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Van de voorzitter 
 

 
Het jaar zit er bijna op en tijd voor de laatste postgalop van 2014!  
Afgelopen jaar is er wat activiteiten betreft niet zoveel gebeurd, maar achter de schermen des te meer! 
Als bestuur zijn we begonnen een toekomstplan voor de vereniging op te stellen. De eerste resultaten 
hebben al laten zien tijdens de najaarsvergadering.  
Ook tijdens de najaarsvergadering zijn de clubkampioenen bekend geworden, Miel van de Velde met 
Sanvick bij het mennen en Marleen Stengs met Noortje bij de dressuur, nogmaals gefeliciteerd! 
Om de bloembokaal wordt dit jaar hard gestreden, ik ben benieuwd wie er met de eer gaat strijken dit 
jaar! 
Maar er staan ook een aantal activiteiten op stapel; in februari en maart zijn er houding en zitlessen 
van Carmen Schalk, er wordt op het ogenblik een pubquiz in elkaar gezet en gaan we beginnen met 
dressuurlessen op de zaterdag ochtend. Ook komt de Trixsportscup volgend jaar weer terug als 4 
daagse wedstrijd eind juni met wederom een goedgevulde prijzenpot.  

De redactie van de postgalop heeft ook niet stilgezeten met als gevolg een goedgevuld blad met 
;2

e
 deel van de parcoursen; de najaars-notulen, ongelijke hoeven, pijn bij paarden, zebradekens, 

schimmels wit houden, mendurance en de najaars-regiovergadering. 

Fijne feestdagen gewenst, 

Ingeborg 

 

 

 

 

 

 

 

Clubkampioen Sandvick met zijn gewonnen deken 

(ter beschikking gesteld door Veehandel P. Zoon) 

       Clubkampioen Noortje met deken 
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       (ter beschikking gesteld door TrixSports) 

 

Namens het bestuur hele fijne kerstdagen 

en een gezond & gelukkig 2015 gewenst! 
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Op zondag 4 januari zijn alle leden van 

harte uitgenodigd voor de nieuwjaarborrel in 

het clubhuis!  

Aanvang 16:00 
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Van de bestuurstafel 

 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

4 november 2014. 
RV De Commandeurs. 

 

1. Opening door de voorzitter. 
Ingeborg opent de vergadering om 20.35 en heet iedereen welkom.  

2. Mededelingen. Geen. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging vrijwilligers avond gemeente Heemskerk 12-12-14 
Algemene Ledenvergadering KNHS regio NH 20-11-14 Uitgeest 

Algemene Ledenvergadering Kring Centraal 17-11-14 Assendelft 

Rekening Gemeente Heemskerk Rioolheffing  
Afmeldingen ALV: Hans van Son, Fam.Beentjes, Debby Wolbink, Dionne Geerdes, 

Mies van Tunen. 

Telefoon nummer bij Calamiteiten tijdens KNHS evenementen? Bel 0900-
112KNHS 

4. Notulen voorjaarsvergadering 2014. 

Geen vragen.  

5. Begroting 2015. 
Ton deelt de begroting 2015 uit en licht de cijfers verder toe.  

Geen vragen. 

6. W.V.T.T.K met PRIJSUITREIKING DEKENS voor de clubkampioenen. 
Paarden en pony’s dressuur bij elkaar gedaan. Astrid reikt de deken uit namens 

Trix sports aan Marleen Stengs. 

Piet Zoon reikt de deken uit aan de menkampioen Miel vd Velde. 

 Ingeborg geeft presentatie over  KNHS bestuurssessie over het beleid van de 
vereniging en vertoont het filmpje wat de KNVB voetbalbond heeft gemaakt over 

de problemen die we tegenkomen binnen de vereniging.  

Ideeën voor toekomstige activiteiten: Flexchair, Marlon van Wissen, 4 span 
mennen, marathondemonstratie. Teugeldrukmeter. Ruiter en fit. Carmen van 

Schaik voor zit en houding. Op zaterdag men/dressuurles als daar behoefte aan 

is. Springclinic. 
7. Rondvraag. 

Judith vraagt om wat meer aandacht voor de springers. Ook zijn er wat 

staanders verrot.  

Miel geeft aan dat we het springmateriaal gaan bekijken van de winter. 
Lamp in de bak is stuk. 

Mensen die wel eens bar dienst doet. Denk erom dat je niet elke keer een nieuwe 

zak openmaakt van de ingevroren spullen. 
We moeten ook een lijst bijhouden van alle mensen die wel eens achter de bar 

staan. Die moeten een internet cursusje volgen. 

De trekker is overleden. We zoeken een andere trekker dus als iemand iets 
weet?  
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8. Sluiting vergadering om 21.35 

 

Agenda 
 

 
 

Club 
4 januari: nieuwjaarsreceptie 

5 april: KNHS wedstrijd 
19 april: onderlinge wedstrijd 

31 mei: KNHS wedstrijd 

7 juni: onderlinge wedstrijd 
25 t/m 28 juni: Trixsportscup (KNHS) 

23 augustus: KNHS wedstrijd 

 

Kring 
11 januari:paarden dressuur Kringselectie Z1, Z2, ZZL 

18 januari: paarden dressuur Kringselectie B t/m M2 

12 juli: Kringkampioenschappen paarden en pony’s B t/m ZZL 
 

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 

 

 KNHS 
28 februari en 1 maart: Indoor dressuur ZZ-Zwaar t/m Zware Tour 
6 en 7 maart:  Indoor dressuur paarden L2 t/m ZZ-Licht 

14 maart:        Indoor dressuur pony's L2 t/m Z2 

21 maart:        Indoor springen pony's L t/m ZZ 
28 maart:        Indoor springen paarden L t/m ZZ 

22 augustus:  Hippiade Mennen, Hackneys en tuigpaarden 

29 augustus:  Hippiade pony’s en voltige 

4 en 5 september: Hippiade paarden 
 

Ponyhoek 
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Paarden komen oorspronkelijk uit India 

 

Uit Nature Communications : 

De Belg Thierry Smith van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen (KBIN), heeft samen met een aantal andere 
wetenschappers  in India een 54,5 miljoen jaar oude voorouder van paarden, 

neushoorns en tapirs opgegraven, een z.g. fossiel. In die tijd was India nog een 

eiland dat van Madagascar was afgescheurd en langzaam richting Azië dreef. Het 
eiland was lange tijd geïsoleerd, voordat er een verbinding ontstond met het 

vaste land. 

Ze vonden meer dan 200 resten van een primitief zoogdier dat op een klein 
paard lijkt . 

Het dier werd Cambaytherium thewissi gedoopt. Hij woog waarschijnlijk tussen 

de 20 en 35 kg. Hij vertoont zowel kenmerken van de onevenhoevigen (o.a. 

paard) als nog primitievere kenmerken. Ze aten bladeren, vruchten en grassen. 
Via de landverbindingverbinding konden de dieren van het eiland naar het vaste 

land migreren, en zo kwamen de nakomelingen van de Cambaytherium daar 

terecht. Maar het dier was toen zelf al uitgestorven en dus worden de fossielen 
alleen in India gevonden. 

Horseball 

Iets voor jou? Of voor de club? Samen een uitje? 

De KNHS heeft een nieuwe discipline toegevoegd aan de Nederlandse 

Paardensport. Met de officiële oprichting van de KNHS-Horseball Vereniging is de 
discipline Horseball nu officieel opgenomen. 

Het Nederlands Kampioenschap Horseball, vindt  in het weekend van 13 en 14 

december op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo plaatsvindt. 

In dit weekend wordt niet alleen gestreden om het goud. Er worden ook 
oefenwedstrijden gespeeld en buitenlandse topteams laten met demonstraties 

zien, wat zij in hun mars hebben. Ook wordt er uitgebreid informatie gegeven 

over de sport, de spelregels en de tactieken. Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven om met eigen paard of pony deel te nemen aan een clinic of een 

oefenwedstrijdje. 
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Techniek 

 
 

Succesvol parcours rijden deel 2 

 

Al deze parcoursen bestaan uit  steilsprongen en  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 5:  

Deze opgave bevat steilsprongen, het rijden van 
langere afstanden en tot slot een combinatie 

B: rechtsom-1-linksom 2(oxer met ongelijke 

leggers)-3a,3b-1-2 
L: Linksom-2 (oxer met gelijke leggers)-

linksom-1-linksom 5- 6a (oxer gelijke 

leggers),6b-7-8 

M: rechtsom-1-linksom-2- 3a,3b-1-5-6a,6b-7-8 
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Parcours 6: 3 steilsprongen en 3 oxers. 
 

De keuze is om 6a,b met 2 of 3 galopsprongen te 

rijden (zie tabel afstanden) 
 

B:(sprong 2 als steil bouwen) 

Linksom-2-rechtsom-3-4-rechtsom-6a,6b-linksom-7 
L: (oxer 2 met gelijke leggers) linksom-1-2-rechts-3-

4-gebogen lijn -5-6a,6b-linksom-7 

M:1-2-3-4-5-6-7-5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Parcours 7: 4 steilsprongen, 3 oxers en een 

triplebar(6). De afstand 3-4 moet op 5 of 6 
galopsprongen gebouwd worden, 6-7 op 6 of 7 

galopsprongen, 5a,b op 2 galopsprongen 

B:rechtsom-1-2-linksom-3-4-rechtsom-5a,b-
linksom 6-7 

L: 1-2-3-4-5a,b-6-7-links-8-9-rechts-10 

M:13-2-3-4-5a,b-6-7-8-9-11a,b-12 

 
 

 

 
 

 

 
Parcours 8: 

2 oxers en 6 steilsprongen, waarbij sprong 6 als 

overbouwde sloot gedacht is, of op andere wijze 

voorzien van iets creatiefs, zoals pionnen, jassen 
etc. 

7sprongen tussen hindernis 2 en 3. 6 sprongen 

tussen 4 en 5 en 4 sprongen tussen 7 en 8a en 1 
sprong voor de combinatie 8a,b. 

 

B: rechts-1-links-10-rechts-11-5-6-links 8a,b-
rechts-9 

L: 1-2-3-4-5-6-8a,b-9 

M: 1-2-3-4-5-6-7-8a,8b-9-10 

Of M: 1-2-3-4-5-6-7-8a,b-9-3 
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De dravende reporter 
 

 
 

 De dravende reporter was niet op pad. 

 
 

 

Slimme oplossingen voor kleine problemen 

 
 

Voor paarden die slecht eten 

Moutbier bevat veel vitamine en wekt de eetlust op. Per dag een klein flesje over 
het voer gieten. Het heeft nog een voordeel: vanwege het aanwezige biergist  is 

het bovendien ook goed voor de hoeven. 

 
  

 

 

Goedkoop oefenmateriaal 
 

In plaats van 

cavaletti: Neem twee 
stevige emmers. 

Haal de hengseld 

eraf. Meet je balk 

op. Zaag uit de 
onderkant van de 

emmers de vorm 

van de balk (zie 
plaatje) En klaar is 

je cavaletto. 
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Het paard in de kunst 

 
 

 

Ridder, dood en de duivel – Albrecht Dürer (1513-14)) 
 

 

Albrecht Dürer (1471-1528) 

was een Duitse schilder uit 

Nürnberg. Door het gebruik 
van waterverf wordt hij een 

van de eerste Europese 

landschapschilders 
genoemd. Hij was een van 

de meest belangrijkste 

schilders uit de renaissance. 
Typisch is het gebruik van 

klassieke motieven en 

deugden, kennis van 

Italiaanse artiesten en 
Duitse humanisten en zijn 

theorieën over wiskunde, 

perspectief en ideale 
verhoudingen. 

Uit de Meisterstiche van 
Dürer, komt deze Knight, 

Death and the Devil, een 

van drie stuks uit een 

meesterwerk. De andere 
twee zijn Melancholia I en 

Saint Jerome in his Study. 

De drie werken relateren 
aan de drie grote 

Middeleeuwse deugden: 

theologie, intellectualiteit en 
moraal. De ruiter op dit werk geeft de moraal weer.  

Het werk is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op Enchiridion militis Christiani van 

Erasmus, geplubiceerd in 1504. De ridder in het werk rijdt standvastig in een 
donkere kloof. Hij rijdt langs ‘de dood op een ziek paard’, die een zandloper 

uitsteekt als herinnering aan de beknoptheid van het leven. De ruiter wordt gevolgd 

door een duivel met een zwijnengezicht. De ridder, als de verwezenlijking van de 
moraal, is van uiterlijk gebaseerd op traditionele heroïsche helden uit Italië.  
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Gezondheid 
 

 

 

ongelijke hoeven 

 

De meest voorkomende oorzaak voor ongelijke voeten ligt in de veulentijd. We 

zien de afwijking meestal alleen aan de voorvoeten. Een veulen dat geboren 
wordt heeft gelijke voetjes. Maar vermoedelijk door exterieur, bijv. een korte 

hals en lange benen of een voorkeurs houding van het veulen die zij aanneemt 

bij het grazen wordt de bekende grasvoet veroorzaakt. 

Het veulen zet zijn ene been gestrekt naar voren en de ander onder zijn lichaam. 
Zijn de paarden ouder dan zie je dit gedrag bij het grazen nog steeds. Het dier 

wisselt niet van been en zet steeds dezelfde voet naar voren. Door deze stand 

verandert ook de hoefvorm. Het been dat gestrekt naar voren staat belast het 
meest de verzenen en door deze druk schuiven deze onder de hoef en slijten 

daar door meer. Bij het been dat naar achter staat komt de druk het meest op 

de toon van de hoef. De verzenen worden niet belast en kunnen door groeien tot 
een steile hoef. Door deze houding ontstaat een pees verkorting aan de steile 

hoef en een pees verlenging aan de platte hoef. Tijdig laten corrigeren door de 

hoefsmid kan het probleem binnen de perken houden. 

In beweging zie je als je goed oplet hetvolgende: Bij de steile hoef landt het 
paard meestal op de toon , is de paslengte korter en de kootvering is minder en 

bij de platte hoef land het paard op de verzenen , is de paslengte groter en heeft 

meer kootvering. 
Als het paard op 3 jarige leeftijd bereden gaat worden, wordt de belasting groter 

en de ongelijkheid nog erger. Het vervelende is dat deze ongelijke hoeven 

doorwerkt in het hele paard. Het dier wordt asymmetrisch in de hele voorhand 
en dit vindt je later terug in het beweging. De klacht is dan vaak dat het paard 

bij de steile hoef moeilijk in de wending is, bij uitstrekken onregelmatig wordt, 

moeilijk in galop gaat en ook wel dat het paard er een stap bij doet. 

Deze problemen waar je tegen aan kunt lopen kunnen puur mechanisch zijn en 
die kun je dan proberen om rij-technisch op te lossen. De hoefsmid moet een 

goede balans vinden in het bekappen en beslaan van het paard. Blijven de 

problemen aanhouden dan kan er natuurlijk ook een andere oorzaak achter 
zitten en is het verstandig om een dierenarts te raadplegen. 
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Pijn herkennen bij paarden 

30  Juli  2014 - Bron: uu.nl 

Paarden kunnen niet vertellen of en waar ze pijn hebben. En omdat paarden 

prooidieren zijn, zal hun instinct vertellen om pijn niet duidelijk te laten zien. 
Maar soms is het wel belangrijk om daar wat van te weten. In Utrecht is nu een 

pijnschaal voor paarden ontwikkeld. 

Thijs van Loon, van de Universiteitskliniek voor Paarden, is 

samen met andere onderzoekers de uitdaging aangegaan om 

een pijnschaal voor paarden te ontwikkelen. Er wordt gekeken 
naar een aantal fysiologische parameters, zoals rectale 

temperatuur, ademfrequentie en darmgeluiden. Daarnaast 

wordt er ook gelet op specifieke gedragingen als rusteloosheid, 
zweten, schoppen tegen de buik, krabben, spiertrillingen, slechte eetlust en 

agressie en/of minder interesse in de mens. Samen vormen deze parameters de 

pijnschaal. Maar ook paarden reageren niet allemaal hetzelfde op pijn, net als 

mensen. De pijnschaal is nooit 100% accuraat, maar geeft wel een goed beeld. 
 

De schaal is getest bij 48 

paarden die een 
spoedeisende koliek 

operatie moesten 

ondergaan. Paarden met 
een hogere score op de 

pijnschaal hadden een 

grotere kans op een 

tweede operatie door 
complicaties of zelfs op 

euthanasie. Volgens van 

Loon is deze pijnschaal 
pas een begin bij het 

bestuderen van 

pijnexpressie in paarden. 
Hij hoopt dat verder 

onderzoek zal leiden tot 

schalen voor specifieke 

pijnen. 

 

 

http://www.eznc.org/PrimoSite/show.do?ctx=25145,169655,896304
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Productinformatie 

 
 

Zebradeken 

19  November  2014 - Bron: artis.nl 

Een paard met een zebradeken in de wei. Dat ziet er wel leuk uit. Is dat nu 

zomaar een grapje (haha, zebra's in een weiland in Nederland)? Maar er blijkt 

meer achter te zitten. De dekens met zebraprint helpt tegen vliegen. 

Paarden kunnen 

in de zomer veel 
last hebben van 

steekvliegen. 

Zeker wanneer 

de dieren 
donkere huid 

hebben. En dat 

is lastig voor de 
paarden, maar 

soms wel wat 

meer dan lastig. 
De dieren 

kunnen er ziek 

van worden of 

een allergische 
reactie krijgen. 

De eigenaar van 

het paard kan 
een speciale 

dekdeken 

gebruiken om het dier te beschermen. De dekens zijn vaak licht van kleur of 
blauw en zijn soms geïmpregneerd met insecticiden.  

Onderzoekers ontdekten dat donkere oppervlakken vliegen aantrekken, terwijl 

lichtgekleurde vlakken dat niet doen. Dat komt door de polarisatie van het licht. 

Licht op een wit vlak wordt in alle richtingen verstrooid. Op een donker vlak 
wordt het licht horizontaal gepolariseerd. En dat trekt vliegen aan. Maar hoe 

werk dat dan bij de strepen van de zebra? 

Houten neppaarden werden bedekt met verschillende dessins. Hier werd lijm op 
gesmeerd om te controleren hoeveel vliegen op welk oppervlak afkwamen. Deze 

testen hadden een duidelijk resultaat. Er zaten minder vliegen op het 

zebrapatroon. En zelfs minder dan op een egaal lichtgekleurd oppervlak. Het idee 

is dat de vliegen in verwarring raken door de mengeling van gepolariseerd en 
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ongepolariseerd licht. Het zebrapatroon is niet aantrekkelijk voor vliegen.  
Een firma in paardendekens ontwikkelde vervolgens een paardendeken met 

zebrapatroon. Hiermee wordt het paard op een meer natuurlijke manier 

beschermd dan wanneer chemicaliën en pesticiden gebruikt worden.  

 
De bron van dit stukje is een column uit de serie: Afgekeken van de natuur. 

 

Hoe houd ik mijn schimmel wit? 

 

Zowel de huismiddelen als de duurdere oplossingen: 

1. Met een poetsblokje uit kwartszand. Bij opgedroogde vlekken. Verdwijnen 

niet helemaal, maar worden bleker. Plekken ontstaan bij het liggen zijn 

problematisch. 

2. Droogshampoo van de drogist. Geschikt voor snelle vermindering van 

vlekken. Bus moet geschud worden en het sissen bij het spuiten wordt niet 

door alle paarden verdragen. 

3. Met houtskool de vlek inwrijven en dan uitborstelen. Blijft nog een waas 

achter. Houtskool met doek of handschoen aanpakken, want de zwarte 

vlekken verdwijnen niet zo maar uit je witte rijbroek. 

4. Shampoo schimmel speciaal. Ruikt medicinaal en schuimt niet erg. Grote 

hoeveelheid nodig voor effect. Het beste is de shampoo met een borstel in 

te masseren en dan af te spoelen: vlekken weg. 

5. Speciale schimmelborstel werkt redelijk bij droge niet te hardnekkige 

vlekken. 

6. Equilux snelreiniger. Op het droge vel met 

een spons aanbrengen of sproeien en met 

een doek uitwrijven na het opdrogen. 

Resten met een borstel verwijderen. Prima 

vlek weg en vel glad en zacht. 

7. Leovet Milton wit voor schimmels. 

Opsproeien en met een schone doek 

uitwrijven. Praktisch door de sproeikop 

maar moet wel herhaald worden voor een 

volledig effect, 

8. Oster sneeuw wit vanilleshampoo. Op het 

natte vel aanbrengen en inmasseren, na 10 

minuten afspoelen. Zuinig in gebruik en 

schuimt goed, heeft wel een lange 

inwerktijd. 

9. Effol white star spray shampoo. Schudden, 

sprayen, inmasseren en grondig afspoelen. 

Vel zacht en sneeuwwit. Alleen zeer 

hardnekkige vlekken zijn nog een probleem. 

10. Easy White droogshampoo. Sproeien, een minuut in laten werken en met 

een doek uitwrijven. Werkt niet zo goed bij een vieze staart 
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11.Loesdau kaktus poetshandschoen. Opgedroogd vuil wordt duidelijk minder. 

Mestvlekken verdwijnen niet. 

12.Absorbine Show Sheen Stain Remover & Whitener. Op de vlek sproeien, 5 

tot 10 minuten laten inwerken en afspoelen. Je ziet de vlek wegspoelen 

zonder hulp. Duurt wel even. 

13.Maar wat ik altijd deed: Vloeibare groene zeep met blauwsel voor de was 
goed inmasseren en dan uitspoelen, of ook heel goedkoop zilvershampoo 

van het Kruidvat gebruiken. 

 

 

 
Verslagen 

 

 

Mendurance wat is dat? 

 

Ronald en Patricia van Leersum hebben mij gevraagd of ik een keer mee wilde 
naar een Mendurance wedstrijd, dit was op 19 oktober 2014 in Teteringen. Geen 

idee wat mij te wachten zou staan, ik zou dan mee gaan als groom , maar heb 

toch ja gezegd om met ze mee te gaan. We moesten om 10:00 vertrekken want 
de start was om 12:54, dus op naar Teteringen.  De auto volgeladen met tuig, 

zweep wij zelf en natuurlijk de honden van Ronald en Patricia, want die gaan ook 

altijd mee. De reis verliep voorspoedig.  Daar aangekomen bij de plaatselijke 

Menvereniging hebben wij de auto met paardentrailer geparkeerd en vervolgens 
ons netjes aangemeld, hele gemoedelijke en gezellige medewerkers. Maar nog 

geen idee wat mij te wachten stond. De voorzitter deed het openingswoord en 

legde ons de route uit en vermelde de verwachte knelpunten, zoals rijden langs 
het spoor, viaducten en herkenningspunten die door passanten zouden kunnen 

zijn verplaatst. En wat ook belangrijk was de aanduiding van de kleuren, dat kan 

in de vorm zijn van linten of plakband op de bomen.  Rood = rechts, Wit= links 

en geel= juiste weg rijd. Hij wenste iedereen een fijne dag en een goede rit, dat 
was het voor ons toch al want hier was het prachtig weer, en thuis  in 

Heemskerk regende het. We bedankte de voorzitter en gingen terug naar de 

auto. Tja en wat gaan we nu doen, dus liep braaf mee met Ronald en Patricia, ik 
dacht als ik ergens tegen in ga kan ik naar huis lopen en dat is een heel stuk 

lopen. Eerst de marathonwagen van de trailer afgehaald, het tuig klaar gelegd en 

de benodigde proviand voor zowel het Fries paard Wander als voor ons, alles 
achterop de wagen vast gemaakt. Vervolgens Wander van de trailer afgehaald, 

papieren mee en we gaan ons melden bij de veeartsen. Eerst worden de 

papieren nagekeken van het paard en daarna word het paard gekeurd op zijn 
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hartslag, ademhaling, etc. Het paard word dus eerst lichaamlijk gekeurd en 
vervolgens mag de eigenaar op de monsterbaan lopen, kijken of het paard geen   

lichamelijke gebreken heeft. Dus eerst in stap en vervolgens in draf, dus de 

menner mag dan ook nog even een sprintje trekken. Na goedkeuring, dit wordt 
allemaal opgeschreven op een kaart dat moet je ook de gehele rit bij je hebben, 

kan het paard worden opgetuigd en ingespannen worden voor de 

marathonwagen. Dan is het wachten op het startschot want je vertrekt precies 
op tijd. Om 12:54 vertrekken we voor een rit van 28,5 km, ik zit naast Ronald en 

allebei voorzien van een veiligheidscap, verlaten wij het terrein in stap, eenmaal 

het terrein af ging  het in draf met tussendoor stukken in stap. De route is van te 

voren uitgezet, dus als groom moet ik nog goed op de kaart letten. Verder staan 
er langs de route bordjes met de hoeveelheid kilometers die je hebt gereden, 

deze bordjes staan om de 5 km, dus als je goed oplet kan er weinig fout gaan, 

ook al is het die dag wel gebeurt bij sommige menners. Na een zeer mooie rit 
langs boerderijen en over de boswachterij kwamen richting de finish, dit kon je 

herkenen aan de borden die aanduiden dat de finish op 1 a 2 km afstand was. 

Vervolgens kom je dravend of galopperend binnen, en dan wordt je tijd 
genoteerd, op de kaart die je bij je heb. Dan moet je daarna een staptraject 

doen van 15 min, zodat de hartslag naar beneden gaat, want ja als je je paard 

aanbied bij de veearts moet de hartslag onder de 70 hartslagen per minuut zijn. 

Dus bij de eerste aanbieding bij de veearts staat het paard nog voor de wagen, is 
de hartslag niet goed dan moet je nogmaals 10 a 15 minuten wachten (kost je 

natuurlijk wel punten), en opnieuw aanbieden,blijkt dat het nog niet goed is , 

dan wordt je gediskwalificeerd. Is je hartslag goed, dan mag je je paard gaan 
uitspannen en verzorgen. Dat betekent dus dat het paard moet gaan eten en 

drinken ivm de darmgeluiden. Je moet daarna het paard binnen 30 minuten 

opnieuw aanbieden, en het paard wordt dan net als in het begin helemaal 

nagekeken. Bij elke keuring moet de hartslag onder de 70 zijn. 
In de uit eindelijke uitslag waren we 7e van de 24e starts, met een begintijd van 

12:54 en eindtijd van 15:34 en een gemiddelde snelheid van 10,57 km per uur. 

Het paard was goedgekeurd en we hadden weer 2 winstpunten verdiend, wil je 
meer er over weten kijk dan op de site van KNHS-Mendurance. 

Met dank aan Ronald en Paticia voor deze mooie dag en volgend jaar ga ik graag 

weer mee, maar dan niet als groom maar dan zal mijn eigen paard er ook aan 
gaan meedoen. 

 

Miel van de Velde. 

 

Verslag najaarsledenvergadering Regio (althans delen) 

 

Kampioenen 
Er waren er twee: Rianne Ubels en Britt Bos. 

Fora 

Van de fora die door de nieuwe structuur van de KNHS zijn aangesteld waren 

Piet Groen (dressuur) en Ineke Vlug (recreatie) aanwezig.  
Piet vertelde dat er in 2016 nieuwe proeven komen en dat je nog kunt aangeven 

wat er slecht is in bepaalde proeven nu. De tijd die er zit tussen de 1e en de 2e 

proef heeft ook de aandacht. Er wordt in onze Regio een 50+ wedstrijd gehouden 
op zondag 8 maart voor zowel recreatie- als wedstrijdruiters. Het thema is 

“gezelligheid” 

Ineke is ad interim forumlid. In de voorjaarsvergadering zal er digitaal gestemd 
gaan worden voor een voorzitter. Er zijn 8000 recreanten bekend bij de KNHS, 
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maar er zijn nog veel “loslopende” recreanten. Alles moet nieuw opgezet worden. 

Wie wil er zitting nemen in het nieuw op te zetten Regioplatform? Eén van de 

eerste zaken zal de uitgave van een recreatiekalender zijn, zoals er al een 
wedestrijdkalender is. Het verslag van de gehouden enquête staat inmiddels al 

op de Regiosite en er is een knop recreatiesport aangemaakt. De vraag of 

recreanten lid moeten zijn van de KNHS wordt meegenomen naar de ledenraad 
van de KNHS. Ook wordt de opmerking meegenomen dat ouders die nu in een 

verenigingsbestuur zitten maar zelf niet rijden, wel veel aan de KNHS moeten 

betalen om in het bestuur te kunnen zitten. Dat remt de animo. 

De forumleden Marco de Jong (springen) en John Maarsse (eventing) waren niet 
aanwezig. Deze beide fora kunnen in de Regio nog wat meer mensen gebruiken. 

Bijscholing 

13 januari is er weer een bijscholing, ditmaal over het wedstrijdprogramma 
concours 3.5, o.l.v. Ed Molenaar in Uitgeest of Blokker. 

Regiobestuur 

Ook verandert er het één en ander aan het Regiobestuur: de 
Kringvertegenwoordigers zitten niet meer in het Regiobestuur en de voorzitter en 

recreatievertegenwoordiger worden digitaal gekozen. 

Op Youtube is een leuk filmpje te zien waarop wordt ingegaan op de 

veranderingen binnen de KNHS: KNHS dichter bij de paardensporter. 
Digitaal inschrijven  

kan nu voor alle wedstrijden, als de vereniging dat wil gebruiken. Voor de 

inschrijvers geldt dat ze wel moeten kijken of het pijltje voor digitale inschrijving 
aan staat. Ook hiervan is een instructiefilmpje op Youtube aanwezig. Bij digitaal 

inschrijven moet je de winkelwagen negeren want digitaal betalen is nog niet 

mogelijk. 
Ongevallenverzekering 

Als je tussen de 4 en 75 jaar bent ben je gratis verzekerd voor ongevallen vanaf 

het moment dat je van huis gaat t/m je weer terug bent van stal. Hoort bij het 

lidmaatschap van de KNHS en is aanvullend op je ziektekostenverzekering. De 
regeling geldt niet als je werkzaam bent op stal of manege. 

Activiteit recreatieruiter 

Eén van de mogelijkheden is het houden van een cursus ruiter- of menbewijs. 
Ook hiervan is een promotiefilmpje op Youtube of informatieop 

ruiterbewij@knhs.nl te vinden. 

Workshop creatief besturen 

Er komen weer workshops. Ze gaan over het thema: veilig voelen. Hoe ga je 
ermee om als bestuurder, hoe stuur je de vereniging hierin en hoe leg je dit vast 

in je verenigingsbeleid. Het is ook weer mogelijk om een sessie bij je vereniging 

te houden met Christel. 
Vrijwilligersvergoeding 

De vrijwilligers vergoeding mag belastingvrij max. €150,- per maand zijn 

inclusief reiskosten (ook voorjuryleden etc.) en de €1500,- per jaar niet 
overschrijden. Kom je er €1,- overheen dan moet over het totale bedrag 

belasting betaald worden.  

Sponsors 

Hoe kom je er aan? Gratis nuttige tips op www.sponsortips.nl  

mailto:ruiterbewij@knhs.nl
http://www.sponsortips.nl/
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Puzzel december 

 

Horizontaal en verticaal 

woorden invullen volgens 
bijgevoegde 

omschrijvingen. 

 
 

Horizontaal: 

3: Internationale 

paardensport federatie. 
5: Als je pony over een 

sloot gaat dan ……… hij. 

7: Hier kun je pony’s en 
paarden mee sturen. 

9: Manier van draven om 

de ponyrug te ontlasten. 
10: Kijken de 

keurmeesters naar 

wanneer je paard of pony 

gekeurd wordt (deel van 
de voorhand). 

13: wanneer je van stap 

naar draf gaat. 
 

 

 

 
 

Verticaal: 

1: Doe je samen, was vroeger op een wedstrijd verplicht, wordt nu nog voor de 
lol gedaan. Is een onderdeel van de Hippiade. Zou een leuke verenigingsactiviteit 

zijn. 

2: meest voorkomende cijfer op protocollen. 
4: Bouwonderdeel van je pony, kan ook breken. 

6: Hierna mag je de wedstrijd niet meer voortzetten en verlaat je te voet de 

ring. 

8: Krijg je als je zonder toegangsbewijs met je pony door het duin loopt. 
11: hier kijkt je pony mee. 

12: kun je zien als het heel koud is en bevat veel waterdamp. 

 
 

 

 
 


