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Van de voorzitter 
 
 

 

Inmiddels zijn we alweer in oktober beland, is het groene seizoen voorbij en ben 
ik weer aangewezen om ’s avonds in het donker door weer en wind te rijden. Dat 

is, eerlijk gezegd, altijd wel een omschakeling en niet mijn favoriete hobby.  

Gelukkig is de stalhouder begonnen met het bouwen van een binnenbak en hoef 
ik voor het eerst sinds ik zelf een paard heb straks niet meer dagelijks op 

buienradar te kijken of er wel wat te rijden valt.  Nu nog kijken of Billy er net zo 

blij mee is want ik heb gemerkt dat je zo’n beetje de grootste landbouwmachines 

voor zijn kan neus zetten en hij kijkt er niet van op, maar een vreemd geluidje 
wat hij niet kan thuisbrengen, tja, die zijn potentieel heel gevaarlijk en reden tot 

schrikachtig gedrag in binnenbakken. Het einde van het groene seizoen 

betekende voor mij dus ook het einde van het wedstrijdseizoen.  
Afgelopen zomer hebben we diverse activiteiten gehad waarvan er verschillende 

verslagen van in deze postgalop staan, ook staan er leerzame artikelen in over 

hoe paarden leren, de aanleuning, hoofdhouding, de zevende halswervel en 

zadelpads. Ook is er een leuk artikel over het peerd van Ome Loeks en wist-u-
datjes.  

Op 3 november is de najaars vergadering en hoop ik vele leden te mogen zien. 

Tot dan! 
Ingeborg 

 

 
 
Billy die de grote machines van de loonwerker niet eng vindt, sterker nog, hij loopt zo 
onder de arm door.  
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Van de bestuurstafel 

 
 

 
De wedstrijdkalender voor 2016 is goedgekeurd, we hebben 4 gewone 

federatiewedstrijden en de TrixportsCup in juni toegewezen gekregen.  

De tent die we elk jaar leenden voor de BBQ hebben we aangekocht, we kunnen 
deze van voor meer evenementen inzetten. Miel heeft gezorgd dat de stokken in 

containers zijn opgeborgen zodat het makkelijker vervoerbaar en op te bergen is. 

De tent is voor leden te huur. Prijs is €50 en €50 borg, als de tent heel 
terugkomt krijgt men de borg terug.  

Er is een reparateur geweest voor de lampen, de lampen zijn zo’n beetje eind 

van de levensduur, offerte wordt opgevraagd voor het vervangen van de lampen. 

De prijzen van de consumpties worden volgend jaar aangepast en zullen wat 
meer marktconform zijn. 

De inschrijfgelden voor de KNHS wedstrijden worden aangepast en er zal geen 

verschil in tarief meer zijn voor de B-L en M-Z starts, de kosten zijn immers 
gelijk voor alle klassen. 

Lessen: een van de dressuurlesgevers is ziek, kijken of hier vervanging voor is te 

krijgen. Door het slechte weer zijn er een groot aantal lessen komen te 
vervallen.  

Gebouw en terrein: De bankjes voor de bak verkeren in slechte staat, gekeken 

gaat worden of deze vervangen kunnen worden door nieuwe kunststof 

exemplaren. 
Omdat er regelmatig nieuwe mensen achter de bar staan zijn er met labels 

diverse dingen gemerkt zodat men makkelijker zijn/haar weg vindt, er wordt nog 

een handleiding bardienst gemaakt. 
We gaan op zoek naar een schilder die voor weinig het clubhuis kan schilderen. 

Activiteiten: Michel van Loon komt een clinic geven in samenwerking met 

TrixSports.  

Carmen Schalk komt dit jaar nog 3 keer langs om een clinic te geven. 
Op Horse Event hebben Joke en Ingeborg contact gehad met een bitfitter, 

binnenkort wordt er een afspraak gemaakt voor een clinic. 

Werkschema; sommige leden reageren niet op de oproepen om te helpen in het 
schema, vanaf volgend jaar gaan we daar strenger tegenop treden. Indien men 

niet inschrijft voor 1 april krijgt men een factuur thuisgestuurd. Als de 

werkzaamheden alsnog zijn uitgevoerd krijgt diegene het geld terug. Dit zal in de 
ledenvergadering besproken worden en bij de uitvraag van volgend jaar duidelijk 

in de mailing vermeld worden.  
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Een van onze leden vraagt of ze onder onze naam wedstrijden op eigen terrein 

mogen organiseren. Probleem is dat het terrein in een andere kring valt, dit moet 

uitgezocht worden bij de KNHS. 
We proberen de komende vergaderingen actieve leden uit te nodigen om mee te 

denken tijdens het bestuursoverleg. Zeker nu het aantal bestuursleden afneemt 

en weinig leden tijd en/of zin hebben om in het bestuur zitting te nemen. 
Afgelopen overleg sloot Jan Tuin aan voor de bar, volgende overleggen sluiten oa 

Marjon Geerdes en Marjolein Veenstra-Vos aan voor een nieuwe opzet van de 

OW. 

 

Agenda 
 

 
 

Club 
 

Najaar: bitfit en zadelpas clinic 

Wist je dat…..? 

 

Hinneken 

 
Elk gehinnik  bestaat uit twee onafhankelijk grondfrequenties . Hoe dat mogelijk 

is moet nog onderzocht worden. 

De ene frequentie geeft aan of het om een positief of negatief gevoel gaat en de 
andere frequentie geeft de sterkte van het gevoel aan. 

De lagere frequentie geeft sterkte aan en hoe hoger hoe meer opgewonden een 

dier is. De tweede, hogere, frequentie vertelt iets over positief of negatief gevoel. 
Hoe lager hoe vrolijker. Ook kort hinniken is positief. Daarnaast geven hoofd en 

lichaamshouding ook informatie over de gevoelens van het paard 
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Tandarts 
 

In Australie hebben ze van 400 slachtpaarden van allerlei ras en 

leeftijd de gebitten gecontroleerd. 93,8% had gebitsproblemen. 
Scherpe punten en haken kwamen het meest voor. De meeste 

problemen zag men bij paarden tussen 11 en 15 jaar.  Ruwvoer 

is zeer belangrijk voor een goed gebit. 
 

Zomereczeem en T-cellen 

 

Een vroeg contact met allergenen kan het risico op allergieën 
duidelijk verminderen. Veulens hebben meer zogenaamde T-

cellen dan volwassen paarden. (T-cellen zijn witte bloedcellen 

die voor de immuniteit verantwoordelijk zijn) 
Zomereczeem wordt veroorzaakt door knutten, die overal 

voorkomen, behalve in IJsland. Wanneer een volwassen 

IJslander naar Europa geïmporteerd wordt heeft hij 50% kans 
om zomereczeem te krijgen. Maar komen ze als veulen naar 

Europa, of worden ze hier geboren dan hebben ze maar 5-10% 

kans om het te krijgen. 

 
Slank door rijden? 

 

Tijdsduur 45 minuten. 
De minste opbrengst levert een buitenritje: 200 kilocalorieën. 

Bij reining- of cutting- wedstrijden: 7 kilocalorieën per minuut! 

In het algemeen: hoe hoger de snelheid, hoe meer calorieën. 

 
Omega 3 tegen hoesten 

 

60 tot 80% van alle paarden boven de 12 jaren hebben lichte tot 
zware vormen van bronchitis. 

In Amerika is een voedingssupplement ontwikkeld dat helpt bij 

chronisch hoesten. 
Natuurlijk is voorwaarde nummer 1 altijd alles stofvrij houden 

(voer en instrooi). 

Maar daarnaast is er een preparaat ontwikkeld uit algen die veel omega 3 

vetzuren bevatten. Na 2 maanden trad er een duidelijke verbetering op. 
 

 

Drukverdeling 
 

In Zwitserland heeft men een studie verricht naar de drukverdeling van zadels. 

Bij westernzadels vonden ze de volgende drukverdeling: ongelijkmatig, de druk 
was in het voorste derde deel dubbel zo hoog als in het achterste derde deel. Het 

percentuele gewichtsaandeel was voor zelfs 3 x zo hoog als achter. Het is dus 

niet zo dat door het groetere oppervlak van de zadels de druk beter verdeeld 

wordt. Goed passende Engelse zadels deden het beter: De druk van boven wordt 
relatief goed verdeeld, met maar een kleine afname naar achter. 
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Techniek 
 

 

De belangrijkste manieren om te leren voor paarden 

 

Er zijn 7 manieren waarop een paard of pony iets kan aanleren. 
1. Klassieke conditionering: hierbij leert het paard bepaalde signalen met 

elkaar te verbinden. Zoals het commando “hoef” terwijl je een voet 

optilt, of “terug” terwijl je hem achterwaarts duwt. 

2. Operante conditionering: hierbij leert het paard iets over de gevolgen 
van zijn handeling.  Het paard is er in geslaagd zijn boxdeur te openen 

en vindt de voerton. Duidelijk is dat hij dit kunstje nog eens wil 

herhalen. 
3. Nadoen: veulens leren van hun moerder waar je plezierig kunt liggen 

en waar het lekkerste gras is. 

4. Overdracht van stemmingen: wanneer een paard gevaar merkt en 

wegstormt zullen de anderen  zal de rest opletten en eventueel ook 
wegvluchten. 

5. Inprenting: veulens leren meteen aan het begin van hun leven de 

belangrijkste zaken om te overleven, zoals wie is mijn moeder en wat 
zijn mijn soortgenoten. 

6. Socialisering: een levensfase waarin een paard leert te communiceren 

met zijn soortgenoten. 
7. Gewenning: paarden wennen aan herhaalde gebeurtenissen die geen 

gevolg hebben voor ze, zoals de trein die voorbij het weiland rijdt. 

(maar o wee als die trein ineens stil staat) 

 
Het moge duidelijk zijn dat  de punten 3 t/m 6 gebeuren tijdens de opfok van 

paarden. 

 
 Om je paard wat te leren moet je snel zijn, heel snel zelfs. Een paard leert 

alleen wat van dingen die gelijktijdig of bijna gelijktijdig gebeuren. Zo ongeveer 

1 tot 2 seconden. Daarna legt het paard geen verband meer tussen het gebeuren 
en de beloning. Dat betekent dat een paard geen verbinding legt tussen een 

voerbak vol wortelen en een goede prestatie die geleverd is bij het rijden. 

Een paard dat constant in de box gehouden wordt leert niet veel, er zijn immers 

geen nieuwe uitdagingen die het op de weide, met contact met soortgenoten en 
allerlei gebeurtenissen in zijn omgeving wel heeft. 

De hersenhelften van paarden wisselen niet, zoals bij mensen, veel gegevens uit. 

Zo komt het ook dat paarden die al een paar keer ergens langs gereden zijn 
plotseling kunnen schrikken nadat ze van hand veranderd zijn. Zowel links als 

rechts opstijgen hoort eigenlijk tot de basisarbeid. 

Bij het rijden moet men steeds bedenkenwat men met een oefening bereiken wil. 
Veel paarden lopen door de teugel of reageren niet op het been. Maar meteen 



Rijvereniging  De 

Commandeurs 

8 
 

lichter in de hand worden of beendruk verminderen begrijp een p[aard wel. O)ok 
loopt hij graag onder het zwaartepunt van de ruiter. Wil je een wending inzetten 

en verleg  je daarbij je gewicht, dan zal je paard graag weer onder dat gewicht 

lopen. Doet hij dat dan meteen belonen. Zo kun je je paard op den duur sturen 
op geringe gewichtshulpen. 

De primaire beloningen zijn aangeboren: eten, sociaal contact, aan elkaar 

knabbelen, spel en ontspanning. Later leert hij secundaire beloningen kennen, 
zoals braaf, kriebelen, klopje geven of aaien. 

Luie paarden zullen op de hoge kuitdruk steeds luier worden. Beter is om als na 

de kuithulp en voorwaartse reactie komt onmiddellijk de druk weg te nemen, dat 

wordt als een beloning ervaren. Zo ook na een gelukte oefening de teugel uit de 
hand kauwen laten, waarmee de paard rust (beloning) krijgt. 

Jonge paarden kunnen zich nog niet zo lang concentreren, dus moet je korter 

met ze werken, liever 2x 10 minuten als 1 uur. Behulpzaam is ook wanneer je 
paard je als de range hogere beschouwt. Dan heeft hij minder stress. (Rang 

hoger betekent niet dominant, maar ervaren en vertrouwen wekkend). Kun jij je 

concentreren op een wiskunde opgave als je aan de rand van een afgrond staat? 
Bij paarden is het net als bij mensen: hoe jonger ze zijn hoe groter het 

leervermogen. In de jeugd worden de verbindingen in de hersenen gemaakt.  De 

jongen leren van de ouderen. Als je alle veulens bij elkaar doet na het spenen 

zonder ouderen erbij van wie moeten ze dan wat leren? Ook zijn 
dressuurpaarden meestal het “domst”, omdat ze aan de minste prikkels bloot 

gesteld worden, velen worden immers alleen in de box gehouden en rond de 

dressuurring wil iedereen rust, terwijl rond de springring meestal van alles te 
doen is. 

RR 

Aanleuning 

Over de teugel: 

De neuslijn is voor de loodrechte, maar het paard onttrekt zich aan de 
aanleuning. Het drukt de rug weg en treedt niet met de achterhand onder het 

zwaartepunt. 

 

Aan de teugel: 
In de ideale situatie loopt het paard volledig in evenwicht en treedt met de 

achterbenen onder het zwaartepunt. Hij welft de rug en draagt hals en hoofd zelf 

en zoekt in die houding het bit. De neus is iets voor de loodlijn. Afhankelijk van 
de africhtingsgraad neemt het paard meer last op met de achterhand en richt 

zich aan de voorkant op. Belangrijk is dat hals-kaak verbinding open blijft en dat 

er een lichte verbinding is tussen hand en paardenmond. 

 
Achter de teugel: 

Of de ruiter trekt het hoofd naar achter, of het paard durft niet de verbinding 

met het bit op te nemen. In beide gevallen wordt de rug van het paard 
geblokkeerd. De ruiter kan niet goed met de beweging van het paard mee. Het 

paard kan zijn hals niet als balanceerstok gebruiken en kan niet in evenwicht 

lopen. 
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Beter zitten door een betere hoofdhouding. 

 

Het hoofd is het uiteinde van de wervelkolom die in een dubbele S gebogen is. 

De hoofdhouding heeft sterke invloed op de zit en dus ook op het geven van de 
hulpen. 

Een klein voorbeeldje: wie naar beneden kijkt op het paard, kan zijn borstbeen 

niet heffen en dus komt hij met een kromme rug te zitten. Dat heeft een 
remmende werking op het paard.  

Wanneer je probeert een potlood op je vingertop te laten balanceren dan zie je 

de disbalans het beste aan de punt van het potlood.  

Zo ook met het hoofd: zit een ruiter naar links dan probeert hij dat te 
compenseren door het hoofd naar rechts te dragen. 

Waarom heeft de hoofdhouding zoveel invloed? Wel eenvoudig, omdat onze ogen 

daar zitten. Wanneer we ergens heen kijken worden de spieren geactiveerd die 
ons daar ook daadwerkelijk heenbrengen. Je zal merken dat het niet zo 

eenvoudig is om je hoofd naar rechts te draaien en je ogen naar links b.v.. 

Te paard betekent dat dat je door te kijken waar je naar toe moet, je zit op de 
juiste wijze geactiveerd wordt. Maar als we te ver opzij kijkt knikt automatisch 

een heup in. Het best is het tussen de oren van je paard naar voor te kijken.  

Kijk je b.v. naar links in de spiegel om te zien of je wel bij X halthoudt dan merkt 

je paard dat en tactfouten kunnen het gevolg zijn. 
Keren we terug naar de ruiter die in de manen staart. Doordat de ruiter als het 

ware op de plaats drijft met zijn zit, moet de voorwaarts drang nu komen van de 

mechanische aandrijving (onrustige benen). Niet alleen voor het paard is dit 
vervelend, maar de ruiter krijgt ook problemen. Hij verlengt zijn rugspieren, 

maar verkort de borstspieren, waardoor op den duur zelfs het ademen moeilijker 

wordt. 

Probeer je echter te krampachtig je hoofd op de goede manier te dragen dan 
gaat het ook fout. Dan verstrakt je schouderpartij ook. Verkrampt het bovenste 

deel van de rug, dan gaat het ook onder in de rug fout. Je kunt dan niet meer 

“in” je paard zitten en goed meebewegen. Doorzitten gaat ook niet meer zo 
lekker. 

Hier vind je de juiste houding en de 3 meest voorkomende fouten. 

 
1. De juiste houding: hoofd recht boven romp 

2. Amazone kijkt naar paardenhals of naar handen, zorgt voor een ronde rug. 

3. Amazone draagt haar hoofd voor de wervelkolom en verliest stabiliteit. 

4. Amazone kijkt scheef naar beneden, waardoor een draaiing in de 
wervelkolom ontstaat. 

5.  
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Controle: 

Je kunt makkelijk controleren of je met de juiste lichaamsspanning zit: heb je 

een paardenstaart, dan moet je hem hoog laten beginnen. Ga doorzitten en kijk 
hoe je paardenstaart beweegt. Pendelt hij van rechts naar links dan zit je goed. 

Slaat hij op en neer dan zit je niet ontspannen genoeg. Heb je geen lang haar 

dan kun je iets in elkaar knutselen en op je cap binden. 
 

Oefening om je houding te verbeteren. 

1. In verlichte zit gaan draven en tussen de oren van je paard door kijken. 

Nu ontstaat de goede lichaamsspanning en kun je niet met een ronde rug 
rijden. 

 

2. Ga recht zitten en kijk recht voor je uit. Schrijf met je neuspuntje de 
getallen 1 t/m 10 in de lucht. Kan op een stoel of op je paard. Een beetje 

geoefend? Dan kun je het ook proberen bij het doorzitten. Ontspanning 

van hals en schouderpartij. 
3. Leg een hand op je borstbeen en adem 3x diep in en uit. Bij het inademen 

beschrijft de ander hand een halve cirkel naar boven en bij het uitademen 

weer terug naast het lichaam. 3x rechts en 3x links. Het doel is steeds 

hoger te komen zodat je steeds beter opgericht komt. Je voorkomt zo de 
verkorting van de borstspieren.  

4. Lichtrijden op de tweede hoefslag. Elke keer als je gaat zitten kijk je in 

een andere richting: dus links-midden-rechts-midden-links-etc. Je kunt 
ook in de draftact afwisselend naar beneden en omhoog kijken.  

Maakt de nekspieren los. 

RR 

Slimme oplossingen voor kleine problemen 

 
 

Galoppeermachine 

 
Een robot als een paard waarmee je drie 

gangen kunt simuleren, een training, een 

buitenrit, of balansoefeningen. Sensoren 
onder je been, zitvlak en de paardenmond  

registreren de hulpen van de ruiter, een 

scherm geeft met kleuren de balans van de 
ruiter aan. Deze kunststofpaarden werden 

eerst voor jockeys ontwikkeld, maar zijn er 

inmiddels ook voor dressuur springen en 

polospelers. Ze kosten zo veel als een 
middenklasse auto. Proost! 
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Koelen met kwark 

 

Een kwarkpakking helpt ter koeling na stevige arbeid, of bij peesproblemen. 
Kwark is ontstekingsremmend en activeert door de kaseïne de stofwisseling.  

Breng op de te koelen plek een laag van 0,5 cm aan. Laat de kwark maximaal 60 

minuten drogen en dan voorzichtig met water afwassen. Als ruiter kun je het ook 
gebruiken bij acute sportkwetsuren. 

 

 

 
Glans op de hoeven. 

In plaats van vet voor een wedstrijd kun je ook een 

halve grote ui gebruiken. Met het snijvlak over de hoef 
wrijven.  

 

 
 

Het paard in de kunst 

 

Peerd van Ome Loeks 

 

Het Peerd van Ome Loeks (vertaald: Het paard van oom Lucas) kan worden 
gezien als een van de symbolen van de Nederlandse stad Groningen. Het beeld 

ontleent z'n bestaan aan een Gronings volkswijsje met dezelfde titel. 

 
Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood, 

Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood. 

Guster nog goud gezond, sluig 'e mit steert in 't rond 
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood. 

Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood, 

Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood. 

Haar 'k hom moar vreten geven, din was 't wel in leven bleven. 
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood. 

De regel "hartstikke dood" wordt ook wel gezongen als 

"hailendal dood". 
 

Het beeld is gemaakt door Jan de Baat in 1959 en 

staat op het Stationsplein in Groningen 

In de loop der jaren zijn meerdere mannen 

aangewezen die dé Ome Loeks zouden zijn. Mogelijke 
kandidaten waren onder anderen Loeks Kuiter uit Kiel-

Windeweer, Loeks Hansen uit Delfzijl en stalhouder 

Loeks Bolhuis in Groningen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_%28stad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gronings
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiel-Windeweer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiel-Windeweer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfzijl
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De meest bekende kandidaat is Lukas "Loeks" van Hemmen (1876-1955), hij 
was pikeur en eigenaar van café en stalhouderij De Slingerij aan de Aweg in 

Groningen. Eind juli 1910 was zijn beroemde renpaard Appelon nogal ongedurig 

en trapte naar de stalknecht Barelt Visser. Van Hemmen dreef het paard terug 
met een riek. Het paard liep een verwonding aan zijn neusvleugels op en werd 

ziek. Hij overleed enkele dagen later aan de koliek. Toen de paardenslager het 

kadaver kwam halen, waren er een paar jongens die zongen: "t Peerd van Ome 

Loeks is dood". En zo zou het liedje zijn ontstaan. 

Gezondheid 

 

De verborgen zevende halswervel 

 

Aan de buitenkant kun je hem niet voelen, hij 
ligt goed beschermd. Rechts en links liggen de 

schouderbladen, boven en onder de schoft en het 

borstbeen. Spieren en bindweefsel stabiliseren het 
geheel.  Daardoor ligt deze wervel net zo goed 

beschut als het hart en is voor artsen en 

therapeuten moeilijk bereikbaar. 

De 7e halswervel is vuistgroot en heel belangrijk 
voor de beweging. (witte stip op plaatje)  

Het deel van de wervelkolom dat bestaat is het 

meest beweeglijke deel van de wervelkolom. De 7e 
wervel is de verbinding met het veel stuggere deel met de borstwervels. In de 

onmiddellijke nabijheid lopen belangrijke bloedvaten en zenuwbanen, die hoofd, 

hals, voorbenen, hart en longen bedienen. 
De taak van het onderste deel van de halswervelkolom is het zijwaarts en 

op- en neer bewegen van hals en hoofd. Bovendien moet alle energie die van 

achter komt hier naar voor overgebracht worden. Zo belasten afremmen , landen 

na een sprong, alles wat de voorhand (vooral de schouder) doet dit deel van de 
wervelkolom. Als hier dus artrose voorkomt heeft dat invloed op de hele 

voorhand, maar ook via de zenuwbanen op het gebruik van het midenrif. 

Paarden die een blokkade in dit gebied hebben reageren meestal heftig 
wanneer je ze bevoelt in de rand tussen schouderblad halsspieren. Vaak 

struikelen ze veel en is de hals naar één zijde niet goed te buigen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1876
https://nl.wikipedia.org/wiki/1955
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Slingerij_%28Groningen%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renpaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_%28dier%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koliekpijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenslager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaver
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Oorzaak is vaak een 

trauma, door vallen of 

vastliggen, maar ook te hoog 
ingestelde paarden, of met 

slofteugel sterk ingebonden 

paarden, of paarden die 
constant met te korte hals 

gereden worden, kunnen hier 

problemen krijgen. 

Door de diepe ligging 
kunnen blokkaden hier slecht 

opgelost worden. Daarom 

wordt vooral de omgeving 
bewerkt. Het doel is de schoft 

omhoog te krijgen, de Hals te 

strekken ne de bespiering van 
hals en schouder te 

ontspannen. Wanneer een 

paard zijn schoft weer zelf 

omhoog kan brengen en hij 
slaat naar een vlieg onder zijn 

buik, kan het zo maar zijn dat 

de blokkade zich zelf opheft. 
Soms kun je dat horen knakken. 

 

 
 

Productinformatie 

 
 
 

Zadelpads 

Meestal worden zadelpads gebruikt om het zadel beter op de rug van het paard 
te laten liggen, toch is weinig onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op de 
drukverdeling op de rug van het paard. 

Een dikkere onderlegger lijkt de druk op de rug van het paard te verminderen. 

Onderzoekers van het Engelse Duchy College hebben geprobeerd dit met data te 

onderbouwen. 
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Het onderzoeksteam onderzocht het effect van onderleggers met verschillende 
diktes op de rug van het paard. Ze maten de afdruk sporen op een speciaal 

ontworpen matje die de zadeldruk kan registeren. 

Voor het onderzoek werden 8 paarden, 3 merries en 5 ruinen, gebruikt en 

gereden door ruiters die volgens gekwalificeerde instructeurs als ervaren werden 

betiteld. 

Hayley Randle, een onderzoek specialist op het gebied van paardensport, 

beschrijft hoe het onderzoek werd uitgevoerd. Iedere paard liep een proef van 6 

minuten waarin stap, draf en galop in voorkwamen. Ook voltes en rechte lijnen 

kwamen hierin voor. 

De proeven werden 4 keer gereden waarbij er steeds een verandering in 
onderlegger werd gemaakt. Een keer zonder onderlegger, een keer met een 4 

millimeter dikke katoenen onderlegger, een keer met een 6 millimeter dikke 

polypad en een keer met een 8 millimeter dikke onderlegger van schapenvacht. 
Elke keer werd de zadeldruk gemeten met het dunne matje die direct op de rug 

van het paard werd geplaatst en achteraf werden de afdrukken in het matje 

bekeken. 

Er waren duidelijk minder deuken te zien bij het gebruik van de onderlegger van 

schapenvacht dan bij alle andere onderleggers. Vooral de druk in het midden van 
de rug van het paard leek te verminderen bij alle onderleggers, ten opzichte van 

geen onderlegger. 

De onderzoekers trekken hieruit de conclusie dat het gebruik van een 
onderlegger onder het zadel wel degelijk de druk vermindert op de rug van het 

paard. 

Maar rijtechnisch is er wel een bezwaar aan dikke onderleggers: Je zit minder 

dicht bij je paard en kunt minder direct met je zit inwerken. De beste oplossing is 

dus nog steeds: een goed passend zadel. 

Verslagen 
 

 
 

Verslag houding- en zitclinic door Carmen Schalk  
 

 

Carmen Schalk heeft het afgelopen jaar regelmatig clinics gegeven bij de 
Commandeurs met de nadruk op houding en zit.  

De eerste keren heeft ze de simulator meegenomen om iedereen correct in een 

zadel neer te zetten. Inmiddels laat ze de simulator thuis en komt ze lesgeven in 
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de vorm van een privéles op eigen paard. Tijdens deze les ligt de nadruk op 

correcte houding en zit.  

Zondag 4 oktober was er weer een clinic en er hadden 4 leden en 3 niet leden 
ingeschreven, deze clinics staan namelijk ook open voor mensen die geen lid 

zijn.  

Vaak wordt gedacht dat door al die aandacht naar houding en zit het paard 
“vergeten” wordt en er een beetje halfslachtig bijloopt, maar wat blijkt, als je 

beter gaat zitten, je evenwicht goed verdeeld en je handen op de juiste plek 

houdt het paard in juist een stuk fijner gaat lopen.  

Paarden die tegen de hand beginnen lopen aan het eind van de les fijn nagevelijk 
en los door het lijf omdat ze veel minder gehinderd worden door de 

ruiter/amazone. Het is immers een wisselwerking, een paard kan niet 

ontspannen lopen met een bonkende amazone op de rug, maar die kan niet fijn 
zitten als het paard niet ontspant.  

 

 
 

Inmiddels heb ik nu een aantal lessen bij Carmen gehad en elke keer eindigde ik 
met een fijn lopend paard en pakken we ook dingen mee zoals een stukje extra 

verzameling in de draf of zijgangen met als doel het paard te gymnastiseren. 

Echter wordt er elke keer teruggegrepen op de juiste houding en zit als basis.   

Carmen komt dit jaar nog twee keer langs om les te geven, op 15 november en 
op 27 december. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar 

activiteiten@decommandeurs.nl 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Marjon Geerdes in middendraf zonder beugels! 

 

door Ingeborg van der Heijdt 

mailto:activiteiten@decommandeurs.nl
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Verslag onderlinge wedstrijd vaardigheid mennen. 
 

De laatste onderlinge wedstrijd van het seizoen had een primeur, een 

vaardigheidsparcours voor de menners!   
De nieuwe kegels waren net op tijd gearriveerd om nog een keertje te oefenen 

en de menners gingen allemaal vol enthousiasme van start.  

Bij een vaardigheidswedstrijd is er een parcours uitgezet dat is afgebakend met 
plastic kegels. Op iedere kegel ligt een (tennis)bal. De menner moet zijn span 

door dit parcours sturen, zonder de balletjes van de kegels af te rijden. Een 

goede test op gehoorzaamheid van het paard en de stuurmanskunst van de 
menner!  

Degene met de snelste tijd wint, maar….. een bal van de kegel af betekend 

strafpunten, dus het is zaak het span foutloos door het parcours te sturen.  

Er waren 5 spannen aanwezig; Marianne in ’t Veld met Vosje, Piet Zoon met 
Lotte, Ronald van Leersum met Wander, Larissa Bleeker met Mark en Miel vd 

Velde met Sandvic, Jan Tuin had een mooi parcours uitgezet en fungeerde als 

jury en tijdwaarnemer.  
Alle combinaties zijn 3 maal door 

het parcours gegaan. De meeste 

begonnen langzaam, maar elke 

ronde ging het tempo omhoog en 
dat was een waar spektakel om 

naar te kijken. De nieuwe kegels 

werden gelijk flink op proef gesteld 
want deze werden soms helemaal 

overreden. Snelheid en foutloos 

rijden gingen helaas niet hand in 
hand.  

Na de drie ronden is er een klassement opgemaakt en er was een rijder heel 

constant, zowel in tijd als in strafpunten. Piet Zoon ging op safe met zijn jonge 

paar Lotte en maakte 3 foutloze ritten die qua tijd amper verschil hadden en 
werd daarmee eerste. 

  
 

Na de ervaren menners was het de beurt aan het publiek, Jan nodigde de 

toeschouwers uit en Joke Muijen, Marjon Geerdes, Margret Beentjes en Ingeborg 

vd Heijdt grepen deze kans met beide handen aan om ook een keertje achter het 
paard plaats te nemen in plaats van erop. Jan houdt van verassingen en hield 
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dus de tijd en het aantal strafpunten bij van deze rondjes zodat ook hier een 

klassement van opgesteld kon worden.  

 
Uitslagen: 

Menners: 

1 Piet Zoon   Lotte  
2 Miel vd Velde  Sandvic 

3 Ronald van Leersum Wander 

4 Marianne in ’t Veld  Vosje 

5 Larissa Bleeker  Mark 
 

Niet menners 

1 Margret Beentjes 
2 Joke Muijen  

3 Marion Geerdes 

4 Ingeborg vd Heijdt 
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Weersinvloeden? 
 

 
 

In het najaar blijft het regenen. We kunnen wel een zwemvereniging oprichten of 
een modderparcours uitschrijven. Jammer van de laatste wedstrijd en de clinic. 

 

Hippiade paarden afdelingsdressuur 2015 
 

In de week voor de Hippiade paarden was het weer zo slecht dat onmogelijk 

zowel de dressuur als het springen als de afdelingsdressuur als het 

verenigingskampioenschap konden worden verreden op één dag. 
De rijbanen op gras zouden het niet houden. Ook de meeste auto’s met trailers , 

de vrachtwagens en zelfs veel particuliere auto’s zouden niet meer uit de prut 

komen. 
Daarom werd besloten alleen het individuele springen en de individuele dressuur 

door te laten gaan in de klassen L2 t/m Z2. Dan kon alles op de achterberg-

bodems worden gehouden. 
Bijna een maand later was de rest aan de beurt. 

En wat denk je: stralend weer! 

Heel compact voor de VIP tribune en het restaurant werden de meeste 

dressuurrubrieken verreden. En het springen voor de verenigingen vond nu 
plaats op de oude Z banen in de middag. Een heel geslaagd en gezellig 

evenement. 

Ik mocht dit jaar de viertallen M en Z beoordelen. Dat is best een feestje, zoveel 
verschillende viertallen. 

Natuurlijk zagen ze er allemaal fantastisch uit. Er kon voor verzorging zelfs een 

10 worden uitgedeeld: Die combinaties waren precies gelijk opgetoomd en hun 
eigen outfit kende niet één slippertje.  

Het niveau was wisselend. Dat was ook niet zo verwonderlijk, want door het 

uitstel was het niet voor ieder viertal mogelijk in de oorspronkelijke 

samenstelling op te treden. Dat is natuurlijk jammer. In ieder viertal moet er 
iemand de slechtste zijn. Maar als je toch wilt deelnemen en je neemt in deze 

klasse een combinatie mee die nog nooit van schouderbinnenwaarts gehoord 

heeft en zelfs niet kan wijken, dan weet je dat het kampioenschap niet voor je is 
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weggelegd. Maar plezier kun je evengoed natuurlijk wel hebben. Er werd niet op 

iemand gemopperd en er ging maar één amazone de verkeerde kant uit. 

Opvallend was dat de viertallen boven kwamen drijven die het beste op hun 
paarden zaten: niet in onbalans, achter in het zadel ploffend, met kromme 

ruggen , maar wel onafhankelijk. 

Wie die de lessen van Carmen hebben gevolgd zal begrijpen waarom die 
viertallen het soepelst draaiden en bovenaan eindigden. Hun paarden liepen ook 

niet op de voorhand en konden soepel gestuurd worden. 

Behalve de Friezen kon bijna geen viertal stil blijven staan tijdens het groeten 

van de commandant: dat duurde altijd te lang voor die weer op zijn plek stond 
en verder kon gaan met commanderen. 

En “last but not least” was het heel plezierig dat beide juryleden mooi op één lijn 

zaten. Helaas hadden de nummers 1 en 2 precies dezelfde punten en zat 3 daar 
maar 1 punt onder. Dus het was nog even heel erg spannend. 

EM 

 

 

Mutaties 

 
 
 

 

 

geen 

  

 

 

Puzzels 
 

 
 

Puzzel september 

 
Ditmaal een niet heel eenvoudig lettergreep raadsel. 
Zoek bij de hieronder aangegeven omschrijvingen het juiste antwoord. 
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Alle aangegeven lettergroepen  moeten1x  gebruikt worden. 12 is het langste 
woord en 3 en 13 zijn de kortste woorden. 

Wanneer je alles goed hebt ingevuld ontstaat er op de eerste letters een woord. 

Veel succes! 
 

1. Werd vroeger gereden om de pauze tussen ochtend- en 

middagprogramma te vullen. 

2. Paarden die dit doen hebben een rood strikje in hun staart. 

3. Zo werd “eventing” een paar jaar geleden nog genoemd. 

4. Paardenpoep 

5. Moet meestal gebeuren om een merrie drachtig te krijgen 

6. Vrij moderne tak van de paardengeneeskunde. 

7. Ledenmaten. 

8. Vorm van kreupelheid. 

9. Gevoelig voor de hulpen maken. 

10.Kracht om een bepaalde prestatie te leveren. 

11.Geluid van dravende paarden. 

12.Vermogen om te versnellen. 

13.Tak van paardensport waarbij je aan één paard niet genoeg hebt. 

14.Staat in het clubhuis en zegt iets over de geleverde prestaties. 

15.Paard dat zijn eigen zin volgt. 

16.Moet je doen voordat je de stal en huis verlaat wanneer je op wedstrijd 

gaat. 

 
De te gebruiken lettergroepen volgens  woordenboek (nog niet de nieuwe van 

Dalen): 

Ac- ach- bi- ca- ce- chec- ci- den- drie- ei- ex- ge- gel- gen- gen- hoef- 

in- kast- ken- kla- le- li- li- lo- mi- mi- mi- mo- na- na- ne- nig- o- os- pa- 
pa- paar- pel- po- prij- ra- ren- ren- ry- se- se- sen- si- slaan- spel- ta- 

te- tei-  ten- ter- teit-  thie- tie- tje- trap- tre- tred-  uit- ver- ver- vijg- 

zen- zin-  
 

 

Oplossing juni 

 


