich, maar ik weet nu wel dat je begint 

aan de achterkant met de broek en je werkt 

dan naar voren naar het hoofdstel. Nu dat 

hoofdstel dat wist ik wel maar de rest was 
voor mij allemaal nieuw. 

Na heel wat aanwijzingen en hulp van Jan is 

het gelukt en stond Milano voor de wagen. 

Klim maar op de wagen zei Jan, dus ik 

dacht ik ga op de plaats naast de menner zitten. Maar nee hoor Jan had bedacht 

dat ik zelf maar moest gaan mennen.. 
Als ik op mijn eigen paard zit en ik 

wil dat hij gaat lopen dan geef ik 

druk met mijn benen, maar dat 

werkt niet als je er achter op de 

wagen zit. Maar wat blijkt als je 
gewoon STAP zegt dan gaat die 

brave Milano  gewoon vooruit. 

Wij op pad, Jan heeft me heel veel 

dingen uitgelegd, over hoe je de 

leidsels [geen teugels] moet 
vasthouden en dat was nog lastig 

en dat je goed achterom moet 

kijken als je gaat draven en je 

hand uit moet steken als je 

afslaat. Dat deed ik volgens Jan 
heel goed maar niet heus ik had het zo druk zodat ik dat steeds vergat. 

Aangekomen bij de ingang van duin dacht ik dat er wel een paaltje weg gehaald 

moest worden want volgens mij pasten we daar nooit tussen door. Maar volgens 

Jan paste het prima als ik het paard maar goed in het midden liet lopen. En ja 

hoor het lukte 

Het is erg leuk om op deze 
wijze door het duin te rijden 

en we hadden die dag heel 

veel geluk want na een 

poosje kwamen we langs de 

Schotse Hooglanders die 
rustig lagen te herkauwen 

en even verderop stond een 

hele kudde pony’s die heel 

nieuwsgierig waren en even 

kwamen neuzen met Milano 
die het ook wel gezellig 

vond. Wat een belevenis. 

Daarna nog een heel stuk 

door het duin gereden, het 

was prachtig en het weer 

werkte ook goed mee. 
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Weer op stal aan gekomen heb ik met 

hulp Milano weer uitgespannen en het 
tuig er af gehaald en toen Milano weer 

lekker op de paddock stond was er 

voor ons koffie. 

Bedankt Jan voor deze fantastische 

ervaring en het was heel gezellig. 

 
Joke Muijen-Radsma 

 

 

 

Puzzels 

 
Oplossing september 

 
Je bent met elkaar een hele dag op pad en halverwege willen jullie de pony’s wat 

te eten geven. Gelukkig 

staan er een aantal hekjes 

waaraan je je pony kunt 

vastbinden zonder dat ze 
elkaar het eten afsnoepen. 

Plaats de 9 pony’s elk aan 

een hekje zodat ze elkaar 

nergens horizontaal, 

verticaal of diagonaal 

kunnen raken. 
Aan de zijkant en 

onderkant zie je hoeveel 

pony’s er in elke rij 

voorkomen. 

 

 

 

 

Puzzel december 
Er zijn heel veel gezegdes  en spreekwoorden waarin paarden, of zaken die met 

paarden te maken hebben, voorkomen 

Om je op weg te helpen is van een aantal gezegdes één trefwoord weergegeven. 

∏ P - - ∏ P 2 

- - ∏ P - ∏ 1 

P - ∏ - - P 2 

∏ - P - - ∏ 1 

P ∏ - - - P 2 

- - - P ∏ - 1 

2 1 1 2 0 3 
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Omdat sommige trefwoorden in meerdere gezegdes voorkomen zijn er soms 

twee trefwoorden weergegeven. 

Aan jou de taak om de gezegdes of spreekwoorden te vinden. Succes! 

 
Beste+ stal   postpaard 

Ploeg+ stal   sterk 

Oud+ stal   werken 

Dood+ trekken  blind 

Honger   achterste 
Struikelt   gareel 

Vertrouwen   anderhalve 

Getild    stang 

Voetje   haver (2X) 

Wagen   hoog 

Meester 
 

 

Mutaties 

 
 

 

Nieuw menlid  

Nathalie de Reus 

Ronald van Leersum 

Opzegging per 31/12/2013 

Hester Duysens 

Wendy van Velzen 

Miranda de Wit 

Elaine Keet 
Tamara Hageman 

Dorine de Jonge 

Senior lid 

Patricia van Leersum 

Startkaart lid  

Jenny Zuurbier 

 

Uitslagen. 
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Clubkampioenen 2013 

 

 

Dit jaar was het zeer spannend bij de menners, Miel vd Velde (clubkampioen 
2012) ging gelijk op met Marjan in 't Veld. Marjan ging er uiteindelijk met de 

prijs vandoor en is clubkampioen geworden. Ze kreeg een mooie deken ter 

beschikking gesteld door Crok sierhekwerken en tuinaccessoires. 

 

Bij het springen en dressuur ging Jet Beentjes met haar paard Joey overtuigend 
met beide prijzen aan de haal, een veelzijdige combinatie dus! 

Zij kreeg een zweetdeken van Stubenitsky en een uitrijdeken van Het Autohuis in 

Koog aan de Zaan overhandigd. 

 

We willen de sponsoren bedanken voor het beschikbaar stellen van de mooie 
dekens. 

 

 

 

 
 


