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Van de voorzitter 
 

 
 

In een vorige postgalop stond ik al op de pagina bij het stukje van de voorzitter, 

op de foto als Beatrix weliswaar, maar ik kon toen al een beetje proeven van 
deze pagina. Dit keer voor het eggie  

Jarenlang heeft Hans van Son als voorzitter het voorwoord geschreven voor de 

Postgalop, Hans gaat genieten van zijn vrije tijd en ik heb het stokje van hem 

overgenomen. Van mijn kant wil ik Hans bedanken zijn inzet als voorzitter, een 
taak die hij met veel enthousiasme jarenlang heeft uitgevoerd! 

Deze postgalop is de eerste van 2014 en het groene seizoen staat weer voor de 

deur. We beginnen gelijk goed op 6 april met een nieuwe competitie, de 
TrixSportsCup. Deze competitie kent 3 voorronden gehouden tijdens onze KNHS 

wedstrijden en een spannende finale waar leuke prijzen gewonnen kunnen 

worden.  

Om goed voorbereid aan start te komen is er al een clinic mentale vaardigheden 
geweest waarbij we vooral hebben geleerd hoe belangrijk focus is.  

Focus heeft Anita Marijnus genoeg gehad, afgelopen jaar heeft ze de Prix st 

George bereikt en rijdt ook nog mee voor de prijzen. Ze heeft gezamenlijk met 
Marjolein Veenstra de bloembokaal gewonnen met elk 14 winstpunten!  Dionne 

Geerdes ging in haar laatste jaar met Bright bij de pony’s met de bloembokaal 

aan de haal. 

De menners hebben dit jaar een jubileum, de menclub bestaat dit jaar 12 ½ jaar 
en dat is gevierd met een gezellige avondje met heerlijke eten en bowlen.  Op 

naar de 25 jaar! 

Maar we hebben nog meer in petto dit jaar, er staat een terreintraining in het 
verschiet voor onze springers, voor de dressuurprikkers een wedstrijdgerichte 

clinic en op 30 maart is er een leuke puzzeltocht georganiseerd voor zowel 

menners als ruiters. Ook zijn er weer 3 onderlinge wedstrijden op de agenda. 
Kortom er staan weer veel activiteiten op stapel.  

 

Ingeborg van der Heijdt 
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Van de bestuurstafel 

 
 

Voorjaarsvergadering 

 
Bestuurswisseling en uitreiking Bloembokaal. 

 

  
            Voor      Tijdens 
 

  
  Overdracht      Na 
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  Duizendpoot      Nieuw 
 

  
Bloembokaal pony’s voor Dionne  Gedeelde bloembokaal paarden 
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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 Indoor 
 
29 maart: springen paarden L t/m ZZ, Ermelo 

Ponyhoek 
 

 

Enkele opmerkelijke uitspraken van instructeurs 

 
Dat doen we nog een keer, maar dan goed. 

Wanneer je naar de hemel gaat dan zijn je hakken er al vast. 

Pony stopt voor de sprong en ruiter vliegt erover heen: “dat was goed, maar de 
volgende keer neem je je pony mee!” 

Ik geloof dat je een heel goede toekomst in de paardensport hebt: ….“ Als 

verzorger,!” 

Actief van achter naar voor rijden is als een tube tandpasta: daar druk je toch 
niet eenvoudig aan de voorkant om er wat uit te krijgen! 
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Je kunt best door de hoek rijden, de rijhal is helemaal betaald. 

Wat een fantastische pony: hij springt ondanks de ruiter. 

Kijk niet de hele tijd in de manen, op een gegeven moment zal je pony er van 
door gaan omdat hij zich bekeken voelt. 

Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn pony steeds achterwaarts gaat?: 

voorwaarts rijden. 
Hulpen zijn de spraak waarmee je tegen je pony praat, maar hoe moet hij je nu 

verstaan als je alleen fluistert? 

Waarom rij je met zulke lange teugels? Heb je afstandsbediening? 

 

 
 

Techniek 

 
 

Het oefenen van overgangen en figuren 

Soms kan oefenen saai zijn, maar je kunt ze 

natuurlijk ook een beetje opleuken. 

Het helpt je meteen oefeningen  en figuren 
nauwkeuriger uit te voeren. 

Gebruik hiervoor balken, pionnen , emmers, of wat je 

dan ook voorhanden hebt. 

Hierbij is een voorbeeld ingesloten. Maar laat je 
fantasie gaan. 

Meteen heb je als voordeel dat de balken ervoor 

zorgen dat je paard gegymnastiseerd wordt. Je kunt 
er allerlei figuren mee rijden, waarbij je optische hulp 

hebt aan wat je hebt neergezet of gelegd. Rijdt de 

overgangen ook precies daar waar je tevoren 

bedacht hebt dat ze moeten komen. 
RR 
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De dravende reporter 
 

 

 
 

 
Op bezoek bij: Nathalie de Reus 

 

Graag wil ik jullie laten kennismaken met Heijke van de Arkehoeve, roepnaam 

Bobbie. Toen ik haar een kleine twee jaar geleden kocht heette ze Malibu, maar 
ik ben niet zo van de exotische drankjes, dus het werd Malibob, in de volksmond 

Bobbie. Bobbie is een stoere Haflingermerrie van 10 jaar. Af en toe denk ik dat 

ze in het verkeerde lichaam geboren is, want ze 
heeft veel meer “Hout” in zich dan het aardse 

“Aarde” (uit Paardentypen van Eric Laarakker). 

Maar gelukkig hou(d)t ze ook van veel eten, dus 
het zal uiteindelijk wel kloppen dat ze bij de 

Haflingers hoort. We kochten Bobbie om een 

huifkartocht mee te maken. We waren dus op 

zoek naar een paard dat flink kon trekken en 
uithoudingsvermogen had. Daarnaast wilde ik er 

ook op kunnen rijden. Het werd dus de Haflinger, 

een veelzijdigheidspaard.  
Bobbie is mijn eerste eigen paard. Mijn 

kleine en grote meisjesdroom is werkelijkheid 

geworden. Daarvoor heb ik wel verzorg-, bijrijd-, 

lease-, timeshare-, en natuurlijk manegeponies 
gereden. De verwezenlijkte droom is toch heel 

anders. Dat gaat veel dieper. De droom brengt 

dus meer dan ik gehoopt heb.     
Vorige week zijn we verhuisd. We stonden 

bij Stal de Ruyter op de Noordermaatweg. 

Helemaal prima, maar de afstand was toch net te 
ver om, in de tijd dat mijn zoontje naar de peuterspeelzaal was, lekker 

ontspannen met Bobbie aan het werk te gaan. Nu staat ze op de Creutzberglaan 

in Beverwijk op een prachtig landje met binnenkort een schuilstalletje. Hier blijft 

ze het hele jaar door staan. En lekker dicht in de buurt zodat ik er iedere dag kan 
zijn! 

Binnenkort heeft Bobbie gezelschap van een paard dat er de hele zomer 

blijft staan. Vanaf het najaar ben ik wel op zoek naar een metgezel. Dus als 
iemand wat weet….?!  
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Op dit moment rijd ik niet op Bobbie. 

Ik ben bezig om van de grond af (letterlijk 

en figuurlijk) aan een goede basis te 
werken. We doen veel grondwerk, 

wandelingen, lange lijnen werk, enzovoort. 

Ik zie in onze band en in haar bewegingen 
hele goede verbeteringen.  

Als de tijd rijp is gaan we natuurlijk 

lekker weer het duin in en naar het strand! 

Niets is heerlijker! 
Op vrijdag zit ik in de menles bij Jan. 

Ik ken de Commandeurs via hem, omdat ik 

afgelopen zomer mijn koetsiersbewijs 
gehaald heb. Jammer genoeg zijn er 

vanwege het weer nog niet veel lessen 

geweest, maar ik kijk uit naar komende 
zomer! 

Ik ben pas net lid, dus ik wordt iedere keer 

weer verrast met activiteiten. Van kerstrit 

tot gourmetavond, er blijft activiteit. Dat 
vind ik leuk! 

 

Wat mis je bij de Commandeurs? 
Ik heb nog geen tijd gehad om iets te missen…  

Vertel nog eens iets leuks: 

Er waren eens twee…  
Nee, haha.  

Wil je nog iets kwijt ? 

Ja graag. Binnenkort organiseer ik bij de 

Commandeurs met Mens & Paard een 
trainingsmiddag over verzameld rijden aan de 

losse teugel. Ik heb met Bobbie een hele 

zoektocht gehad naar een passende rij- en 
trainingsmethode. Iedere keer als ik 

dressuurmatig met haar wilde beginnen, begon 

ze kreupel te lopen.  Dierenartsen, masseurs, 

hoefsmeden, zadelmakers en recht-richt-
experts, kortom velen hebben onderzoek 

gedaan zonder echt blijvend resultaat. Ik ben 

daarna met Mens & Paard in contact gekomen 
en ben groot fan geworden van hun methode. 

Deze is gebaseerd op de theorieën van de oude 

leermeesters. Ik leer met Bobbie om te gaan in 
haar eigen taal en creëer zo een goede 

verhouding om zowel fysiek als mentaal steeds 

meer van haar te vragen. Ze vind het ook echt 

leuk! Er komt een heus renaissance paard in 
haar naar voren!     

 

Nathalie de Reus 
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Het paard in de kunst 

 
 

 

Standard of Ur (2600-2400 v.Chr.) 

De Standard of Ur is een Sumerisch artefact uit een koninklijk kerkhof in de oude 

stad ‘Ur’ in Zuid-Irak. Het zou afstammen uit 2600 tot 2400 voor Christus. De stad 

‘Ur’ is vandaag beter bekend als Tell el-Muqayyar. ‘Ur’ bestond van 5.000 tot 300 
voor Christus en was de hoofdstad van een rijk dat zich uitstrekte over heel zuid-

Mesopotamië. 
De oorspronkelijke gebruikswijze van het voorwerp is niet gekend. Er zijn echter 

twee verklaringen voor het gebruik van het artefact. Een eerste verklaring is dat 
het oorspronkelijk gedragen werd als een standaard, gevestigd op een paal. Een 

tweede verklaring is dat het deel was van een geluidsdoos of een 

muziekinstrument.  
De afbeelding bestond uit een houten frame voor de bescherming van het 

mozaïek, rode kalksteen en lapis lazuli (steen met groene kleur). Het bestond ook 

nog uit twee andere panelen. Dit alles is echter verpletterd geraakt bij het 
opgraven.  
 

De hoofdpanelen zijn gekend als ‘Oorlog’ en ‘Vrede’. ‘Oorlog’ toont een van de 
eerste afbeeldingen van een Sumerisch leger. Oorlogskarren met paarden of ezels 

vertrappelen de vijand, infanterie met speren, vijandige soldaten worden gedood 

met bijlen, anderen worden naakt voorgesteld aan de koning.  

‘Vrede’ toont dieren, zoals paarden en vissen, en andere goederen die als een 
banket worden weergegeven. Er staan figuren op die wollen rokken dragen en 

zitten in stoelen. Zij worden begeleid door een musicus met een lier. Banketten 

zoals deze Standard of Ur  zijn alledaagse afbeeldingen uit deze periode. 
 
 

http://www.bloggen.be/paardenvantom/archief.php?ID=1207409


De Postgalop – december 2013 

 
 

 

 

 

 

Gezondheid 
 

 

De reuk 

Paarden ruiken beter dan mensen, maar minder goed 

dan honden. 

Ze beschikken over een zeer groot reukslijmvlies waarop 

de chemoreceptoren zitten. Chemoreceptoren zijn 
zintuigcellen die gasvormige of opgeloste stoffen kunnen 

waarnemen en verder geleiden naar de hersenen. 

Reuk is voor paarden heel belangrijk. B.v. wanneer twee 
vreemde paarden elkaar tegen komen ruiken ze eerst 

aan elkaar om dan heel snel te beslissen of het vriend of 

vijand is. Wilde hengsten zoeken hun dames ook op de 
reuk uit. Wanneer het immuunsysteem anders ruikt dan 

zijn eigen systeem heeft hij een voorkeur, dan immers is 

de kans het grootst dat er een veulen met een nog beter 

immuunsysteem uit komt. En natuurlijk kan hij door aan 
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de mest te ruiken te weten komen of de merrie hengstig is, hij kan echter niet 
ruiken of ze al ver genoeg is en zal dat door benaderen moeten uitvinden. Ook 

wordt er geroken aan de mest van seksegenoten, langer naarmate de mest van 

een rang hoger dier is. Hengsten mesten ook over de mest van andere hengsten. 
Degeen die het laatst mest is de in rang hogere. 

De eerste binding tussen moeder en kind 

vindt ook plaats door de reuk. Pas daarna 
door geluid en zicht. Hoe belangrijk dat is 

zie je ook aan de moeder die de eerste 

keren dat haar veulen dringt, aan haar ruikt 

om zeker te weten dat het haar eigen 
veulen is. 

De reukzin is belangrijk bij de voedselkeuze 

en ook welk water er gedronken wordt. 
Ruikt het water anders dan drinken veel 

paarden niet. B.v. op een nieuwe stal, op 

concours, etc. Heb je daar last van neem 
dan water van huis mee, dat kan wel eens 

helpen. Het paard proeft net als de mens: 

zout, zuur, bitter en zout. Bitter lusten ze 

eigenlijk niet zo, de planten op de weide die 
giftig zijn smaken vaak bitter, en medicijnen die bitter zijn en door het voer 

gemengd worden vind je later vaak terug. Smaak en reuk zijn , net als bij de 

mens, moeilijk van elkaar te scheiden. 
Paarden gebruiken hun neus ook ter oriëntatie. Ben je in het bos en blijft je 

paard opeens staan om in het bos te kijken en te luisteren en vindt hij niets, dan 

zie je daarna vaak de neusgaten opensperren en diep snuiven. In de hoop extra 

informatie te krijgen. Ook besnuffelen ze vaak de plek waar ze willen gaan liggen 
of rollen. 

Om feromonen  (boodschappersstoffen voor de communicatie tussen 

soortgenoten) waar te nemen heeft het paard het zg. Jacobsen  orgaan. 
Wanneer hij dat intensief gebruikt zien we dat als flemen. Hij brengt het hoofd 

omhoog sluit de tanden en rolt de bovenlip naar boven. Daardoor worden zijn 

neusgaten maximaal wijd. 
Hij is zeer geconcentreerd 

en moeilijk tot wat anders te 

bewegen. 

RR 
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Productinformatie 

 

Pads  

 

Inde 80er jaren waren de gelpads ”in”.  Dat duurde tot ver in e jaren 90. 

Iedereen moest een gelpad, dat was goed voor de paardenrug. Toen was er 
plotseling sprake van warmtestuwing en moesten we “ terug naar de natuur”.  

De schapenvachten werden de volgende 

hit. Hoe dikker hoe beter. En overal 
moest schapenvacht, niet alleen onder 

het zadel maar ook onder de pijpkousen, 

neusriemen, voortuigen, kopstukken etc. 

Soms zag je de pony nauwelijks nog 
onder al die vacht. Maar ook dat 

verdween weer, b.v. omdat je zo ver 

van je paard af zat met zo’n vacht. De 
markt zat niet stil en vele nieuwe 

materialen verschenen. Allerlei 

kunststoffen en rendierhuid.  Het nieuwste is “memory-schuim” een in de 

ruimtevaart ontwikkelde kunststof  die 
je ook terug kunt vinden in matrassen.  

 

En toen de test. 
Als een zadel goed past is een pad 

overbodig. 

Maar ook: geen van de materialen had 
een negatieve werking, alleen het 

rendiervel had een verbeterende 

werking. 

En: alle pads werden op goed getrainde goed bespierde, en symmetrisch 
gebouwde paarden uitgeprobeerd. 

Bij asymmetrische  ruggen kan een schapenvel uitkomst bieden, evenals bij 

zadels die te ruim zijn. Bij die laatste situatie is het materiaal minder kritisch 
(ook gel, leer, schuim, rendier). 

Bij de onderzoekingen bleek bij sommige paarden de druk niet verminderd, maar 

juist vermeerderd te worden. 
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Conclusie: het hangt van het paard af, wat bij het ene paard de rug ontziet, kan 
bij een ander paard schade aanrichten. (bv. Ruimtegebrek in de kamer, 

waardoor het effect ontstaat dat lijkt op 

goed passende schoenen waarin je te 
dikke wollen sokken draagt) 

Een nieuwe test. 

Een expres ongelijkmatig gevuld zadel 
werd met 14 verschillende pads 

gebruikt bij steeds hetzelfde paard met 

dezelfde ruiter. 

Toen bleek dat 65% van de 
onderleggers de drukpunten zelfs 

versterkt  i.p.v. gelijkmatig te verdelen.  

Pads kunnen slechts zeer kleine 
verschillen afvlakken. Bij grotere 

verschillen lijkt het vaak in eerste 

instantie te helpen, maar later gaan de 
nieuwe drukpunten weer pijn doen 

Het lijkt een beetje op het verhaal van 

“de prinses op de erwt”. Als het drukt 

dan drukt het al legt men er nog zo’n 
dikke laag onder. 

 
 
 
Verslagen 

 

 

Nationale New Forest Sportdag Ermelo 2013 

 

Op zaterdag 28 september heb ik voor de tweede keer meegedaan met de 

Nationale New Forest Sportdag. Het was vroeg opstaan, het parcours verkennen 
moest al om half 9. Dus 6 uur uit bed, broodjes en koffie mee. De andere spullen 

hadden wij de avond ervoor al in de auto gezet zodat we meteen op weg konden 

gaan. Om ongeveer 8 uur kwamen we aan op het terrein van het Nederlands 
federatie centrum. We hadden mooi nog een half uur de tijd om het terrein te 

verkennen en mezelf aan te melden bij het secretariaat. Daar kregen ik de 

hoofdnummer van Lily mee en een programma boekje.  
Het was even puzzelen met de tijden, omdat ik aan verschillende disciplines 

meedeed. Na het L parcours te hebben verkend was het tijd om Lily voor te 
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brengen aan de hand voor het onderdeel sportpony. Dit houd in dat er word 

gekeken naar de vaardigheden van de pony, zoals het springvermogen, exterieur 

en de dressuuraanleg. Dit doe je dus door haar aan de hand voor te brengen en 
later onder het zadel.  

Zo, dit was gedaan. Gauw naar de trailer, want het duurde niet lang voordat ik 

mijn L parcours moest springen. Lily was goed wakker en we kwamen het rondje 
foutloos was door. Ik had geen tijd om nog naar andere te kijken, ik moest 

verder naar het volgende onderdeel. Namelijk, sportpony onder het zadel. Het is 

dan de bedoeling dat je met zijn vieren tegelijk een rondje stapt. Daarna 

hetzelfde voor de draf en de galop. Als afsluiting moet je twee keer een lijntje 
springen. Bestaande uit een kruisje, een steil en een oxer.  

Snel weer terug naar de inspringring en na Lily te hebben afgegeven aan m’n 

moeder het M parcours verkend. Best hoog, maar het is niet de eerste keer. Leuk 
was dat we ook Lily d’r vader gezien hebben. Hij moest een paar deelnemers 

voor mij, en bleef als eerste foutloos. Er stond mij dus iets te doen, als ik hem 

met Lily wilde verslaan. De bel voor de start klonk, het ging prima en Lily was 

lekker op dreef. Na een foutloze rit mocht ik direct van start voor de barrage. Lily 
ging supersnel. En ja, volgens de speaker had junior senior verslagen. We 

stonden bovenaan. Na mij moesten er nog heel veel combinaties van start. 

Uiteindelijk ben ik als vijfde geëindigd.  
Weer terug naar de trailer en springmateriaal eraf, dressuurmateriaal erop. Op 

naar de dressuurringen. Veel losrijden hoefde ik niet, dat was ze wel. Ik kon 

merken dat de ‘spirit’ er een beetje vanaf was. Het was een nette proef, maar 
geen uitblinker. Uiteindelijk toch een winstpunt gereden.  

Rond half drie hadden we alles gehad, Lily op de trailer en op weg naar huis! Het 

was een lange vermoeiende, maar erg leuke dag. Op naar Ermelo 2014!  
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Puzzels 
 

 

 

Oplossing december 
 
De beste paarden vindt men op stal 

Het beste paard van stal 
Beter een ezel voor de ploeg dan 2 paarden op stal 

Een oud paard van stal halen 

Honger als een paard hebben 

Het beste paard struikelt wel eens 
Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard 

Hij loopt een hollend paard achterna 

Over het paard getild zijn 
Een wit voetje halen 

Hoog te paard zitten 

Aan een dood paard trekken. 

Het paard achter de wagen spannen 
Het oog van de meester maakt het paard vet 

Paarden die de haver verdienen, krijgen het niet 

Een goed paard is zijn haver waard 
Lopen als een postpaard 

Zo sterk als een paard 

Werken als een paard 
Hier kan een blind paard geen schade aanrichten 

Hij stond op zijn achterste benen 

Iemand in het gareel houden 

Anderhalve man en een paardenkop 
Iemand op stang jagen. 

 

 
Puzzel maart 

 
Hieronder vind je de omschrijvingen van de te vinden woorden. De lettergrepen 

die je moet gebruiken zijn gegeven, 
Op de roodgekleurde vakken ontdek je iets dat je altijd bij je paard moet 

hebben. 
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aan- bak-bel- bor- ce- ders- dis- dub- et- fi- gaal- ge- hals- je- kam- ko-kwa- li- 

liek- lok- lon- mar- net- ning- oen- oor- pi- pi- puz- ren- ren-  rit-ros- rou- span- 

sprong- staan-stel- te- ter- tin- vel- vet- wa- wer- zel- 
 

 

01- de beste 
02-deel van het skelet 

03- combinatie van paard en wagen 

04- onderdeel uit de hogere dressuur 

05- uitsluiten 
06- kan een paard aan overlijden 

07- zo kun je een paard onbelast laten bewegen 

08- combinatie van twee sprongen 
09- soort hindernis 

10-Rosborstel- zit in je poetskist 

11- leuke recreatieve bezigheid 
12- mag tegenwoordig gebruikt worden bij de optoming 

 

13- deel van de beharing 

14- deel van het harnachement dat je in de dressuur niet maar bij het  springen 
wel mag gebruiken 

15- heb je absoluut nodig als je een parcours wilt bouwen 

 

1     . . . . . . . .           

2       . . . . . . . . . .       

3   . . . . . . . . . . .          

4      . . . . . . . . .         

5        . . . . . . . . . . . . . . . 

6    . . . . . .              

7      . . . . . . . .          

8 . . . . . . . . . . . .           

9       . . . . . . . .         

10  . . . . . . . . . .            

11        . . . . . . . . .       

12        . . . . . . . .        

13    . . . . . .              

14      . . . . . . . . . .        

15       . . . . . . . . .        

 

 

 
 

 


