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Van de voorzitter 
 

 
 

Het is weer oktober en na een prachtige nazomer is dan toch echt de herfst 

begonnen. De dagen worden weer korter en de temperatuur zal weer gaan 

dalen. De zomer was prachtig en ik hoop dat de winter net zo mild zal zijn als 
afgelopen jaar zodat ik (en jullie) volop door kunnen trainen en rijden.  

 

Afgelopen seizoen hebben we een aantal leuke wedstrijden georganiseerd met 
voor het eerst de Trix Sports Cup.  Volgend jaar gaat deze Cup terugkomen, 

maar in een andere opzet, zodra we daar toestemming voor hebben laten we 

jullie dat zo snel mogelijk weten! 
 

Op 4 november is de najaarsvergadering en zullen we de Clubkampioenen weer 

verblijden met een mooie deken.  

 
Voor de leden die dit nog niet wisten, de Commandeurs is sinds kort ook actief 

op facebook,  like de pagina en zodra er nieuwtjes zijn zie je dat gelijk in je 

nieuwsoverzicht terug.  
 

In deze postgalop weer leuke en interessante artikelen over gevaarlijk 

herfstafval, te dikke of te dunne paarden, parcours rijden en de dravende 
reporter is langs geweest bij Ronald en Patricia van Leersum.  

 

Als laatste, als je een idee hebt voor een leuke activiteit, laat het weten aan 

iemand van het bestuur en we zullen bekijken of we dit kunnen uitvoeren.  
 

Veel leesplezier 

 
Ingeborg van der Heijdt 
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Van de bestuurstafel 

 
 

Evaluatie TrixSportsCup. 
We hebben veel pech gehad i.v.m. het weer. We hadden wat problemen met 

mensen die geselecteerd waren voor de finale en al weer waren gepromoveerd. 

Astrid heeft heel veel positieve reacties gehad. 
Stephanie wil heel graag de opening datum voor inschrijving pas twee of drie 

weken voor de wedstrijd. Gebleken is dat indien er lang vooraf inschreven wordt 

er veel uitvallers zijn i.v.m. blessures, promotie etc. 
Astrid ( TrixSports) stelt voor om het een lang weekend te maken. 

Bijvoorbeeld donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag. Discussie over wel of niet het 

aantal starts maximaliseren. Astrid stelt voor om meer sponsors te zoeken. Om 

per klasse een sponsor te zoeken. Om het groter en interessanter te maken. 
Daar zorgt Astrid allemaal zelf voor. Ook zouden we dan gelegenheid kunnen 

bieden aan de sponsoren om een standje te plaatsen. Muziekje maakt het leuker 

maar er was nu vanwege het weer niet gebruikt. 
(de data hiervoor zijn inmiddels aangevraagd en goedgekeurd door de kring, we 

wachten nog op goedkeuring van de regio) 

 
Gonny en Stephanie gaan de 28e naar een workshop van de KNHS over sportief 

beleid bij de vereniging. 

De KNHS bied ondersteuning bij het maken van een meerjaren beleidsplan voor 

de vereniging, besloten is hier gebruik van te maken en een paar leden te vragen 
om mee te denken. 

 

Proefgerichte clinic Marlon van Wissen is niet doorgegaan. Er waren te weinig 
inschrijvers. Misschien van het voorjaar Carolien Hulsman geeft nu de 

springlessen. Tot nu toe gaat het goed. 

Klusdag is niet door gegaan. Nieuwe datum in het voorjaar maar er moet echt 

geschilderd worden. 
 

De site kan wat overzichtelijker. De facebook pagina loopt steeds beter ook voor 

mensen buiten de club. 
 

Hoe gaan we om met mensen die helemaal niet reageren op de werklijst. Er 

waren er een paar maar daar hebben al een paar mensen van afgezegd als lid. 
Een paar mensen hebben afgekocht.  Volgend jaar weer bekijken. 

Datum najaarsvergadering 4 november 2014. 

 

Digitaal inschrijven KNHS. Gaat in september naar de Noord hollandse clubs. 
Hopelijk gaat het  ons tijd schelen. 
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Agenda 
 

 
 

Club 
4 november najaarsvergadering 

Regio 
Regiokampioenschappen indoor 2015: 

Pony dressuur 7-8 februari 
Paarden dressuur 13-15 februari 

Paarden en pony’s springen 21-22 februari 

Regiokampioenschap outdoor 2015: 
14-16 augustus 2015 

Ponyhoek 
 

 
 

Reuzenplas 

30  Juli  2014 - Bron: scientias.nl 

Een olifant heeft een reuzenblaas en kan een reuzenplas doen. Toch heeft hij 
daarvoor niet meer tijd nodig dan bijvoorbeeld een kat. Alle dieren die zwaarder 

zijn dan drie kilogram hebben zo'n 20 seconden nodig om te plassen. 

Deze conclusie werd getrokken door onderzoeker David Hu nadat 

hij 32 verschillende diersoorten had bestudeerd. De studie is 

opmerkelijk. Eerder werd aangenomen dat de snelheid waarmee 
urine naar buiten komt bepaald wordt door de druk in de blaas. En 

die wordt door samentrekkende spieren gegenereerd. Maar volgens 

Hu wordt de snelheid van plassen bepaald door de lengte van de 
plasbuis. Het gewicht van de vloeistof in de plasbuis duwt de urine 

eruit. En wanneer de plasbuis lang is, neemt de stroomsnelheid toe. 

Bij grotere dieren worden (veel) langere plasbuizen gezien.  
 

Een olifant heeft een plasbuis van ongeveer een meter. De druk van de vloeistof 

in de plasbuis is vergelijkbaar met de druk op de bodem van een zwembad van 

http://www.eznc.org/PrimoSite/show.do?ctx=25145,169655,896339
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90 cm diep. De olifant kan hierdoor snel plassen, de urine komt met grote druk 
naar buiten. Wanneer de olifant langer zou doen over het plassen, is hij ook 

kwetsbaarder voor roofdieren.  

Een kat doet ongeveer net zo lang over het plassen, terwijl de blaas van een kat 

3600 keer kleiner is dan die van een olifant. Alle dieren die zwaarder zijn dan 
drie kilogram voldoen aan deze ‘Law of Urination’, volgens de onderzoekers, zij 

plassen allemaal met een straaltje en maken daarbij gebruik van de 

zwaartekracht. Dus ook onze paarden en pony’s. 
Dieren die minder dan drie kg wegen druppelen hun urine eruit. Muizen en ratten 

hebben 2 seconden nodig, vleermuizen maar een fractie van een seconde. 

 

Paarden communiceren met hun oren.  

Als ruiter zijn we ons daar altijd al van bewust, maar onderling communiceren 

paarden ook met elkaar door middel van hun oren.  

Aan de stand van de oren van hun soortgenoten bepalen paarden vermoedelijk 

waar voedsel te vinden is of waar een aanval van roofdieren dreigt. 
Onderzoekers plaatsten twee emmers met voedsel aan de linker-en rechterkant 

van een grote muur. Op de muur bevestigden ze een levensgrote foto van een 

paard met de oren  naar links of rechts. Vervolgens mochten 24 paarden om de 
beurt kiezen uit welke emmer ze wilden eten. Als de oren op de foto waren 

afgeplakt kozen de paarden willekeurig een emmer. Wanneer de oren zichtbaar 

waren kozen ze veel vaker de emmer waar hun soortgenoot naar keek. Dat 
suggereert volgens de onderzoekers dat paarden zich niet alleen focussen op de 

ogen van hun soortgenoten als ze sociale signalen oppikken, maar vooral ook de 

oren. 

 
 

 

 
In Engeland deden ze een 

onderzoek waarbij ze 

paarden twee emmers met 

dezelfde hoeveelheid voer 
aanboden. Bij de ene 

emmer stond een foto van 

een paardenhoofd dat je 
recht aankeek met ogen en 

oren, bij de andere emmer 

een foto met een 
paardenhoofd dat in de 

richting van de emmer keek. 75% van de paarden koos voor de emmer waarbij 

het paardenhoofd de richting aangaf. Werden de ogen of de oren afgedekt op de 

foto dan kozen de paarden voor beide emmers evenveel. Dus ogen en oren 
geven de juiste richting aan. 
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Techniek 

 
 

De onderhals. 

 

Afwijkende halsvormen komen steeds minder voor, maar paarden worden nog 

wel met verschillende halsvormen geboren. Ook de halsaanzet kan verschillen. 

Rastypische verschillen zijn er ook  nog altijd: Barokke paarden hebben bv. vaak 
kortere en sterk bespierde halzen. De lengte van de hals beïnvloedt de 

rugwerking en de hals is de balanceerstok voor het paard in beweging. 

De spieren in de onderhals hoeven niet 
speciaal getraind te worden. Zij worden 

bij een correcte training automatisch 

meegenomen. 

De onderhals bestaat v.nl. Uit twee 
grote spieren. De ene loopt van het 

borstbeen naar het hoofd en deelt zich 

in het midden in tweeën. Zij vormt de 
onderste begrenzing van de 

“keelgroeve”. Hiermee kan hij zijn 

hoofd bewegen, vastzetten en 
afbuigen. Hij speelt een rol bij het 

openen van de mond en bij het slikken 

(ook bij het lucht zuigen). De andere 

spier loopt van het slaapbeen aan het 
hoofd naar de bovenarm. Eentje rechts 

en eentje links. Deze spier is de 

verbinding tussen nek en bovenarm en 
is belangrijk bij het naar voor brengen 

van he voorbeen. Hij loopt boven de 

keelgroeve. Deze spier wordt het 
sterkst belast  bij bergop gaan, passage , piaffe en verruimingen. Bovendien 

brengt hij het hoofd naar beneden en bij eenzijdige  werking voor de zijwaartse 

buiging van hoofd en hals. Deze spier moet bij een rijpaard beweeglijk en 

ontspannen zijn. Is deze spier verkeerd getraind dan is dit de bron waaruit het 
paard put om tegen de hand of tegen de hulpteugel te gaan. Via de brede 

rugspier werkt dit door op de achterhand. 

Wanneer de onderhals sterk gevormd is en de bovenhals bespiering zwak dan 
heeft deze disbalans een negatieve werking op de nekband. Problemen in deze 

spieren en in het gebied van het borstbeen door infecties of ongelukken hebben 

invloed op de onderhals. 
Meestal is een duidelijk onderhals het gevolg van een verkeerde gymnasticering 

van het paard. Sterk bijzetten waardoor paarden steeds tegen de ruiterhand 



Rijvereniging  De 

Commandeurs 

8 
 

drukkenzorgen ook voor een negatief gebruik van de onderhals. Evenals 
onoordeelkundig gebruik van hulpteugels. 

Springruiters hebben minder moeite met een onderhals dan dressuurruiters. 

Vooral wanneer er draversbloed in de afstamming zit (b.v. Quick Star) dan 
hebben springpaarden vaak een korte hals met veel onderhals. Maar hun 

aanleuning is goed en het zijn stabiele springpaarden, die je niet moet willen 

“ombouwen”.  
Bij de dressuur ligt het wat anders: wanneer een sterke onderhals gecombineerd 

met een langzaam achterbeen voorkomt dan wordt het in de dressuur moeilijk. 

Maar beschikt zo’n paard over een goed dragend achterbeen dan kan dat veel 

goedmaken. Wel moet veel voorwaarts-neerwaarts gereden worden en moet 
men wachten met de oefeningen tot de onderhals en de bovenhals met elkaar in 

harmonie zijn. Heuvel op rijden, stap lange teugel, en draven voorwaarts 

neerwaarts aan een lange teugel en cavaletti arbeid (in stap op de grond tot draf 
een stukje hoger) zijn oefeningen die hiervoor kunnen zorgen.  

RR 

Succesvol parcours rijden 

 

Heb je maar weinig springmateriaal tot je beschikking, dan kun je toch een heel 
parcours bouwen, met veel  varianten. 

Al deze parcoursen bestaan uit 2 stijlsprongen en 2 oxers. Denk erom dat 

wanneer een oxer van 2 kanten gesprongen moet worden het een vierkante oxer 

moet zijn, dus de beide bovenbalken op gelijke hoogte. Voor losstaande oxers 
kun je zelf bedenken wat je wilt.  

In dubbelsprongen gelden de volgende maten voor paarden: 

1 galopsprong= 7.10-7.70  meter 
2 galopsprongen= 10.40-11 meter 

 

Voor combinaties: 
3 sprongen: 14.30-15.00 

4 sprongen: 17.90-18.60 

5 sprongen: 21.50-22.50 

6 sprongen: 25-26 
7 sprongen: 28.50-29.50 

 

Bij het oefenen kun je de afstanden beter iets 
verkorten dan blijven de paarden beter gesloten en 

ook bij lagere sprongen de afstanden wat verkorten. 

 

Denk er bij de schetsen aan dat de afmetingen van 
het terrein hier niet zijn weergegeven om plaatsruimte 

te besparen. 

 
Parcours 1:  

voor B en L niveau: rechtsom beginnen en dan 1-

rechts naar 2-links over de diagonaal naar 5-rechts 
naar 6. 

Voor M: 1-2-3-4-5-6. 
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Parcours 2 (dubbelsprong en gebogen lijn): 

Voor B: rechts om naar 2-linksom naar3- 

over de diagonaal naar 4a en één of 2 
galopsprongen naar 4b- rechts over 5. 

Voor L:2-3-4a,4b-5-een gebogen lijn van 5 

of 6 galopsprongen naar 3. 
Voor M: nog een extra gebogen lijn aan het 

begin van 1naar 2-3-4a,4b-5-3. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Parcours 3 (enkele hindernissen op rechte en 
gebogen lijnen): 

Voor B: 1- linksom 3-4-5-6  of 1-3-4-1-3. 

Voor L: 1-2-3-4-5-6. 
Voor M: 1-2-3-4-5-6-3-4-1. 

 

 
 

 

Parcours 4 (afstanden rijden op rechte lijn met 4 galopsprongen en gebogen 

lijnen met 5 galopsprongen): 
Voor B: Linksom 1- 2-3- met 4 sprongen naar 4. 

Voor L/M: 1-2-3-4- met 5 sprongen naar 5. 

 
 

De volgende keer ook parcoursen met 5 t/m 8 

sprongen. 

 
RR 
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De dravende reporter 
 

 
 

Wij zijn Ronald En Patricia van Leersum, en zijn sinds januari 2014 lid van de 

Commandeurs,Patricia als dressuurlid, en ik als Menlid. 

Wij hebben een paard, Wander  een fries (Remmelt x Melle )van 15 jaar , en een 
E pony  Sinclair een Welsh van 11 jaar ( Beukenhofs Jordy x Kooihuster Teake) 

 

 Sinclair 

 Wander  
 

Wij zijn redelijk laat begonnen met paard rijden,  in 1990 zijn wij bij het 

Ruitercentrum Beverwijk begonnen met 1x in de week een lesje, maar wij wilden 
verder en dat vonden wij niet hier. 

We kregen de smaak te pakken, en zijn op de  vrijdagavonden  gaan lessen bij 

Hippisch Centrum Velsen, daar zijn we pas echt “besmet” geraakt met het 
paarden virus, dressuur, springen, en  bosritjes maken DAT is paardrijden 

vonden wij. Niet veel daarna kochten wij ons eerste paardje Bijou ,deze stond 
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lekker dicht bij huis op stal van der Kolk op de Bankenlaan. Na 2 jaar vond ik het 

wel nodig om een eigen paard te hebben, en “toevallig” waren er net Friese 

veulens op stal. Daar stond onze Wander tussen, we waren overstag, dit moest 
hem worden, en dat bleek een goede keuze want nu 15 jaar later, zijn we nog 

steeds super blij met hem. 

 

ons land, met op de achtergrond de 

rijbaan.      Onze zandpaddocks en stallen. 
 

 

Met ons eerste paard Bijou hebben we gesprongen, en wat ik zelf het leukste 
vond: Endurance rijden. Dit hebben we veel gedaan tot en met klasse 2 , dit is 

60km paard rijden binnen een bepaalde tijd en met een maximale gemiddelde 

snelheid.  Helaas raakte Bijou geblesseerd , en dit is niet meer goed gekomen en 

hebben na 13 jaar samen zijn afscheid moeten nemen. En toen kwam voor mij 
ineens Wander in beeld, tot die tijd reed Patricia Wander in de dressuur, en 

deden we  recreatief mennen met hem. Maar nu moest Wander ook nog 

Endurance rijden, wat best moeilijk is met een fries, maar het gaat super goed. 
We rijden nu regelmatig wedstrijden in de klasse 1 (tot 35 km) en rijden we 

mendurance in de impuls klasse.  Wander is een echte allrounder en een zeer 

werkwillig paard, maar het blijft een fries met een eigen wil, en zal niet altijd 
“zomaar” zich wat laten opleggen, daar moet je echt wel even de tijd voor 

nemen. 

Met Sinclair doen we ook recreatief mennen, en dressuur rijden, maar het 

meeste rijden we met hem lekker in de bossen.   
Sinds 1 maart 2014 hebben wij onze paarden aan huis, wat een luxe is dat. 

Lekker je eigen rijbaan, rijden wanneer je wilt, zonder rekening te moeten 

houden met andere ruiters.   
  

 

Wij zijn bij de Commandeurs terecht gekomen via Miel van de Velde, (wij 

stonden op dezelfde stal in Castricum ) en met het oog op onze paarden aan huis 
was de Commandeurs lekker dichtbij, en vertrouwd voor ons. We hebben ruim 

16 jaar terug ons koetsiersbewijs gehaald bij Jan Tuin, en later les gehad van Jan 

bij HS Heiloo,  dus was het voor ons een makkelijke keuze om over te gaan naar 
de Commandeurs. Ik heb nu 2x meegedaan aan de onderlinge men wedstrijden, 

en dat was leuk om te doen, en niet geheel onbelangrijk met goede resultaten. 

De menlessen op vrijdagavond zijn zeer gezellig, en de groep menners is 
enthousiast. Wij voelen ons prettig bij de Commandeurs, omdat het allemaal 

gemoedelijk gaat bij deze vereniging, en wij hopen dat het ook zo blijft. 
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Slimme oplossingen voor kleine problemen 
 
Oude afwasborstel 

Heb je door de modder gereden? 

Afwasborstels om de paardenhoeven en kootholtes schoon te 
maken. Daarbij houd je schonere handen en heb je minder water 

nodig. 

 
Kattenbakvulling 

Een onaangename geur in je zadelkast door 

vochtig leer en andere materialen? 

Een jutezak of stoffen boodschappentasje 
vullen met kattenbakvulling in de zadelkast 

plaatsen. Na een paar dagen is het vocht 

opgenomen door de vulling en is de geur 
weg. 

 
 
Fles in de laars 

 

Natte laarzen? Laat er geen vouwen in ontstaan, als je 

niet in het bezit bent van laarzenspanners. Bovendien 
passen die niet in alle laarzen. Je kunt het probleem 

oplossen door kranten in de voet te stoppen, die 

nemen het vocht op, en een gevulde patfles in de 
schachten te plaatsen. Zo blijven je schachten recht. 

 

 
Bescherming 

 

Heb je uitstekende paaltjes aan je hek? 

Een (voet)bal open knippen en over de kop van het 
paaltje plaatsen, zodat je paard beschermd wordt tegen 

splinters en er ook niet op kauwen kan. Tja en misschien 

vindt hij het een leuk speeltje, dan moet je wat anders 
verzinnen. 
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Het paard in de kunst 

 
 
 

 

Paard op graftombe (midden 8e eeuw) 
 

Astana is een kerkhof aan de Noordelijke 
Zijderoute van China, dichtbij de omwalde stad 

Gaochang. Gaochang was de administratieve 

hoofdzetel van het Westerse district van China 
(Xizhou) tijdens de Tang dynastie. Het was een 

centraal punt tussen de verschillende 

handelsroutes die leiden tot de grootstad 
Chang’an. Gaochang werd in 791 na Christus 

verwoest door de Tibetanen.  

Het kunstobject maakte deel uit van een 

graftombe, samen met verschillende figuren van 

paarden en een kameel. Het is gemaakt uit klei 
en hout en is gebaseerd op geglazuurde 

keramieken voorbeelden uit grotere graftombes van het metropolische China uit die 

tijd. Er bevinden zich geschilderde markeringen op het beeld en bloemkvormige 
motieven op het lichaam van het paard. De houten benen waren aan de bovenkant 

van de tombe vastgemaakt.  

Paarden waren zeer belangrijk in het dagelijks leven in de regio van Gaochang 

tijdens de Tang dynastie. Al de communicatie verliep via paarden. Gedetailleerde 

registers werden opgesteld om na te gaan waar de paarden heen gingen. Hierin 
werden ook straffen neergeschreven tegen mensen die wonden aandeden aan de 

paarden door verwaarlozing of te zwaar beladen te zijn. Als een paard onderweg 

stierf, werden er onderzoeken uitgedokterd om te zien wie schuldig was.  
  

 

Op glad ijs door de eeuwen heen 

 Dat IJslanders hun paarden op bevroren ondergrond rijden kent waarschijnlijk een 

net zo lange geschiedenis als het volk. 

 Vikingenpaarden op scherpe spikes: 
 Vondsten in IJslandse grafheuvels uit de 9e en de 10e eeuw laten zien dat 

de Vikingenpaarden vaak van scherpe ijzeren spikes waren voorzien om beter grip 
op de gladde ondergrond te krijgen. Toen het gebruik van hoefijzers 

in noordelijk Europa in de 11e eeuw algemeen bekend werd, deed deze innovatie 

ook zijn intrede op IJsland.  Zo vermeldt de IJslandse saga Heiðarvígasaga, 

geschreven rond 1200, dat paarden beslagen waren. Verschillende bronnen uit de 
late Middeleeuwen laten ook zien dat buitenlandse kooplieden hoefijzers naar 

IJsland brachten. In deze tijd werden de ijzers vastgemaakt met de zogenoemde 
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"paardenschoenspijkers", de voorlopers van de huidige hoefnagels, die pas in de 
19e eeuw op IJsland geïntroduceerd werden. De oude spijkers hadden dikke 

koppen die ver uit de ijzers staken en goed grip op gladde ondergronden gaven. De 

hoefijzers werden ook gesmeed met vaste kalkoenen en uit bronnen mag duidelijk 
zijn dat men onderscheid maakte tussen zomer- en winterbeslag. In een 

inventarisregister van het bisdom Skálholt uit 1548 wordt bijvoorbeeld vermeld dat 

het ambt toen gladde ijzers voor twaalf paarden en kalkoenenijzers voor tien 
paarden bezat. 

Tot in de 20e eeuw waren paarden het belangrijkste vervoersmiddel op IJsland. In 
de winter werd over bevroren meren en rivier gereden en in de oude annalen, zoals 

de Mælifellsannáll uit 1692, is te lezen dat tijdens strenge vorstperioden zelfs van 

het vaste land over bevroren fjorden naar ver gelegen eilanden werd gereden. Het 
rijden op ijs was niet alleen een bittere noodzaak, de vlakke ijsvloer van een 

bevroren meer bood namelijk vaak de ideale ondergrond om de paarden te laten 

spetteren. De IJslandse saga Fljótsdælasaga, die rond 1600 werd geschreven, is de 
oudst bekende bron waar het woord tölt in voorkomt. Daar wordt verteld hoe Spak-

Bessi Össurarson achter de zonen van Droplaug reed: "Nollur gaat nu terug naar 

zijn boerderij maar Bessi en zijn volgelingen rijden in een vlotte tölt weg over het 

ijs." De oorsprong van het woord tölt is overigens niet zeker. Er zijn kenners die 
menen dat het woord iets te maken heeft met het werkwoord telja (tellen) terwijl 

anderen een verband zien met het uit het volkslatijn afkomstige tolutarius, dat in 

de Middeleeuwen werd gebruikt voor de laterale gang bij paarden in Scandinavië. 
Het rijden op ijs had overigens niet alleen praktische voordelen, zoals het inkorten 

van reisafstanden, het werd ook als bevorderlijk voor de ontwikkeling van een 

rijpaard gezien. In het beroemde boek van Eggert Ólafsson en Bjarni Pálsson, over 
hun reis door IJsland in 1752-1757, is veel te vinden over de paarden van vroeger 

en daar beweren de schrijvers zelfs dat de beste rijpaarden degene zijn die op het 

vlakke ijs getraind worden. 

Bron: horsesonice.nl 
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Gezondheid 
 

 

 

Te dikke of te dunne paarden 

 

Heel vaak gaat het over te dikke paarden, veel paarden in Nederland kampen 
met overgewicht en dat is niet gezond. Extra belasting van de pezen en 

gewrichten of anders een verhoogd risico op insulineresistentie en andere 
stofwisselingziekten. Maar te dun is ook niet gewenst, toch? En wat is eigenlijk te 

dun, dat je de ribben kan zien? Of de hele ruggengraat? Nu ben ik van mening 

dat de norm van een ‘normaal gewicht‘ bij het paard aardig aan het verschuiven 

is in de richting van te zwaar, en daarbij negeren we de gezondheidsrisico’s. 

Te magere paarden is ook ongewenst en vaak een signaal van stress ergens in 

het lichaam, dat kan dan zowel fysiek (bv. pijn, wormbesmetting) als emotioneel 

(bv training) zijn. En is er vaak de neiging om te magere paarden extra 

krachtvoer te geven en dat werkt geregeld averechts. Waarom? Omdat paarden 
die te mager zijn en stress ervaren zeer vaak ook te maken hebben met maag-

darmzweren en een te zure inhoud van de darmen. En juist een te lage pH (zuur) 

in de darmen zorgt ervoor dat paarden en pony’s de energie niet goed meer uit 
het rantsoen kunnen halen, met name de vetzuren uit het ruwvoer. En 

krachtvoer (suikers en zetmeel) zorgen juist voor een nog zuurdere inhoud van 

de darmen. Onbeperkt ruwvoer aangevuld met mineralen en vetrijke producten 
is de eerste stap bij te magere paarden en het verminderen/achterhalen van de 

stress of andere gezondheidsproblemen. 

Op zich is het voor paarden en pony’s wel een natuurlijk ritme om in de winter 

de vetreserves aan te spreken die zij in de zomer hebben opgebouwd. Dit om het 

lichaam op temperatuur te houden gedurende de wintermaanden, tenminste als 
zij geen drie winterdekens op hebben en nog buiten komen. En zoals alles in de 

natuur zijn eigen ritme heeft is het aankomen/afvallen gedurende de seizoenen 

ook een natuurlijk ritme van het paard. Hoe verstandig het is om hierin te 
interfereren als paardenhouder? Wellicht is het aantal stofwisselingziektes die 

steeds vaker gediagnosticeerd worden hier een antwoord op. 

 

 

http://www.voervergelijk.nl/informatie/48/dik-of-dun/conditiescore
http://www.voervergelijk.nl/informatie/46/dik-of-dun/vermagering
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Herfst, dus rommel in de wei    

 

Van sommige bomen weten we dat ze giftig zijn voor 
paarden, maar we weten dat niet van alle soorten. Pas 

dus goed op. De eikenboom is mild giftig, vooral de 

bladeren en eikels. Ook losse bladeren en vruchten van 
de rode esdoorn zijn zeer giftig en opname is meestal 

fataal. Van de beuk zijn vooral de nootjes giftig. Verder 

zijn de walnoot, wilde kastanje, beuk, kersen- en 
pruimenbomen giftig voor paarden. Laat je paard of 

pony hier dus niet van eten! Ook wanneer losse 

bladeren, eikels, nootjes of vruchtjes in de paddock of 

weiland komen te liggen kan je ze beter opruimen. 

Takken en bladeren van de berk, wilg 
en druif zijn niet giftig. Maar laat je 

paard er niet te veel van eten. Het is 

namelijk geen onderdeel van het ‘normale’ rantsoen van je 
paard, waardoor soms toch problemen kunnen ontstaan. 

Takken bevatten veel lignine. Deze vezel is onverteerbaar en 

kan mogelijk verstoppingen veroorzaken. Let dus altijd goed 
op of je paard de mogelijkheid heeft om van bomen of 

struiken te eten die langs de kant van het weiland of de 

paddock staan. Wanneer dit het geval is doe je er goed aan 

om een keer de snoeischaar mee te nemen. Ook wanneer er 
veel takken of bladeren in de wei moet je ze opruimen.  Foto’s van de 

walnootboom. 

 

Productinformatie 

 
 

Hooinet 

 

In Minnesota (Amerika) hebben ze uitgezocht wat de beste 

hooinetten zijn om je paard langer aan het eten te houden. 
Hoe kleiner de mazen hoe langer ze eten was de verwachting. 

Gebleken is dat een hooinet met mazen van 3 cm je paard of 

pony het langst aan het eten houdt. 
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Verslagen 

 

 

Springles 

 

De eerste springles na de vakantie was het benauwd en al wat vroeg donker. 
Niet getreurd, 4 dames van verschillend niveau met totaal verschillende 

springers onder het zitvlak. Toch werd het een leuke les, waarbij genoeg 

aandacht voor iedereen.  Probleempje voor de instructie: de kleinste was de 
pony van Pernilla en het paard met de grootste beweging was van Judith.  De 

één dus wat meer gang en de ander wat meer terug. Het paste allemaal. En ook 

de eigenwijze bonte die bedacht had dat hij niet van balkjes hield, was te 

overtuigen. 
Het ging nog net zonder licht, maar voor de foto’s was het te donker. 
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Puzzels 
 

 

Oplossing juni 
Hoog te paard zitten 

 

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 

 

 

Puzzel september 
 

Hieronder zie je een soort sudoku 

Er zijn 4 figuren getekend. In elk blok van 4 moeten ze alle vier voorkomen. 

Maar je moet ze wel zo plaatsen dat er in elke rij en in elke kolom ook 4 
verschillende figuren staan. 
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Mutaties 

 
 

 

Seniorlid 
Maaike van der Eng     

(Mennen en dressuur) 

 

wijziging 
- 
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Niet rijdend lid 
- 

Startkaart lid  

- 

 

 

 

 

Uitslagen 
 

OW September; 

 
Dressuur                                        

B – L1 

1 Marleen Stengs met Noortje 
L2-M1 

1 Jet Beentjes met Joey 

2 Joke Muijen met Willow 
 

 

Kür op Muziek 

1  Wizzard of Oz – Femke Baltus, Merije Baltus, 
Jet Beentjes en Yousha Beentjes 

2  The Specials – Marjolein Veenstra-Vos en 

Marjon Geerdes 
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Mennen 

B 

1  Ronald van Leersum met Wander 
L1 

1  Miel vd Velde met Sandvick 

 
Op verzoek van meninstructeur Jan Tuin zullen vanaf dit jaar de winstpunten 

bijgehouden worden en bij 10 winstpunten moet te gepromoveerd worden bij de 

onderlinge wedstrijden 

 
Bij deze de tussenstand na 3 OW’s; 

Larissa Bleeker L1 + 7; Miel vd Velde L1 + 13 – gepromoveerd naar  L2; 

Marianna in ’t Veld L1 +5; Ronald van Leersum B +9; Piet Zoon B +5. 
 

TrixSportCup 
 

Uitslag 2014 
B: Gillian Klinkenberg 

L: Ryanne Pronk 

M: Priscilla van der Poel 
Z: Kaylee Ramakers-

Gouda 

 
In 2015 komt er weer een 

nieuwe TrixSportCup in 

gewijzigde vorm. Als we 

toestemming krijgen van 
de KNHS maken we er 

eind juni een vierdaagse 

wedstrijd van. 
 

 

 
 

KNHS wedstrijd op 28 september 
 

Marleen Stengs Noortje B E 168 180 

Femke Baltus Ginger L1 P 166 169 
Marije Baltus Karmalita L2 P 164 167 

Kelly Beentjes Zonnalina L1 P 192 181 

Marjon Geerdes Eslöv  L1 P 191 195 

Judith Jacobsen Amondo M1 P 167 188 
 


