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Van de voorzitter 
 

Van de Voorzitter. 
 

We zijn inmiddels aanbeland in december en de kerstboom is weer 

opgezet. Met de kortere dagen is helaas ook de regen gekomen die ervoor 

zorgt dat veel lessen niet door kunnen gaan. Toch met het bestuur maar 

eens bomen hoe we dit kunnen oplossen. 
De activiteiten liggen nu een beetje stil, maar helemaal aan het eind van 

het jaar op 27 december hebben we nog een houding en zitclinic van 

Carmen Schalk in het verschiet. Het nieuwe jaar starten we traditie 

getrouw met de oliebollenrit (Herman is alweer gevraagd heerlijke 
oliebollen te bakken voor de tussenstop) en nieuwjaarsreceptie op 3 

januari vanaf 4 uur in het clubhuis. 

Deze postgalop staat weer bomvol informatie; een stuk over ruiterfitheid, 

hier wordt steeds meer aandacht aan besteed, drukverdeling bij het 
aansingelen, artikelen over mok, ziekte van Cushing en droes. Ook 

informatie over de paspoortservice van de KNHS, een overzicht van de 

wijzigingen in de nieuwe dressuurproeven van 2016 en verslagen van het 

bestuur, de algemene leden vergadering en de regiovergadering van de 
KNHS. 

Rest mij iedereen een hele fijne kerst en mooi en gezond 2016 te wensen, 

ook namens Ton, Joke en Gonny. 

 

Ingeborg 
 

 

 
  



Rijvereniging  De 

Commandeurs 

4 
 

 
 

 

Van de bestuurstafel 
 

Lessen  

– er zijn nu twee dressuurlessen op de maandag avond, een springles, 

de menlessen op vrijdagavond. De animo hiervoor loopt helaas wat 

terug. Er is wel een nieuw lid voor de jeugdlessen.  

- De menlessen op zaterdagmorgen zijn gestopt omdat Jan hiervoor 

geen tijd meer heeft 

- De bodem is de laatste tijd er snel slecht en de lessen kunnen 

daardoor vaak niet doorgaan.  

 

Terrein en gebouw 

– We gaan op zoek naar kunststof planken om de banken te 

repareren, nieuwe banken zijn heel erg kostbaar. 

– We gaan een schilder vragen om het clubgebouw te voorzien van 

een knappe laag verf. 

– Apparaten etc in het clubhuis zijn voorzien van labels voor gebruik, 

inhoud etc.  

– Prijzen consumpties worden per 1 januari 2016 aangepast.  

 
Wedstrijden 

– Alle wedstrijden die we hebben aangevraagd zijn goedgekeurd incl 

de TrixSportsCup.  

Activiteiten 
– Er komen nog twee clinics van Carmen Schalk in 2015 

– Er komt maar 1 OW in 2016, animo voor 3 wedstrijden liep enorm 

terug. Op de ene OW komen wel alle disciplines aan bod; springen, 

mennen en dressuur 

– Volgend jaar nieuwe clinics plannen, evt bij Lia de Ruijter.  

– Marlon van Wissen komt proefgerichte clinic geven in voorbereiding 

op de TrixSportscup in mei 

– Jet Beentjes gaat clinic voor de springers organiseren.  

– 3 januari oliebollenrit (met oliebollen van Herman!) 

– 2e paasdag puzzelpaasrit 
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Werkzaamhedenschema. 

– Onderwerp voor de ALV, we willen strenger optreden naar leden die 

geen werkzaamheden verrichten en niet reageren op de oproepen. 

Indien er niet voor 1 april ingeschreven is voor het werkzaamheden 

schema krijgen deze leden automatisch een factuur van €35. 

Schrijft men alsnog in krijgen ze het geld terug.  

–  

Ruiterfitheid 

 
 

 

Het eerste begin 

 

Tegenwoordig wordt steeds duidelijker dat de fitheid en soepelheid van de ruiter 
een belangrijke voorwaarde is voor je hippische succes. 

De meesten van ons hebben een hele dag gewerkt voor ze hun paard gaan 

rijden. De hele dag zittend of staand, maar zelden zeer 

beweeglijk. Daar krijg je zogenaamde “betonheupen” van 
of dito schouders. Het moge duidelijk zijn dat je daarmee 

moeilijk lekker soepel met je paard kunt meebewegen. Dus 

voor je opstijgt een kleine warming up. 
Loop eerst een paar rondjes met je paard. En doe daarna 

de volgende oefeningen. Je paard zal je dankbaar zijn. 

 

Schouders vrijmaken: 
De armen hangen naast het lichaam. Beweeg de schouders 

zoals op de tekening: boven naar achteren en beneden 

naar voor. De hele bewegingsruimte gebruiken. Gebruik bij 
het naar beneden draaien de zwaartekracht en ontspan 

daarbij de daarvoor aangespannen nekspieren. 

20 x per kant. 
Goed tegen de zo veel voorkomende gespannen 

schouders tijdens het rijden die de beweging van de 

armen blokkeren. 

 
Bekken draaien: 

Dit is de beweging die je maakt als je Hoela-hoept.  Met 

licht gebogen knieën  beschrijft je bekken een grote 
langzame kring. 

Minstens 10x beide kanten uit. 

Hierdoor kan je beter met de beweging van je paard mee 
gaan en het stabiliseert de wervelkolom. 
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Kleine cirkels: 
Met licht gebogen knieën beschrijf je een kleine cirkel, 

waarbij de oorzaak van de cirkel uit de wervelkolom 

komt. Het bovenlichaam blijft stabiel. Let bewust op 
het aan- en ontspannen van buik- en rugspieren. 

10 x in beide richtingen. 

Maakt de wervelkolom beweeglijker en stabiliseert de 
spieren. 

 
RR 

 

Agenda 
 

 
 

Club 

 
03-01-2016: oliebollenrit en nieuwjaarsreceptie 

03-04-2016: KNHS wedstrijd 

28-04-2016: puzzelrit (2e paasdag) 

17-04-2016: KNHS wedstrijd 
12-05-2016: proefgerichte clinic Marlon van Wissen. 

22-05-2016: KNHS wedstrijd 

Voorjaar 2016: clinic springers 
9 t/m 12 juni : Trixsportcup (KNHS wedstrijd) 

26-08-2016: KNHS wedstrijd 

18-09-2016: KNHS wedstrijd 

 
Kring 

 

17-01-2016: Kringkampioenschap paarden en pony’s Z t/m ZZL Wormerveer 
24-01-2016: Kringkampioenschap paarden en pony’s B t/m M2   Assendelft 

 

Regio 
6 en 7 februari: Regiokampioenschap pony’s dressuur te Middenmeer 

12,13 en 14 februari: Regiokampioenschap paarden dressuur te Benningbroek 

20 februari: Regiokampioenschap springen paarden en pony’s. (Het Z en hoger 

bij de paarden vindt plaats in Utrecht in combinatie met Utrecht en Zuid Holland) 
 

Ermelo 

27 en 28 februari: ZZZ t/m Grand Prix 
4 maart: dressuur paarden Z1 t/m ZZL 
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5 maart: derssuur paarden B t/m L2 en pony’s M1/M2 C en Z1 t/m Z2 

11 maart: paarden M1 en M2 

12 maart: pony’s B t/m M2 , uitgezonderd M1/M2 C 
18 maart: springen pony’s B 

19 maart: springen pony’s L t/m ZZ 

25 maart: springen paarden B 
26 maart: springen paarden L t/m ZZ 

 

Wist je dat…..? 

….Romeinse soldaten naast hun paarden sliepen ? 

Het was jarenlang een mysterie waar de Romeinse soldaten hun paarden 

stalden.  Recent Brits onderzoek geeft het antwoord op deze vraag. De 
organisatie English Heritage meldt dat archeologische opgravingen bij de 

bekende Hadrian’s Wall, in het noorden van Groot-Brittannië, duidelijk maakt 

waar de paarden stonden.  
Tot op heden werd aangenomen dat er aparte stallen bestonden in de buurt van 

de militaire barakken. Het bleef alleen merkwaardig dat archeologische 

opgravingen van stallen zeldzaam waren. 

Aangenomen wordt dat de dichte nabijheid van paarden voor de Romeinen 
noodzakelijk was, zodat zij snel bij hun rijdier konden komen als dat nodig was.  

Uit recente opgravingen blijkt dat er in de barakken van soldaten ook ruimte 

voor de paarden was. De  ruimtes waren ingedeeld  in twee kamers. Soldaten 
sliepen met zijn drieën in de achterkamer, terwijl hun paarden in een vierkante 

voorkamer van tenminste 3,6  meter breed stonden. Kazernes bestonden uit een 

reeks van deze voor- en achterkamers. 
Bron: English Heritage 

 

….Merries ontspannen zijn tijdens de bevalling 

Merries blijken helemaal ontspannen en stressvrij te zijn tijdens een bevalling. 

Dit is gebleken uit een onderzoek in Wenen waarin de bevalling van zeventien 

veulens onderzocht werden. Paarden ervaren niet dezelfde pijn en stress als bij 
een menselijke bevalling. Onderzoekster Christina Nagel en haar collega’s 

beweren zelfs dat paarden tijdens een bevalling juist het tegenovergestelde van 

een stressreactie ervaren, ze lijken in totale rust te zijn. 
Een bevalling bij paarden gaat snel. De totale tijd bedraagt slechts tien tot 

twintig minuten, een stuk korter dan een bevalling bij koeien of mensen. Nagel 

en haar collega’s observeerden zeventien veulens in de Brandenburg State Stut 
in Duitsland en maakten daarnaast voor, tijdens en na de bevalling 

http://www.english-heritage.org.uk/discover/explore/romans/absence-of-stables/
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elektrocardiogrammen. 
Ook namen ze monsters van speeksel en bloed af, om zo het aantal 

stresshormonen – zoals cortisol en epinephrine – te meten. “Een normale 

bevalling lijkt het tegenovergestelde van een stressreactie te vormen”, aldus 
Nagel. 

Zelfs de hartslag van een merrie stijgt niet tijdens de bevalling. Sommige 

merries sloegen zelfs individuele hartslagen over, vanwege vertraagde prikkels in 
het hart.  

Als een paard actief is, bijvoorbeeld als het wordt gereden, wordt de hartslag 

constant en stijgt de frequentie. De vondst van blokkades in het hart tijdens het 

veulenen suggereert dat merries sterk worden beïnvloed door het 
parasympatische zenuwstelsel, het deel van het autonoom zenuwstelsel dat 

de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en 

herstel kan komen. Zijn tegenhanger, het sympatische zenuwstelsel, zou het 
organisme moeten voorbereiden op stressreacties. Maar tijdens een bevalling 

blijkt dat zenuwstelsel helemaal niet actief te zijn. Het aantal stresshormonen 

tijdens een bevalling blijft laag en de onderzoekers vonden nergens een 
adrenaline “rush”. 

Veulenen veroorzaakt volgens de onderzoekers dus helemaal geen stress. De 

zorg voor het pasgeboren veulen wordt ook niet als stressvol ervaren. Contact 

tussen de merrie en haar veulen veroorzaakt juist opluchting en ontspanning. 
Paarden ervaren hun bevalling anders dan mensen. Ze hebben een veilige 

omgeving nodig om te veulenen, al de veulens in het onderzoek werden ‘s nachts 

geboren, toen het rustig was in de stal. Het hoofd van het onderzoeksteam, 
Christine Aurich legt uit: “Een bevalling bij paarden vergt een status van 

ontspanning bij de merrie. Dit is een voordeel voor wilde paarden, want merries 

kunnen hun bevalling uitstellen tot de omgeving veilig en rustig is. Als dit 

eenmaal het geval is, wordt het veulen in een hele korte tijd geboren.” 
Bron: Science Daily 

 

….Wolven 

In Duitsland werd een Konik-veulen door een wolf aangevallen, maar de kudde 

verjoeg de wolf. Het veulen kwam er met een oppervlakkige wond aan zijn 
achterbeen vanaf. 

 

 
RR 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140611093242.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fplants_animals%2Fhorses+%28Horses+News+--+ScienceDaily%29
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Techniek 
 

 

Aansingelen 

Hoe stevig moet je je singel aantrekken? 

Wanneer je de singel aantrekt verdelen de krachten zich over 
een ovaal vlak dat gesloten wordt. De druk verdeelt zich over 

het borstbeen, de trapezespier en de lange rugspier. Wanneer 

je de singel te strak 

aantrekt belemmer je 
de beweging en kan 

het paard gaan slaan 

of bijten. 
Maar hoeveel is te 

strak? 

Om te beginnen moet 

de singel een 
handbreed achter de 

ellenboog liggen: goed vlak zonder spieren of huid te hinderen. 

Maar als de borstspieren die links en rechts van het borstbeen 
lopen te gespannen zijn, dan is de singel te strak en kan het 

paard niet goed bewegen. Meestal kun je vanaf de bodem beter 

na-singelen dan van boven af.  
Maar hoe te singelen? 

Eerst voorzichtig singelen. Een 

hand moet nog tussen 

paardenbuik en singel passen en 
je paard mag geen tekenen van 

verstoring tonen. Ook goed op het 

shabrak letten. Het mooiste is als 
de gespen 4 tot 10 cm onder de 

shabrakrand liggen. Dan je paard 

aan de hand voeren en eventueel 
ietsje na-singelen. Met behulp van een krukje o.i.d. 

opstappen (je zadel ligt nog niet erg stevig vast, en 

zo voorkom je dat er te veel druk op één zijde 

komt) Dan een paar rondjes stappen, Vervolgens 
afwisselend rechts en links na-singelen, zodat het 

zadel aan beide zijden even sterk op zijn plaats 

gehouden wordt. Dit is bijzonder belangrijk bij 
speciaal gevormde singels. En altijd maar met één 

hand om te verhinderen dat je teveel kracht 

gebruikt. Let goed op je paard en je kan het altijd 
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nog weer een gaatje losser maken, dan wordt het voor je paard meteen 
aangenamer. 

Een brede singel verdeelt de druk beter dan een smalle. Maar er is een beperking 

door de anatomie van het paard. Een oplossing is een singel die bij het buikdeel 
breder is, maar dan is het bijzonder belangrijk dat je om en om singelt.  

Wanneer je paard erg gevoelig is kan een lamsvelbescherming bijzonder goed 

werken: door de lucht tussen de haren wordt de druk goed verdeeld, beter dan 
bij een neopreen beschermer. 

Een lange singel, is aangenamer voor het paard: het elleboog  bereik blijft vrijer 

en de druk wordt beter verdeeld. Wanneer de gespen onder het zadelblad liggen 

kan ook daar niets drukken. 
Positief is ook een singel zonder elastische delen. Elastiek maakt het  onmogelijk  

om de singel symmetrisch onder de buik aan te brengen en bovendien neigen 

ruiters ernaar om te strak te singelen. 
RR 

 

 
 

 

 

 
 

Slimmeoplossingen voor kleine problemen 
 

 
 
Laarzen poetsen.. 

Heb je een gat in je kous? Gooi hem niet weg, want hij is prima geschikt om de 

schoensmeer op je laarzen uit te poetsen. Je kan hem dan altijd nog weggooien. 
 

Babydoekjes zonder olie 

Heb je een stoffen helm? Makkelijk schoon te houden met babydoekjes  waar 

geen olie in zit. (let op dat er geen parfum in zit) Even over het oppervlak 
strijken en stof en vuil blijven aan het doekje zitten. Je kunt er ook je handen en 

het paardenhoofd mee schoon maken. 

 
Werkhanden na een dag op stal? 

130 gram keukenzout en 30 ml huidolie of babyolie mengen. Eerst je handen 

gewoon wassen, dan een theelepel van dit mengsel (peeling) in je natte handen 
wrijven. 

Met water afspoelen. 
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Het paard in de kunst 

 

Anton Mauve 

         

Morgenrit langs het strand,  olieverf op doek, h 43,7cm × b 68,6cm.  
 

Anton Mauve leefde van 1838-1888, was geboren in de Zaanstreek. Hij  woonde 

en groot deel van zijn actieve periode in Laren en was oprichter van de Larense 
school. 

De schilders van de Haagse School hadden een voorkeur voor het arme 

vissersleven, zoals dat zich bijvoorbeeld in het dichtbijgelegen Scheveningen 
afspeelde. Mauve laat hier echter de andere kant van het vissersdorp zien: de 

zonnige wereld van welgestelde burgers. Drie ruiters dalen af naar het strand, 

waar de badkoetsjes klaarstaan voor de zwemmers. De blonde en blauwe 

kleuren geven goed de ziltige atmosfeer van een zomerdag aan het strand weer.  
 

 

Gezondheid 

 

Mok 

Wat is het? 

Een bacteriële infectie, meestal in de kootholten. Komt vaak voor bij paarden 

met veel “behang” aan de voeten. Haal het behang er niet af ter voorkoming, 
want het zit er niet voor niets, maar alles goed schoon houden en zorgen voor 
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goede voeding. Ook witte voeten zijn er bevattelijker voor. Zink gebrek in het 
voedsel kan ook negatief werken. (bloed na laten kijken) 

Wat verder te doen? 

Box en paddock goed schoon houden. 
Desinfecteren en de benen daarna goed afdrogen. Goed in eventuele plooien 

kijken en die ook schoon maken. Geen zalf erop smeren, want daaronder gedijen 

de bacteriën prima en er blijft allerlei vuil aan kleven. Zalf met antibiotica kan 
wel, maar dat wordt alleen door de veearts verstrekt. 

Extra opletten in de verharingstijd en na ziekte. 

 

De ziekte van Cushing 

 

Oorzaak ligt bij de hypofyse een klier die onder aan de hersenen hangt en een 
groot deel van onze hormoonhuishouding bestuurt. Wat de hypofyse in de war 

stuurt is nog niet erg duidelijk, soms groeit er een goedaardige tumor bij de 

hypofyse of in het bijniermerg. Vaak krijgen cushing-paarden een lange 
krullerige vacht of een doffe vacht, hebben ze problemen bij het verharen, erge 

dorst, etc. De gemiddelde leeftijd van de patiënten ligt bij 20 jaar. Maar ook 

jongere paarden kan het treffen. Is een paard hoefbevangen zonder dat het zich 
overeten heeft dan moet men ook aan cushing denken.  De vachtpoblemen kan 

men wel in de greep krijgen, maar als men cushing niet als oorzaak van de 

hoefbevangenheid onderkent loopt het slecht af. Er zijn medicijnen op de markt, 

maar die gelden ook als doping en mogen aan wedstrijdpaarden of slachtpaarden 
niet verstrekt worden. Maar sinds kort is er ook een kruidenpreparaat te 

verkrijgen dat prima werkt en goedkoper is. (Corticosal van de firma Navalis 

Nutraceuticals) 
 

Droes  

Droes is een zeer besmettelijke ziekte voor paarden. Het wordt veroorzaakt door 
een bacterie, die Streptococcus equi equi heet. Deze bacterie zorgt voor een 

infectie van de voorste luchtwegen waarbij abcessen van de lymfeknopen 

ontstaan. De lymfeknopen die tussen de kaaktakken liggen en de lymfeknopen 
die boven de keel liggen, worden het vaakst aangetast. Het is meestal een ziekte 

die paarden op jongere leeftijd al doormaken en daarna enige immuniteit tegen 

opbouwen. Deze immuniteit is niet levenslang en ook oudere paarden kunnen 
droes krijgen. 

De tijd tussen besmetting en het ontwikkelen van de symptomen is ongeveer 2 

tot 6 dagen. Meestal begint het met koorts, niet eten en daarna het opzwellen 

van de lymfeknopen. De lymfeknopen worden abcessen en breken naar buiten. 
Soms breken de lymfeknopen naar de keel of in de luchtzak door en zie je alleen 

dikke neusuitvloeiing. Een paard met droes kan ook wat benauwd worden door 

de zwelling rond de keel. 
Als de lymfeknopen al gezwollen zijn, zullen de abcessen moeten rijpen en 

doorbreken. Eventueel kan dat proces versneld worden door de huid ter hoogte 

van de lymfeknopen te scheren en in te smeren. Soms kan een abces geopend 
worden. Na het doorbreken kan het abces gespoeld worden met een verdunde 

jodiumoplossing. 

Het paard moet gedurende het ziekteverloop in de gaten worden gehouden of 
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het benauwd wordt en of het blijft eten en drinken. Soms worden wat 

pijnstillende en ontstekingsremmende middelen gegeven. 

Antibiotica is discutabel en wordt in ieder geval afgeraden als de lymfeknopen 
eenmaal gezwollen zijn. Er zijn aanwijzingen dat antibioticagebruik in dat geval 

aanleiding kan zijn tot het ontstaan van verslagen droes. Eventueel kan 

antibiotica gegeven worden in de vroegste fase van de ziekte, als het paard 
koorts heeft maar nog geen zwelling van de lymfeknopen. Als het paard 

complicaties krijgt is het vaak juist wel noodzakelijk om antibiotica te gaan 

gebruiken. 

De verspreiding van de bacterie die de droes veroorzaakt verloopt voornamelijk 
via de pus uit de open gebroken abcessen en neusuitvloeiing van zieke paarden. 

De pus wordt verspreid door direct contact tussen paarden maar ook indirect 

bijvoorbeeld via verzorgers of besmette voorwerpen. De bacterie kan ook enkele 
weken in de omgeving overleven als er optimale omstandigheden zijn. 

Er zijn ook paarden die drager zijn, waarbij de bacterie in hun luchtzak huist 

zonder dat die paarden ziek zijn. Deze dragers kunnen de bacterie wel 
uitscheiden en telkens ervoor zorgen dat nieuwe paarden ziek worden. Met 

behulp van een bacteriële kweek van een luchtzakspoeling kan een drager 

worden vastgesteld. 

Bedrijven met een geval van droes moeten geen paarden naar een ander bedrijf 
laten gaan en geen paarden van een ander bedrijf toelaten om verspreiding te 

voorkomen. De zieke paarden moeten geïsoleerd worden met strikte hygiëne 

maatregelen, zoals aparte verzorgers en stalbenodigdheden die niet bij de 
andere paarden komen. De andere paarden moeten twee keer daags 

getemperatuurd worden om nieuwe gevallen snel op te sporen. Een nieuw geval 

wordt pas infectieus voor andere paarden als er pus uit de abcessen komt of via 
de neusuitvloeiing, en kan op die manier tijdig naar de afdeling zieke paarden 

verplaatst worden. 

Een paard dat droes heeft gehad scheidt nog 4 tot 6 weken de bacterie uit. Over 

het algemeen is daarom het advies om tot 6 weken na het herstel (dat betekent 
geen koorts meer en geen zichtbare uitvloeiing uit een abces of de neus) van het 

laatste paard de stal gesloten te houden te houden. Na twee weken zijn de 

risico’s wel al een stuk minder mits de bedrijven een goed hygiëne protocol 
hebben aangehouden en een huishoudelijke reiniging en daarna ontsmetting van 

de stallen en andere besmette ruimtes met bijvoorbeeld Halamid of chloor is 

uitgevoerd. Een weide waar paarden met droes hebben gestaan kan nog 4 weken 

besmettelijk zijn. 
 

 
 

Productinformatie 
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paspoortenservice KNHS  

Alle paarden en pony’s in Europa moeten een paspoort hebben. Daarbij geldt in Nederland, 

voor alle paarden en pony’s die langer dan een maand in Nederland verblijven, de 

chipverplichting. Voor paarden die niet geregistreerd zijn bij één van de erkende stamboeken 

kan een paspoort worden afgegeven door de KNHS. 

Paspoortenservice KNHS 
De KNHS verstrekt paardenpaspoorten voor paarden en pony’s die niet zijn geregistreerd bij 

een stamboek. Als je paard of pony gechipt is, en niet ingeschreven staat bij het stamboek, 

kun je bij de KNHS een paardenpaspoort aanvragen. Ook kan de KNHS eigenaarsmutaties en 

chipverwerkingen doen in buitenlandse paspoorten.  

 

Internationale wedstrijden 

Als je internationale wedstrijden gaat rijden heb je een FEI-recognitioncard nodig. Voor het 

aanvragen, verlengen of wijzigen van je FEI-recognitioncard kun je ook bij de KNHS terecht.  

 

Voor alle aanvragen en wijzigigen geldt dat je het paardenpaspoort en/of de formulieren per 

post kunt sturen, maar je kunt ook op werkdagen bij de balie van de KNHS terecht. Je kunt 

hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0577-408300. 

De medewerkers van de afdeling I&R gaan dan direct met je aanvraag aan de slag. Voor 

nieuwe aanvragen wordt aan de balie een spoedtarief berekend. Wijzigingen in paspoorten 

worden zonder extra kosten in behandeling genomen. Aan de balie kun je per pin of contact 

afrekenen 

 

Voor alle aanvragen geldt: 

 Kom je persoonlijk naar de KNHS in Ermelo, dan reken je direct bij de balie af. Het is 

mogelijk om te pinnen of contant te betalen. 

 Als je het paspoort opstuurt (aangetekend wordt aangeraden) dan ontvang je een 

factuur. Het paspoort wordt, na betaling, aangetekend retour gezonden. 

 Kopie legitimatiebewijs aanvrager of eigenaar meenemen/opsturen. 

 Formulieren dienen volledig ingevuld, voorzien van de eventueel benodigde stempels 

en ondertekend te zijn. 

Postadres:          

KNHS, afdeling I&R 

Postbus 3040 

3850 CA Ermelo 

Aanvragen FEI-RECOGNITIONCARD 
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Verslagen 
 

 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering. 

 
RV De Commandeurs. Op dinsdag 3 november 2015  

 

1. Opening door de voorzitter. 

Ingeborg opent de vergadering om 20.30 en heet iedereen van harte 
welkom .  

2. Mededelingen. 

Afmelding voor de alv zijn Astrid, Marjolein en Evelyne 

3. Ingekomen stukken. 

Uitnodiging kring vergadering 23 november 2016 Marion en Ingeborg 
gaan naar deze vergadering. 

4. Notulen voorjaarsvergadering 2015. 

Notulen voorjaarsvergadering geen op en aanmerkingen. 

Gonny heeft de taak van Stephanie overgenomen op het secretariaat.  
5. Begroting 2016. 
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T. Geerdes deelt de begroting uit en iedereen kan het na/in lezen. Ton 
geeft uitleg over de begroting van 2016. Het is oké bevonden door 

iedereen.  

6. Bestuur. 

Aftredend en niet herkiesbaar ; Miel van de Velde. ( nog wel beschikbaar 
voor hand en span diensten) 

Aangemeld en verkiesbaar ; Joke Muijen. Bij deze officieel beëdigd. 

  7. Wat verder ter tafel komt. 

Bestuur zoekt praat palen om mee te denken met het bestuur je kunt 
eenmalig aanschuiven en actief mee brainstormen en je ideeën ventileren 

iedereen is welkom. Input ja graag! Marjolein Veenstra-Vos evt. bij  

volgende bestuursvergadering? 

Helpen als vrijwilliger bij de club, zodat je betrokken raakt. Meeste 

clubleden schrijven op tijd in, in het help/werk schema. Degene die geen 
hulp/werkzaamheden gaan verrichten in 2016 kunnen dit af kopen met 

35,- euro, waarvoor we andere hulp krachten dan inhuren. Is er niet 

ingeschreven op het werkschema voor 1 april komt de factuur 

automatisch op de deurmat.  
Dit wordt en is nu algemeen bekend gemaakt. Tijdens de vergadering is 

unaniem het voorstel aangenomen . Bij nieuwe aanmeldingen van leden 

wordt dit ook gelijk kenbaar gemaakt. 

Evelyne vroeg zich af of de postgalop nog gelezen wordt? De meeste 
leden zeggen van wel!  

De onderlinge wedstrijden worden minder bezocht, dit gaan we nu doen 

met 1 club dag met dressuur, springen & mennen. Datum 17 april 2016.  

Trixsport cup wordt van 9 t/m 12 juni 2016 weer verreden. 
Meer dubbele bezetting nodig als hulpdiensten. Bij de trix’s . 

Jet is gevraagd een spring clinic te organiseren de data v.d wedstrijden 

worden aan haar doorgegeven . 

De puzzelrit wordt op 2e paasdag verreden en gelijk daarna de prijs 

uitrijking.  
3  januari 2016  Oliebollen rit en daarna de receptie. 

De lessen lopen wat leeg?  Willen wel graag 2 dressuur lessen houden. 

8. Rondvraag  

Meer de media up to date houden van site , facebook. Er is een groepsapp 
voor de lessen. Herinnering van de vergadering of data er op de site 

zetten. 

Eventueel voor de bak vlakken : jan Muijen of Peter Baltus, Marion of 

Anita , Hans , Jan hiervoor vragen. 
Bak is soms te nat, achteraan gaat t wel. 

Willen de leden kijken waar de post, mail, etc. naar toe wordt verzonden?  

b.v:  google maps heeft Ingeborg al doorgegeven zodat mensen niet bij 

Stephanie voor de deur staan. We hebben gemerkt dat adreswijzigingen 

slecht worden verwerkt bij diverse instanties.  
Er is een tent gekocht en die kun je huren als lid voor 50,- euro en als 

borg wordt er eveneens  50,- euro gevraagd.  

9. Sluiting:   Miel wordt officieel bedankt met een mooie plant en een 

lekkere diner bon  voor 2 personen.   
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Mutaties 

 
 

 

Afgemeld: 

Jenny Zuurbier                        
Dieuwertje  Beemster                

Britt  Carbaat                            

Sabine  Groen                           
Ron  Taffijn                              

Pjotr  Hartmans                         

Nieuwe leden: 

Patricia Bergsma                     Stratkaartlid  
Lynn Serpenti                         Ponylid 

Linda de Ruiter                       Startkaartlid  

Marit Appel                             Startkaartlid  
 

Wordt donateur: 

Ron  Taffijn                              

 

 

 

Puzzels 
 

 
 
Puzzel december 

 
Ditmaal een sudoku, maar dan anders: 
Op elke regel en in elke kolom mag een symbool maar 1 x voorkomen. 

Hetzelfde geldt voor elk vak bestaande uit 9 vakjes. 

Veel plezier. 

Wanneer puzzelen met cijfers makkelijker is kun je ook de “vertaling” hieronder 
gebruiken. 

 

1=   2=   3=   4=   5=    

6= 7= 8=   9= . 
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Oplossing september 

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

middagprogramma te vullen:  Kla ver tje drie 

2. Paarden die dit doen hebben een rood strikje in hun staart: Ach ter uit 
slaan 

3. Zo werd “eventing” een paar jaar geleden nog genoemd: Mi li ta ry 

4. Paardenpoep: Paar den vijg 

5. Moet meestal gebeuren om een merrie drachtig te krijgen: In se mi ne 
ren 

6. Vrij moderne tak van de paardengeneeskunde: Os te o pa thie 

7. Ledenmaten: Ex tre mi tei ten 
8. Vorm van kreupelheid: Na gel tred 

9. Gevoelig voor de hulpen maken: Sen si bi li se ren 

10.Kracht om een bepaalde prestatie te leveren: Ca pa ci teit 
11.Geluid van dravende paarden: Hoef ge trap pel 

12.Vermogen om te versnellen: ac ce le ra tie ver mo gen 

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

spel 
14.Staat in het clubhuis en zegt iets over de geleverde prestaties: Prij zen 

kast 

15.Paard dat zijn eigen zin volgt: Ei gen zin nig  
16.Moet je doen voordat je de stal en huis verlaat wanneer je op wedstrijd 

gaat: Na chec ken 
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En een gezond en voorspoedig 2016 voor ruiter 
en paard. 


