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Van de voorzitter 
 

 
 

De vakantieperiode is aangebroken en dat houdt in dat vele leden van ons weer 

genieten van de vrije tijd en het mooie weer.  

 
De vereniging staat niet stil tijdens de vakantie, op 17 juli is er nog een KNHS 

wedstrijd en op 23 juli komt er een wedstrijdgerichte clinic. 

 
Mij is ter oren gekomen dat een aantal leden al druk bezig zijn om een leuke kür 

in elkaar te zetten voor de laatste OW op 10 september, ik kijk hier met plezier 

naar uit. Sister Act van vorig jaar valt natuurlijk moeilijk te overtreffen. Ook ik 
ga dit jaar weer meedoen en ik heb Joke moeten beloven niet al te veel uit te 

pakken met gekke grote pruiken/caps want vorig jaar was ik daarin een beetje 

doorgeslagen. Daags voor de kür liet ik mijn creatie zien aan onze paarden en 

die stonden binnen een paar seconden 50 meter verder in de paddock en waren 
het eerste half uur niet meer in de buurt van onze pruiken te krijgen. Uiteindelijk 

is het gelukkig goed gekomen maar zo leer je elke keer weer wat. Mijn advies is 

dus ruim op tijd beginnen om de paarden aan gekke kostuums of muziek te laten 
wennen.  

 

In deze postgalop artikelen over de volgende onderwerpen; stappenplan tegen 
boosheid, beugellengte, het gehoor, zadelonderhoud en keramiekvezels. Kortom 

voldoende leesvoer voor de zomer! 
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Van de bestuurstafel 

 
 
 

 

Naar aanleiding van een regiobijeenkomst van de KNHS gaat het bestuur in het 
najaar een bijeenkomst houden om het beleid en visie van de vereniging vorm te 

geven. Het idee is om hier ook een aantal leden bij te betrekken.  

 

We mogen sponsorborden om de rijbaan heen gaan neerzetten van de 
gemeente. Er is een contract gemaakt en de eerste sponsorborden hangen er 

inmiddels. Sponsoren krijgen een contract van minimaal 3 jaar waarbij het 

eerste jaar gratis is.  
 

Steeds minder leden maken gebruik van de entingen die vanuit de club worden 

verzorgt. Als gevolg hiervan moeten de leden bij de OW’s hun paspoort kunnen 

overleggen.  
 

De lessen lopen goed, Carlijn de Boer is alleen nog maar beschikbaar indien 

Miranda vd Meulen geen les kan geven ivm drukke werkzaamheden.  
Sander is gestopt met springles geven en Caroline Hulsman is bereid gevonden 

de lessen op zich te nemen. 

Dit jaar is er een zomerstop van de dressuur en springlessen ivm de weinige 
deelnemers bij het springen tijdens de vakantie en Miranda heeft aangegeven 

deze zomer geen les te kunnen geven.  

 

De OW’s verlopen goed en gezellig, de deelname is wat grillig maar een vaste 
club mensen doen met veel plezier mee. Op 10 september is de laatste OW met 

een kür op muziek voor de dresuurruiters en na afloop een BBQ. 

 
Er gaat gekeken worden of de site wat overzichtelijker gemaakt kan worden, nu 

is het vaak zoeken. Ook is er een facebook pagina gekomen om de leden en niet-

leden op de hoogte te stellen van allerlei nieuwtje over de club.  
 

De Trixsportscup loopt redelijk, een wedstrijd is helaas afgelast ivm 

weersomstandigheden en hiervoor is de wedstrijd van 17 juli ook als voorronde 

opgenomen. Deze is echter maar tot M2. Er komt voor de finale dag een 
wedstrijdgerichte clinic voor de winnaars van de voorrondes om zich optimaal 

voor te bereiden op de finale, ook leden van de Commandeurs die zich niet 

geselecteerd hebben kunnen meedoen tegen gereduceerd tarief.  
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Agenda 
 

 
 

Club 
   

Data wedstrijden Commandeurs 

KNHS: donderdag 17 juli  

KNHS: zondag 10  augustus 
KNHS: zondag 28 sept 

 

OW: 14 september  
OW: springen tijdens de lessen. 

 

Nationaal en Regio Outdoor 
Kringkampioenschap: 6 juli 

Regiokampioenschappen: 

15 aug. Springen paarden 

16 aug. Pony’s dressuur en springen en afdeling 

17 aug. Paarden dressuur en springen en afdeling 
Hippiade: 

30 aug. Pony’s 

5,6 sept. paarden 

13 sept. mennen 
Topsport: 

30 juli t/m 3 aug. Te Hoofddorp 
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Ponyhoek 
 

 

 

Merkwaardig standbeeld 

 

 
 Dit standbeeld stelt het paard van Frederik 

de tweede voor en staat in het Duitse 

Konstanz. Het is gemaakt door Gernot 
Rumpf. Waarom het 8 benen heeft? Wel het 

arme dier moest veelvuldig van Italië naar 

Duitsland lopen ( en natuurlijk ook terug) 
en bovendien ook aan kruistochten naar 

Jaruzalem deel nemen…. Tja daar heb je 

wel een paar reservebenen voor nodig. 

 

 
 

 

 

 

 

Stappenplan tegen boosheid 

We worden bijna allemaal wel eens boos als er iets niet lukt. Maar boosheid helpt 
niet. Paarden en pony’s zijn er niet op uit om je te plagen. Dus moet er een 

andere reden zijn waarom iets niet lukt. Snapt je pony niet wat je bedoeld? Geef 

je verkeerde hulpen? Is je pony het vertrouwen in je kwijt? Is het nog te moeilijk 
voor hem? Er zijn veel redenen te bedenken. Je kunt stoppen met de training en 

je pony op stal zetten, dat is verstandiger dan doormodderen en het vertrouwen 

van je pony verliezen. Sanne Beijerman heeft een andere oplossing.  
Wanneer je weet waarom iets niet lukt is het al een stuk makkelijker dan 

wanneer je geen idee hebt. Maar meestal is een trainer of andere kundige 

persoon niet in de nabijheid als je alleen aan het oefenen bent. 
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Doet hij het vandaag iets minder? Dan ga je even iets anders met hem doen. Ga 

na waarom een paard zo reageert als hij doet. Een ruiter moet inspringen op wat 

het paard die dag aanbiedt en niet andersom. Het is een denkfout dat een paard 
expres vervelend is als jij moe bent of weinig tijd hebt. Hij reageert gewoon op 

jouw stemming.” 

Voel je boosheid opkomen, dan kun je het stappenplan van Sanne Beijerman 
hanteren. Wat houdt dat in? „Stap niet af, maar onderbreek de training bewust 

door aan een lange teugel te gaan stappen. Probeer even te ontspannen, voor 

zover dat gaat, en weer op nul te beginnen. Dan ga je bedenken wat er wel goed 

gaat. Het maakt niet uit wat het is, als het maar iets positiefs is. Heb je een 
slome die steeds wegspringt? Dan is het dus goed dat hij die dag niet zo lui is. 

Dat positieve punt wil je behouden. Hou dat in je hoofd. Vervolgens zoek je één 

ding uit dat niet goed gaat. Dat kan een oefening zijn die niet lukt of een plek 
waar een paard steeds schrikt. Maar kies één ding, niet meer tegelijk. Probeer 

het uiteen te rafelen. 

Focus even op één ding en probeer dat aan te pakken. Denk niet van: hij wil ook 
niet nageven en hij pakt links vast en dit en dat is ook nog fout. Het is moeilijk 

om dat allemaal uit te schakelen, maar dwing jezelf daartoe en ga een concrete 

oplossing verzinnen hoe je dat ene gaat aanpakken. Neem bijvoorbeeld die 

schrikplek. Bedenk dat je daar in stap met veel stelling langs gaat proberen te 
rijden en als het goed gaat hetzelfde in draf. Hou dat tien minuten vol en kijk 

dan of het effect heeft gehad. Zo niet, dan moet je een andere oplossing 

verzinnen en het weer proberen. Zo ja, ga terug naar de uitgangspositie en pak 
het volgende probleem aan.” 

 

Kort samengevat: 
1. Ga stappen en ‘reset’ jezelf terug naar nul 

2. Bedenk wat wél goed ging en houd dat positieve punt vast 

3. Zoek één ding uit dat niet goed ging en bedenk een oplossing 

4. Probeer dat tien minuten uit 
5. Niet verholpen? Bedenk een nieuwe oplossing en probeer dat uit 

6. Opgelost? Ga terug naar stap 1 en pak het volgende probleem aan. 

 
Meer weten?  

Dit is een stukje uit een artikel dat 

verscheen in Bit 141. 

Kijk op www.sannebeijerman.nl 

 
 

 
 

 

 
 

http://horses.nl/bit
http://www.sannebeijerman.nl/
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Techniek 

 
 

De juiste beugellengte bij de dressuur 

 

Voor je opstijgt moet de beugellengte zo ongeveer bepaald worden: Je 
middelvinger op de zekerheidshaak leggen en de beugelriem strak houden. De 

onderkant van de beugel moet dan in je okselholte zitten. Voor de meeste ruiters 

is dit goed, maar niet altijd. Niet iedereen is immers op dezelfde manier 
gebouwd.  Dus moet de beugelriem lengte nauwkeuriger bepaald worden 

wanneer je te paard zit. 

Maar waar moet je op letten? 
De beugellengte is goed als de vier scharnierpunten 

onbelemmerd kunnen functioneren: enkel-, knie-, 

heup- en schoudergewricht moeten ontspannen mee 

kunnen veren met de bewegingen. Omdat veel ruiters 
denken dat je met lange benen moet rijden, rijden de 

meeste met te lange beugelriemen. Daardoor kun je 

niet meer ontspannen meeveren. Je bent als het ware 
overstrekt.(plaatje) De kniebuiger, dat is de spier die 

voor de aandrijvende kuit zorgt, is niet ontspannen en 

kan zijn werk onvoldoende doen. 
Ook bij het bekken gaat het dan verkeerd, dat kiept 

naar voor en kan niet meer meebewegen. Zijn de 

beugels te kort, dan kom je in stoelzit te zitten, je 

benen steken dan te ver naar voor en je zit te ver 
achter op het zadel. Dat naar voor strekken van de 

benen komt ook wel voor bij personen die te lang 

zitten. 
In het algemeen geldt dat je beter een gaatje te kort 

kunt zitten dan een gaatje te lang.  

Meestal begin je met lichtrijden en gaat pas doorzitten 

als het paard los door het lijf beweegt.  Veel ruiters 
staan op de tenen en klemmen zich vast met de knieën door te lange 

beugelriemen. Helaas fixeren de moderne zadels de ruiters vaak zo dat de eigen 

beweeglijkheid sterk verminderd wordt, je wordt als het ware in een vaste 
houding gedwongen. De ruiter is dan wel in staat om een paard dat zijn rug niet 

geeft toch uit te zitten. Helaas is dat de achterdeur uit. Controleer bij het 

lichtrijden of al je scharnierpunten functioneren. Daarbij speelt niet alleen de 
beugellengte een rol, maar ook de houding van de voet. Probeert men 

krampachtig de punten naar voor te houden, parallel aan het paard, dan kan de 

spier die de knie buigt ook niet goed werken. De juiste houding is voor het 

rechter been één uur en voor het linker been elf uur. Je hak naar beneden, of je 
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tenen omhoog drukken werkt ook al tegen, want daardoor verstijft de voet en 

kan men ook niet meer door veren. 

Maar wat dan? (plaatje) 
De passende beugellengte is niet alleen van de ruiter, maar 

ook van het paard afhankelijk. Belangrijk is de afstand 

tussen schoft en borstbeen. Want als alleen het bovenste 
deel van je kuit aan het paard ligt kun je ook  niet goed 

drijven. Ook de breedte van de rug van het paard speelt 

een rol voor de beweeglijkheid van het heupgewricht. 

Varieer in je beugellengte en voel goed. Laat je daarbij niet 
hinderen door de grote wrongen die je fixeren, laat je knie 

rustig over de wrong heen komen. Nog beter is eens op 

een oud zadel te zitten dat niet van die grote wrongen 
heeft, zodat je het verschil goed kunt voelen. 

RR 

 
Nawoord: Het was opvallend tijdens de RABO selectiedagen voor jonge 

dressuuramazones Z en hoger, dat de meeste aanwijzingen gericht waren op het 

soepeler meegaan met de bewegingen en het meer loslaten van de schouders. 

Als ze de aanwijzingen goed opvolgden was het verschil duidelijk zichtbaar in de 
bewegingen van het paard/pony en in de overgangen. 

 

Succesvol parcours rijden 

 

Wie heeft zich nog nooit verreden in een springparcours? 
Iedereen zal het wel eens zijn overkomen. Maar gebeurt het regelmatig dan is 

het een teken van gebrek aan concentratie of nog te weinig oefening. Daaraan 

kan gelukkig gewerkt worden. 

 

 

Tip 1: 
Maak je hoofd leeg van de kleine zorgen die je voor of misschien na het parcours 

zult hebben. Stop ze in een imaginaire rugzak en zet ze even buiten de deur. 

Later kan je ze wel weer uitpakken, maar nu is alleen het parcours belangrijk. 

Met een modern begrip heet dat: focussen! 
Tip 2: 

Maak een spiekbriefje. 

Laat iemand de belangrijke opmerkingen opschrijven en eventueel een schetsje 
maken. Dat kun je vlak voor je het parcours ingaat nog even raadplegen. Zo’n 

spiekbriefje geeft zekerheid. 

Tip 3: 
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Draai een film in je hoofd af. 
Sluit je ogen en rijdt het parcours een paar keer in gedachten door. Dat kan zijn 

ontstaan toen je het parcours liep, of nadat je andere combinaties hebt zien 

rondgaan. Zorg dat je weet hoe je de hindernissen wilt aanrijden en oefen dat in  
gedachte. In het parcours heb je te weinig tijd om dat alsnog te bedenken. Je 

loopt het parcours niet voor de lol! 

Tip 4: 
Het ritme van het aanrijden en de wendingen denkbeeldig in je hoofd en je 

gevoel hebben. Dat zal je niet zo maar lukken, daar is enige oefening voor nodig. 

Dat kun je in de springles gewoon al oefenen. 

Tip 5: 
Bewaar de ervaringen die je verzamelt tijdens de springles en de parcoursen die 

je rijdt. Zo krijg je steeds meer bekende sprongen en lijnen. Onthoud goed hoe 

je geslaagde onderdelen verliepen en krijg zo meer zekerheid. Elk parcours is 
weliswaar anders, maar je komt vaak bepaalde combinaties en lijnen tegen 

alleen in een andere samenstelling. Herken de gelijkenissen en gebruik dat. 

RR  
 

Slimme oplossingen voor kleine problemen 
 

Bij een hoefzweer blijft nadat hij is uitgesneden een gat over.  
Snij een tampon op maat, doop hem in de joodoplossing en stop hem in het gat. 

De tampon zet uit door de vloeistof en beschermt het gat tegen infectie. 

 
Ook voor vliegen en andere 

verdronken insecten in je 

drinkbak  is er een slimme 
oplossing: Je vist ze er met een 

keukenzeef eenvoudig uit . 

 

 
 

 

 
 

Een ander probleem is de vroegtijdige slijtage van zwepen en longeerzwepen. 

De overgang tussen de steel en de slag heeft het meestal zwaar te verduren. 
Voorkom vroegtijdige slijtage door de verbinding 2 

tot 3 keer te omwikkelen met kleefband voor textiel 

of isoleerband. 

Wanneer je er een gekleurde band voor gebruikt  is 
je zweep ook altijd herkenbaar. 
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Het paard in de kunst 

 
 
 

 

Een ruiter in terracota (550 v.Chr.) 
 

 

In het zesde-eeuwse Boeotia, een plaats in 
Griekenland, waren ruiter en paard 

populaire grafgiften. Het bezitten van een 
echt paard was een teken van sociale en 

politieke status. Men legde beelden van 

ruiters en paarden in het graf van een 

persoon, om zijn status tijdens het leven 

te respecteren.  

Deze terracota ruiter met paard was echter 

een offer aan een god. Degene in het gaf, 

dankte de god of vroeg om een gunst. Dit 
figuur is handgemaakt en dus niet 

gegoten. De vette strepen zijn geschilderd 

met dezelfde samenstelling van klei die 

gebruikt wordt om de donkere gebieden bij hedendaagse keramiek te kleuren. 
 

 

 

 

Standbeeld van Marcus Aurelius als ruiter (176 – 180) 
 

Dit standbeeld uit de romeinse kunst is 424 

cm groot en is volledig uit brons. De maker 

is onbekend. Oorspronkelijk stond het 
standbeeld van Marcus Aurelius in het 

midden van het Piazza del Campidoglio in 

Rome. Momenteel staat er een replica om 
het origineel te beschermen tegen 

veroudering. Dit standbeeld wordt niet 

vernoemd in oude bronnen. Het is 
waarschijnlijk gemaakt rond het jaar 176 

om de overwinning van Keizer Aurelius op 

Germaanse stammen te vieren. Een tweede 

verklaring is dat het gemaakt is in 180, kort 
na de dood van Marcus Aurelius.  

Lang werd gedacht dat het standbeeld 

keizer Constantijn voorstelde. Het beeld 
werd immers verovert door Constantijn en gegeven aan de katholieke kerk in 311. 
 

http://www.bloggen.be/paardenvantom/archief.php?ID=1207402
http://www.bloggen.be/paardenvantom/archief.php?ID=1207400
http://blogimages.bloggen.be/paardenvantom/1207402-f9ca308f2202b17bccc7fca58c7da49c.jpg
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Gezondheid 
 

 

 

Het gehoor 

Paarden hebben grote, zeer beweeglijke oren. Ze zijn heel gevoelig en 

zelfreinigend. De oorschelp is één der grootsten in het dierenrijk en kan door de 
trechtervorm veel geluid opvangen. Elk oor kan 180° draaien, dus een halve 

cirkel beschrijven. Dat maakt voor 2 oren 360°, dus alle richtingen. 

De geluidsgolven die de oorschelp opvangt worden via de gehoorgang verder 
geleid. Het eerste deel is verstevigd door kraakbeen en bevat haren, zweet- en 

talgklieren. Hier worden insecten en vuil tegengehouden door de talg van de 

talgklieren. Maar doordat product zuur is heeft het ook een beschermende 
werking tegen virussen, bacteriën en schimmels. Zo houdt het oor zichzelf 

schoon. Zodra de gehoorgang de schedel bereikt zitten er geen haren en klieren 

meer in, maar het is er wel droog en zuur, dus een verdere bescherming. 

De gehoorgang eindigt in het trommelvlies. 
Dan is de bouw van het oor ongeveer gelijk aan dat van de mens. Op Youtube 

vind je informatie over hoe het menselijke oor werkt en dat is dus hetzelfde als 

het paarden oor. Ook het evenwichtszintuig is gelijk gebouwd. 
Mensenoren hebben een 

gehoorbereik van 20 tot 

20.000 Herz. Paarden 

beginnen in de lage tonen 
pas bij 50 Herz maar 

horen in de hoge tonen 

meer tot 33.500 Herz. 
Dus horen zij slechter bij 

de lage tonen en beter bij 

de hoge tonen. 
 

Doordat het oor zo’n 

goede zelfreinigende 

werking heeft moet je er vooral vanaf blijven. Dus nooit oor reinigers of olie 
gebruiken en oppassen dat er geen water in het oor komt als je je paard afspuit. 

En oren niet uitscheren (uitgezonderd de uitstekende pluizen). Zo voorkom je 

ontsteking van de gehoorgang. Controleren van de oren kan natuurlijk geen 
kwaad. 
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Oormijt komt nogal eens voor bij koudbloedpaarden en insecten kunnen virussen 

overdragen die wratachtige woekeringen in het oor veroorzaken. Dus een 

oornetje is niet alleen een modeverschijnsel maar ook nuttig in gebieden met 
veel muggen. 

 

Andere problemen in de oren zullen niet veel verschillen met die bij de mensen. 
Alleen worden ze pas veel later herkend, waardoor ze meestal zeer ernstig zijn. 

Schuren, het hoofd scheef houden, moeilijk te halsteren of te trensen, gewijzigde 

oogbewegingen , een wankele gang, of head shaking  kunnen tekenen zijn van 

oorproblemen. En iemand die wel eens een middenoorontsteking gehad heeft 
weet hoeveel pijn dat doet. Ook doofheid komt voor, door ouderdom of als 

erfelijk effect bij b.v. Paint Horses in de kleuren “frame overo” en “splashed 

white”. 
RR 

Productinformatie 

 
 

Zadelonderhoud 

 
Wie dagelijks rijdt moet het zadel één maal per week met zadelzeep 

schoonmaken. Wie elke keer na het rijden zijn zadel schoonmaakt kan ook een 

snel- of combiproduct gebruiken. 
Met een  lijmklem van kunststof, die je in de bouwmarkt kunt kopen, kun je de 

zadelbladen voor de reiniging omhoog klemmen. Met een schaar de sponzen 

doorknippen, want met een kleinere spons kom je beter in de naden. Verschoon 

drie tot vier keer het water, want vuildeeltjes in het water werken als 
schuurpapier. 

Een oude tandenborstel is uitsteken voor de naden en de metalen delen van het 

zadel. 
Zijn er al scheuren in het zadel door inwerking van zweet te zien dan is daar 

geen oplossing meer voor. 

Kleine krassen kun je na het schoonmaken met wat vet polijsten, want vet zorgt 

dat het donkerder opkleurt. 
De lievelingstemperatuur van een zadel is 15 tot 18° C en de optimale 

luchtvochtigheid 40 – 60%. Als je het goed bekijkt is je slaapkamer de ideale 

zadelkamer in de winter. 
Maar we kunnen ons wel wat anders voorstellen en dus gaat het niet altijd goed 

met ons zadel. 

Met wat azijn in water kun je het leer van schimmel ontdoen. Azijn is zuur en 
daar houden schimmels niet van. Niet alleen de plekken met schimmel 
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schoonmaken, maar ook de rest, want de schimmelsporen zijn niet zichtbaar. De 
spons die hiervoor gebruikt moet je weggooien. 

Ruikt het muf, vochtig of ranzig in je zadelkast dan kun je een jutezak nemen 

met wat kattenbakkorrels er in. Die nemen het vocht op en verdrijven de geur. 
 

Producten: 

Zadelzeep: is er met of zonder glycerine 
Leerbalsem: voor licht gekleurd leer, voor hoofdstellen en voor Engelse zadels. 

Leervet: goed voor droog leer, maar wel oppassen het kan lijm oplossen, dus 

niet te veel en te vaak gebruiken. 

Lederolie: geschikt voor Westernzadels. Maakt het leer donkerder en zorgt voor 
grip, zodat je je de dure hechtcrèmes voor je laarzen kunt besparen. 

Leerwas: is voor schoenen en broekriemen, daar die van een andere leersoort 

gemaakt zijn dan zadels. 
 

Nooit doen: 

Olijfolie, zonnebrandcrème, bodylotion of schoensmeer gebruiken. (schoenen 
worden met chroom bewerkt en zadelleer met plantaardig materiaal) 

Over het vuil heen vetten, dat werkt conserverend voor het vuil. 

Voor het verwijderen van schimmel zeep gebruiken. Dan komt de schimmel snel 

weer terug. 
 

Keramiekvezels 

Volgens sommigen zullen de keramiekvezels in uitrustingsstukken de 

lichaamseigen infrarood straling reflecteren, de bloedsomloop verbeteren, de 

aanwas van cellen verhogen, het genezingsproces van huid, pezen en bot en de 
algemene toestand verbeteren. 

De één zweert erbij, en de ander gelooft er niet in. 

De oorsprong ligt in China, waar men gelooft in de helende werking van stenen. 
De firma “Back on Track” ontwikkelde vele producten die voorzien zijn van de 

keramiekvezels.  (ook Fedimax en Cetus, ook voor mensen) De theorie erachter: 

de vezels die in de stoffen verwerkt zijn kaatsen het infrarode licht (=warmte) 

terug naar de weefsels die ermee bedekt zijn. Dat infrarood heilzaam kan werken 
weten we al lang en wordt ook veel gebruikt, omdat het o.a. de doorbloeding 

verbetert. ( de infrarood lamp en tegenwoordig de infraroodcabine hebben hun 

werking al lang bewezen) Hetzelfde wil men bereiken met de reddings-dekens 
die uit aluminiumfolie bestaan, die men gebruikt bij onderkoelde drenkelingen. 

Het voordeel van de stof met keramiekvezels is dat het vocht doorlaat naar 

buiten en dat het lucht doorlatend is.  

Bij mensen zijn er al studies die de goede werking van infrarood bewijzen, bij 
paarden heeft men die nog niet gedaan. 

Of het materiaal een therapie vervangen kan is niet zeker, maar als 

nabehandeling is het zeer geschikt. In ieder geval beter dan b.v. een 
stalbandage. Ook bij zwellingen is het materiaal werkzaam. 

Zweetdekens na het rijden blijken de eigen warmte goed vast te houden, na 20 

minuten is de temperatuur 5° C hoger dan onder een gewone zweetdeken. Kans 
op oververhitting bestaat niet omdat er geen warmte wordt toegevoerd. Niet alle 

paarden vinden het aangenaam. 

Hoewel het waarschijnlijk geen therapie vervangen kan is het materiaal zeker 

ondersteunend en bij een paard dat aan arthrose lijdt kan het zijn levenskwaliteit  
verbeteren. 
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Werkingsgebied: arthrose, spierspanningen, spierkater, gallen, piephak, 

verwondingen. 

De keramische deeltjes in de vezels zijn aluminiumoxide  en siliciumdioxide. 
Verkrijgbare producten: 

Rugwarmer, bandageeronderleggers, zweetdekens, stalgamaschen, shabrakken, 

net-onderdeken, spronggewrichtsbeschermer, zadelpad, t-shirts, col voor nek en 
schouderpartij. 

 
 
Verslagen 

 

 

KNHS wedstrijd 11 

mei 

 

In plaats van een leuke 
buitenwedstrijd 

dressuur: Pa en ma 

eend leren hun kroost 

zwemmen in de 
buitenbak. (foto Nora) 
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Puzzels 
 

 

Oplossing maart 

 
1     k a m p i o e n           

2       h a l s w e r v e l       

3   a a n s p a n n i n g          

4      p i r o u e t t e         

5        d i s k w a l i f i c e r e n 

6    k o l i e k              

7      l o n g e r e n          

8 d u b b e l s p r o n g           

9       w a t e r b a k         

10  r o s b o r s t e l            

11        p u z z e l r i t       

12        o o r n e t j e        

13    v e t l o k              

14      m a r t i n g a a l        

15       s t a a n d e r s        

 

 

Puzzel juni 
 
Streep de letters van onderstaande woorden door in het schema. Dat mag in elke 

richting, maar moet wel rechtuit. Zie voorbeeld. 

Letters kunnen meer dan één maal gebruikt worden als woorden elkaar kruisen. 
Als alle woorden zijn gebruikt blijven er een aantal letters over die samen een 

gezegde vormen. 

 
 

 De woorden eters, kaars, zadel, katoen en stap zijn hier 

in alle richtingen ingevuld/ Je ziet dat sommige letters 

dubbel gebruikt worden. In het schema onderaan zie je 
geen open plekken. De letters die niet door het gebruik 

van de woorden worden weggestreept vormen samen 

een gezegde. Eén woord is alvast gebruikt (geel 
gekleurd). 

 

  p  k  

  z  a a  

  a  t  

 r  d o s 

s r e t e  

    n l 



De Postgalop – juli 2014 

 
 

 

Bandageren Ezel Neus Sloot Wagenwiel 

Beenzetting Gedragen Oorpuntje Span Zadelmaker 

Bit Instappen Passant Stage Zit 

Bles Intro Pirouette Talent  

Brok Inzet Pretje Trens  

Buitenrit Lesuren Riemen Viervoeter  

Doorzitten Menner Rijbaanfiguur Volte  

Draf Muur Singel Voorzitter  

 

l a g e n l e i w n e g a w r 

p s t r a a w r e t h c a ij e 

v i e r v o e t e r t h b i t 

i n r ij d e n o i o n a g g t 

t g k o r b n e p p a t s n i 

r e e r u u m r r n s e t i z 

e l j m n e o e f e s p r t r 

k a t e n e t i n r a a e t o 

a r n n f j g t d e p d n e o 

m e u n e u s a e g r z s z v 

l t p e u l t o r a s u i n t 

e l rr r t e a r f d l e s e o 

d o o r z i t t e n e t l e o 

a v o n a p s n e a z g n b l 

z t i r n e t i u b e g a t s 

 
 

Mutaties 

 
 
 

seniorlid 

Pjotr Hartmans 

wijziging 

Sandra Groenheide        van Seniorlid naar 

Donateur 
 

Niet rijdend lid 

Eline van het Maalpad            

Startkaart lid  

Lindsey Schmits                     

Sabine Groen                          

Stephanie van Deursen           
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Uitslagen 
 

KNHS 6 April   ring 1 ring 2    

Jenny Zuurbier Chakira Van Benesse Z2 221 218 Finale plaats Trix Cup  

Stephanie Lubbers Sikra Z2 199 200    

Judith Jacobsen Amondo M1 181 168    

Gonny van de Kommer Roan M1 172 180    

Joke Muijen-Radsma Willow L1 185 178    

Pernilla de Jong Eikenhorst's Paola L1 174 170    

Marjon Geerdes Eslöv L1 177 177    

Pjotr Hartmans Civonne B 182 184    

Jet Beentjes Joey B 197 191 Finale plaats Trix Cup  

        

KNHS 19 juni        

Stephanie Lubbers Sikra Z2 207 185    

Jenny Zuurbier Chakira Van Benesse Z2 205 205 Finale plaats Trix cup   

Debby Wolbink Vice Versa M1 165 -     

Jet Beentjes Joey L1 188 184 Finale plaats Trix cup   

Marjon Geerdes Eslöv L1 171 178    

Joke Muijen-Radsma Willow L1 200 166    
 

 
 
OW 14 april 

   

proef 1 proef 2 

Yousha Beentjes Kashmir B pa 188 179 

Margret Beentjes Face B pa 168 175 

Marleen Stengs Noortje  B po 203 208 

Femke Baltus Ginger L1 pa 194 202 

Marjon Geerdes Eslöv L1 pa 203 206 

Britt Carbaat Dancy L1 po 205 198 

Harald Beentjes Kashmir B pa 172 181 

Merije Baltus Karmalita L2 pa 191 183 

Dionne Geerdes Vice Versa L2 pa 177 194 

Jet Beentjes Joey L1 pa 202 212 

 

 

Larissa Bleeker Nico L1 193 199     

Miel vd Velde Sandvick L1 197 208     

Marianne in 't Veld Vosje L1 194 187     
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OW 25 mei 

Naam Paard Cat 
  Yousha Beentjes Kashmir B pa 176 184 

Margret Beentjes Face B pa 169 160 

Marleen Stengs Noortje  B po 194 194 

Harald Beentjes Kashmir B pa 167 174 

Femke Baltus Ginger L1 pa 176 179 

Marjon Geerdes Eslöv L1 pa 186 190 

Merije Baltus Karmalita L2 pa 167 169 

Jet Beentjes Joey L1 pa 192 193 

Adrie Duin  Nadja M1 pa 173 171 

     

     Miel vd Velde Sandvic L1 208 208 

Marianne in 't Veld Vosje L1 184 194 

Piet Zoon Milano B 200 189 

Ronald van Leersum Wander B 206 212 

 

 


