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Van de voorzitter

Begin april en het groene seizoen staat weer voor de deur, De klok is achteruit
gegaan en dit betekent voor veel leden en mijzelf dat er weer ’s avonds in het
licht getraind kan worden. Daar kijk ik altijd naar uit!
Vanaf april rijden we nieuwe dressuurproeven (dat is even wennen!) en
natuurlijk besteden we daar in de postgalop aandacht aan.
We hebben weer veel activiteiten de komende tijd op stapel staan, op 3 april
beginnen we met een KNHS wedstrijd, gevolgd door op 17 april de onderlinge
wedstrijd waarbij alle disciplines aan bod zullen komen. Ik hoop dat er veel leden
mee gaan doen!
Naast de reguliere lessen, clinics van Carmen Schalk hebben we ook Marlon van
Wissen weten te strikken om een proefgerichte clinic te geven op ons terrein.
Ook staat er voor de springruiters een leuke clinic gepland gegeven door Chantal
Megchelenbrink.
In juni organiseren we samen met TrixSports de TrixsportCup en ik hoop dat het
net zo’n succes wordt als vorig jaar. Astrid Beentjes heeft een voorbeschouwing
geschreven voor deze postgalop.
De dravende reporter is dit keer langs geweest bij Merije en Femke Baltus,
Angelique Kabel heeft een verslag geschreven over de lessen van Carmen
Schalk. Ook staan er interessante artikelen in over het drinken van paarden,
ruiterfitheid (bij voldoende belangstelling kunnen we hier ook een kennismaking
voor organiseren), het losgelaten zijn, hoefverzorging, Jacobskruid en verslagen
van onze bestuurstafel en van de regio.
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Van de bestuurstafel

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
RV De Commandeurs.
Op dinsdag 12 april in het clubhuis aan de Tolweg te Heemskerk.
20.00 uur ontvangst met twee consumptiebonnen
20.30 uur aanvang vergadering.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken
4. Notulen najaarsvergadering
2015.
5. Jaarverslagen 2015
> jaarverslag secretaris
> jaarverslag
penningmeester
> verslag
terreincommissie
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen balans
8. Verkiezing nieuwe
kascommissie leden
6. Bestuur
>Aftredend en
herkiesbaar: Ton Geerdes
7. Uitreiking Bloembokaal
8. W.V.T.T.K
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

(foto: de Bloembokaal met
op de achtergrond de winnares paarden van vorig jaar; Jet Beentjes met
Joey)
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9 t/m 12 juni: Trix Sports Cup 2016
Dit jaar wordt alweer voor de derde keer de Trix Sports Cup georganiseerd. In
2014 was de eerste editie. Het idee werd door mij geopperd bij het bestuur en er
werd direct enthousiast gereageerd. Echt iets wat Rijvereniging De
Commandeurs kenmerkt: altijd in voor nieuwe ideeën en acties en zij
denken/werken graag mee aan activiteiten.
In het eerste jaar stonden de KNHS wedstrijden al gepland. Door het hele
seizoen heen werden de voorrondes gereden en in augustus vond de finale
plaats. De reacties waren super goed, ondanks dat we ongelooflijke veel pech
met het weer hadden. Er is geen 1 wedstrijd van de Trix Sports Cup helemaal
droog geweest. Het was een top Cup, alles ging precies zoals we in ons hoofd
hadden en wij hebben met zijn allen veel geleerd qua organisatie (sommige
combinaties waren zo goed bezig met wedstrijden, dat zij al gepromoveerd
waren voor de finale en zij dus niet meer mee mochten doen).
In 2015 wilden we alles graag in 1
weekend plannen: Dit was top! Wij
hadden weer hele mooie prijzen als
een Kep Italia cap en Accademia
rijbroek. Ook won iedere dagwinnaar
een mooi zadeldek van Equest. Toen
de inschrijving werd geopend,
hadden wij binnen 1 nacht maar liefst
200(!) inschrijvingen. De Trix Sports
Cup leefde dus echt onder de NoordHollandse dressuurruiters. Dit
weekend hadden wij ook zoveel
mazzel gehad met het weer: De zon
scheen continu! Al met al een super
wedstrijd, waarbij er ook nog eens
veel toeschouwers kwamen kijken.
Gezelliger kon haast niet.
Foto: Kaylee Ramakers-Gouda. Trix Sports Cup kampioen Z - 2014 & 2015
(Chanice Photography)
Dit jaar willen wij het weer dunnetjes overdoen. Van 9 juni t/m 12 juni zal de
Trix Sports Cup weer bij Rijverenging De Commandeurs plaats vinden. Ik heb nu
nog meer mooie sponsoren kunnen vinden, welke samen met mij de prijzen
beschikbaar willen stellen. Zo kunnen we zelfs voor iedere klasse haar eigen prijs
toekennen! Dit jaar mag ik o.a. Kep Italia, Petrie en Döbert tot hoofdsponsoren
rekenen. Uiteraard zijn wij heel blij met deze topmerken!
Hier onder een overzicht van de prijzen:
Te winnen prijzen:
B. Döbert frontriem t.w.v. € 75,95
L1. Trix Sports Cadeaubon t.w.v. € 100,00
L2. Customized Equest zadeldek, oornet en fleecedeken t.w.v. € 175,00
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M1. Accademia Italiana rijbroek t.w.v. € 205,00
M2. Döbert hoofdstel t.w.v. € 239,95
Z1. Petrie Rijlaarzen t.w.v. € 499,00
Z2. Kep Italia Cap t.w.v. € 499,00
Tijdens de wedstrijden zal Chanice Photography weer aanwezig zijn om alle
combinaties op foto vast te leggen. Deze foto’s kun je na afloop online kopen.
Graag wil ik via deze weg ook nog het bestuur van De Commandeurs en alle
vrijwilligers ontzettend bedanken voor al jullie inzet en enthousiasme! We gaan
er weer wat moois van maken!
Sportieve groetjes, Astrid - Trix Sports

Ruiterfitheid

Wat je zelf kunt doen
Topsportpaarden zijn topatleten, maar hoe zit het met de ruiters?
De meeste topruiters doen tegenwoordig ook aan fitness. Zelfs éénmaal per
week maakt al een onderscheid: je balans en je beweeglijkheid verbeteren.
Je wilt je sport zo lang mogelijk uit kunnen oefenen. Daarvoor moeten de spieren
goed met elkaar kunnen samenwerken. Je hoeft dus niet een topatleet ( met een
sixpack) te zijn zoals b.v. een basketballer.
1. Opzij stappen
Uitgangspositie: Staand, voeten
uiteen heupbreed. Benen licht
gebogen. Bovenlichaam rechtop.
Armen parallel aan het lichaam. Kijk
naar voor.
Uitvoering: Maak met je rechter voet
een grote stap opzij, maar zorg dat
je voeten parallel staan. Gewicht
naar het linker been verleggen. Billen
naar achter tot het linker
kniegewricht een hoek van 90°
maakt, maar zorg ervoor dat je knie
niet voor je tenen uitsteekt. Het
rechter been is gestrekt. Bij het naar
beneden bewegen de armen voor je
lichaam strekken. Het rechter been afdrukken en weer in de uitgangspositie
komen. Dan van been wisselen. 10x beide kanten.
Bevordert de stabiliteit in verlichte zit.
6
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2. Knieval
Uitgangspositie: Staand, voeten uiteen
heupbreed. Benen licht gebogen. Bovenlichaam
rechtop. Armen parallel aan het lichaam. Kijk
naar voor.
Uitvoering: De rechter voet neemt een grote pas
naar achteren waarbij je niet van de heupbrede
as afwijkt. Door de rechter knie zakken zodat die
de bodem bijna raakt. Daarbij het bovenlichaam
rechtop houden en de linker arm omhoog steken.
De rechter arm losjes langs het lichaam laten
hangen. Bewaar de spanning in je romp. In de uitgangspositie terug keren en
van been wisselen.
10 x beide kanten.
Verstevigt de beenspieren waardoor je meer stabiliteit krijgt bij het lichtrijden.
3. Draaischijf
Uitgangspositie: Staand, voeten
uiteen heupbreed. Benen licht
gebogen. Bovenlichaam rechtop.
Armen parallel aan het lichaam. Kijk
naar voor.
Uitvoering: met het rechter been een
grote stap naar voor maken. Door het
achterste been zakken zodat de knie
bijna de grond raakt. De voorste knie
mag niet voorbij de tenen komen.
Bovenlichaam rechtop. Strek de beide
armen naar voor en draai ze naar
rechts, waarbij je blik de armen volgt
zodat je romp draait. Terug naar voor.
Ga terug in uitgangspositie en wissel van been en beweeg je armen naar links.
10 x beide kanten.
Stabiliseert de romp en maakt je spieren sterker.
4. Hagedis
Uitgangspositie: Ligsteun
buikzijde met je handen onder
de schouders. Benen heupbreed
uit elkaar. Spanning in je romp.
Uitvoering: Afwisselend de
rechter voet naast de rechter
hand en je linker voet naast je
linker hand zetten, waarbij je
knie naast de schouder schuift.
Hoofd, heup en voet zijn in één
lijn. Heup niet in de lucht
steken. 10x elke kant.
Opening van de heup en maakt de rompspieren sterker.
Volgende keer meer!
RR
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Agenda

Club
28-03-2016: puzzelrit (2e paasdag)
03-04-2016: KNHS wedstrijd
05-04-2016: ALV
17-04-2016: clubdag
01-05-2016: Carmen Schalk
12-05-2016: proefgerichte clinic Marlon van Wissen.
22-05-2016: KNHS wedstrijd
05-06-2016: Carmen Schalk
9 t/m 12 juni : Trixsportcup (KNHS wedstrijd)
12 07-2016: crossclinic
26-08-2016: KNHS wedstrijd
18-09-2016: KNHS wedstrijd
Kring
17-07-2016: Kringkampioenschap
Regio
5 t/m 7 augustus: Regiokampioenschap
Ermelo
15 t/m 17 juli: KNHS kampioenschappen dressuur
28 t/m 31 juli: WK jonge dressuurpaarden
20 aug.: Hippiade mennen
26 aug.: Hippiade springen pa en po klasse B
27 aug.: Hippiade pony’s, spr., dr., afdeling en verenigingskampioenschap,
,voltige
2/3 sept.: Hippiade paarden, spr.,dr., afdeling en verenigingskampioenschap
Zo’n
winter
hadden we
niet:
RR
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Wist je dat…..?

Je kan je paard naar het water brengen, maar niet dwingen hem te
drinken.
*Een paard drinkt 20-40 liter per dag.
*Paarden die op stal staan nemen 90% van hun waterbehoefte onmiddellijk voor
en na het voeren op.
*Paarden zijn “zuigdrinkers” Ze drukken hun lippen op elkaar zodat er een kleine
opening overblijft. Ze zuigen het water in een lange beweging op en slikken het
met een kauwbeweging door.
*Paarden drinken het liefst met gestrekte hals van de bodem, daarom moet de
drinkbak maximaal op borsthoogte hangen.
*Ze drinken graag in gezelschap.
*In het wild zoeken paarden vaak maar éénmaal per dag hun drinkplaats op. Als
die dichtbij is dan gaan ze wel vaker.
*Op stal waar met de hand water
gegeven wordt moet een paard zich
eigenlijk 3x per dag zat kunnen
drinken.
*Voerbak en drinkbak niet naast
elkaar hangen, want dat is ongunstig
voor de vertering omdat het paard
dan zijn eten doorslikt met water
i.p.v. het goed van speeksel te
voorzien.
*Wanneer het water onder de 7° C is
zullen paarden niet meer zo graag
drinken. Of het ze te koud in de
mond of aan de tanden is, is
onbekend.
*Paarden drinken het liefst water
tussen de 9° en de 12°.
*’s Winters loop je dus het risico dat
paarden te weinig drinken. Dan moet je het water warmer aanbieden.
*Je kunt te weinig drinken herkennen aan een droge slijmhuid, ingezonken ogen
en verminderde huidelasticiteit.
*De huidelasticiteit kan je makkelijk bepalen: neem een huidplooi b.v. in de hals
tussen duim en wijsvinger en trek er licht aan. Wanneer de huidplooi blijft staan
kan dat een indicatie zijn dat het paard te weinig gedronken heeft.
*Een paard gebruikt bij lichte arbeid 5 tot 7 liter water per 110 kg
lichaamsgewicht. Bij zware arbeid loopt dat op tot 10 liter.
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*Waterbehoefte is ook afhankelijk van andere factoren, zoals wat er gevoerd
wordt (hooi of gras, etc.)
*Wanneer het paard te weinig drinkt kan er van alles mis gaan. Op den duur
wordt het paard apathisch en is niet bereid arbeid te verrichten. Koliekgevaar ligt
op de loer, thermoregulatie en zweten worden een probleem, voedingsstoffen
kunnen niet meer zo goed worden opgenomen, gifstoffen kunnen met de urine
niet meer goed worden afgevoerd.
*Wanneer een paard 24 uur niet gedronken heeft treden al duidelijke
veranderingen op. Na 48 uur heeft het paard al 7 à 9 % aan lichaamsgewicht
verloren daar hij wel water afgeeft (ademhaling, urine, zweet, ontlasting) maar
niets meer opneemt. Hij is al duidelijk gedehydreerd. Nog verdere uitdroging
voert dan vrij snel tot de dood.
*Door zweet verliest het paard 0,5 tot 5 liter vocht per 100 kg lichaamsgewicht
per dag afhankelijk van de zwaarte van de arbeid. Door urine 1 tot 3 liter per
100 kg. per dag en door de ontlasting , afhankelijk van hoe er gevoerd wordt 0,5
tot 3,5 liter. Zogende merries verliezen 2 à 3 liter extra. Daarnaast verliest een
paard ook via de ademhaling water (denk maar aan de condens op de stalramen
b.v.)
*Oplossingen zijn er door het water licht te verwarmen ( ringleidingen en
verwarmbare drinkbakken) , en als dat niet kan appelsap of moutbier toevoegen,
dan drinken paarden het water liever.
*Sneeuw is geen vervangen voor water, hoewel ze het soms wel eens eten.
RR

Thellwell
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Techniek

De nieuwe dressuurproeven (beknopte versie)
Uit het Regio overleg:
Bij deze de grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige proeven.
 Alle klassen (ook B en L1) komen binnen over AC lijn
 B t/m L2 mag men zelf per onderdeel kiezen of je wil lichtrijden of
doorzitten
 M midden/uitgestrekte draf mag men kiezen lichtrijden of doorzitten.
 Per onderdeel 1 cijfer, geen of weinig combinaties mogelijk (bijv C
halthouden, enkele passen achterwaarts, voorwaarts in draf, dit was soms
een onderdeel, dit worden straks 3 onderdelen)
 De proeven worden door bovenstaande korter van duur (4,5 minuut)
 Niet elke oefening wordt zowel op de linkerhand als rechterhand meer
gevraagd. Bijvoorbeeld in het M ga je op de linkerhand
schouderbinnenwaarts en op de rechterhand travers
 Verschil tussen M1 en M2 wordt verkleind, de overstap is nu erg groot.
 Meer roulatie van proeven, elke 2 maanden wisselen
 Kampioenschapsproeven worden vooraf bekend gemaakt, dit is niet
automatisch de proef van de maand, maar is de meeste moeilijke of
complete proef.
 ¼ keertwending komt terug
 T/m Z1 hals strekken, zelf kiezen lichtrijden of niet
 Z2 überstreicheln in draf
 ½ punten toekennen t/m ZZL
 Sommige onderdelen worden ruimer gesteld, bijv. L2 volte tussen 12 en
15 meter i.p.v. 15 meter.
 De proeven zijn vanaf 10 februari beschikbaar
 Er is verplichte bijscholing voor juryleden
 Er komt ook bijscholing voor instructie
 Proeven komen beschikbaar in de knhs app, ook geschikt om voor te
lezen.
Al wat je weten moet over de wijze van rijden en jureren vind je in het nieuwe
dressuurproevenboekje uitgebreid uitgelegd.(voor een beknopt overzicht: zie
achteraan in deze Postgalop)
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Het losgelaten zijn (de ontspanning).
Lossigheid door het lijf is de tweede uit het skala van de dressuur ( de eerste is
regelmaat).
Het is een abstract begrip en omvat veel: tevredenheid en vertrouwen,
gelijkmatige afwisseling tussen aan- en ontspanning, maar ook dynamiek, kracht
en lichtheid.
Zonder deze voorwaarden kom je niet tot een succesvolle samenwerking met je
paard. Maar wanneer de ruiter niet ontspannen is kun je niet verwachten dat de
ruiter dat wel is. Dus begin bij jezelf. Maar, om het nog ingewikkelder te maken:
zonder aanspanning geen ontspanning. Dus als een zoutzak op je paard zitten
gaat niet helpen.
Om te beginnen zijn 2 dingen belangrijk: evenwicht en een gelijkmatige rustige
ademhaling (dus dat rode hoofd omdat je vergeet adem te halen is een veeg
teken, en je hebt vast wel eens ervaren dat een spooky paard rustiger wordt
wanneer jij rustiger gaat ademhalen). Yoga is een goede voorbereiding om dit te
bereiken.
Wanneer je bewust ademt richt je je naar binnen. Je kunt
dat al oefenen voordat je te paard gaat. Kijk eens naar de
houding op het plaatje. Tel eens mee met je ademhaling
en probeer daarna de uitademingsfase bewust te
verlengen ten opzichte van de inademingsfase. Wanneer
je je hoofd op deze wijze hebt leeggemaakt van de
dagelijkse muizenissen kun je je beter op je paard
concentreren. Maar het eist wel enige oefening voordat
het goed lukt, dus geduld is een goede zaak.
Dan het evenwicht. Wanneer je zelf niet in balans zit of
verkrampt, dan kan je niet van je paard verwachten dat
hij lekker door het lijf loopt. Hij moet zich immers steeds
verweren. Daarom een aantal oefeningen:
Veel ruiters vallen bij het lichtrijden wat voorover. Te corrigeren door tussendoor
een paard passen op het verkeerde been licht te rijden of zo nu en dan een paar
passen door te zitten. Door de voortdurende wisselingen krijg je een beter
gevoel voor balans. Ook heel nuttig voor ruiters die de neiging hebben naar
binnen te hangen.
Heb je de neiging om met je benen te klemmen, ga dan een aantal passen
doelbewust met je knie en onderbenen van de paardenbuik af en probeer je
evenwicht op je zitbeenknobbels in het midden van je zadel te vinden.
Aansluitend leg je je benen losjes tegen de paardenbuik. Ook hier geldt:
oefening baart kunst, dus niet opgeven.
Ook in galop kun je je balans scholen: ga in verlichte zit duidelijk mee met het
ritme van je paard.
Dan je paard. Wanneer je je paard energiek voorwaarts rijdt met de gedachte
dat hij dan wel los zal worden heeft het mis. Eerst het tempo van je paard
aannemen en hem loswerken dan kan hij makkelijker de takt vinden. Draai
oorzaak en gevolg niet om: een gebrek aan voorwaarts drang is meestal het
gevolg van een gebrek aan ontspannen zijn. Als een paard los laat worden de
bewegingen vanzelf ruimer en met meer schwung. Een paard dat over het tempo
gaat kan nooit ontspannen zijn.
Lukt het dan zal je merken dat het paard je hand gaat opzoeken naar beneden
toe, maar niet zo ver dat hij op de voorhand gaat lopen. Het paard zoekt de
aanleuning aan je hand nu zelf op (het volgende punt van de skala).
12
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Probeer je paard niet in een houding te persen, maar ontwikkel het gevoel voor
de samenhang tussen jouw lichaamsspanning en die van het paard zodat je op
veranderingen in kunt gaan.
Lukt het allemaal dan is de volgende stap de galop-draf overgang. Kijk maar
eens bij een wedstrijd: vaak ziet dat en niet erg vloeiend uit. Ook hier kan je
ademhaling behulpzaam zijn: Let erop dat je in het ritme van de beweging in- en
uitademt. Adem bewust uit en ontspan tijdens de overgang. Zolang je echter nog
met je benen klemt en niet in balans zit omdat je denkt: o’jee nu moet ik
doorzitten dan lukt dat niet.
Wil je weten of je het goed gedaan hebt. Laat op elk willekeurig moment en
willekeurig gang je teugel uit de hand kauwen en neem hem weer op. Je paard
mag dan niet in balans of ritme veranderen.
Ik wens je succes!
RR

De dravende reporter

Hoi allemaal,
Wij zijn Femke (20) en Merije (23) Baltus. Samen hebben we allebei een eigen
pony genaamd Ginger een Haflo (kruising arabier en haflinger) en Doortje een
New Forest.

Ik, Merije, ben begonnen toen ik 7 jaar was aan de Uitgeesterweg in Limmen.
Deze mevrouw had 4 pony's. Bij haar ben ik begonnen met basis dressuur
afgewisseld met een springles en af en toe een straatrit of duinrit. Toen ik een
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jaar of 10 was stopte deze mevrouw ermee en gingen we opzoek naar een eigen
pony. Deze is er gekomen genaamd Midnight. Met hem ging ik samen met vele
andere uit Limmen elke zaterdagochtend lopend naar Starrenburg. Na een
halfjaar kreeg ik met Midnight problemen, doordat hij veel begon te steigeren en
me gericht eraf gooide. Eerst dachten we aan boefigheid, maar na een onderzoek
van de dierenarts bleek dat hij een probleem in ze rug en heup had en dus heel
veel pijn. Hierdoor hebben we de keuze gemaakt om hem in te laten slapen.
Daarna zijn we opnieuw opzoek gegaan naar een andere pony en kwam Doortje
op ons pad en die is er nog steeds bij ons met veel plezier.
Ik, Femke, ben ook begonnen met paardrijden toen ik een jaar of 7 was. Net als
Merije ben ik begonnen aan de Uitgeesterweg. Na het stoppen van de lessen
daar ben ik gaan rijden bij de manage Reuring op stal. Na ook hier te zijn
gestopt ben ik thuis gaan rijden op de twee Dartmoor pony’s en de Fjord van de
achterburen. Na dat deze zijn verhuist naar Bakkum is Ginger op ons pad
gekomen. Met Ginger ben ik begonnen met lessen bij Starrenburg.
Onze pony's staan aan huis in Limmen met een bak en een stukje weiland. Met
de pony's rijden we alle dagen en hebben we één keer in de 14 dagenles. Daarbij
trainen we vooral dressuurmatig en starten we KNHS wedstrijden. Op dit
moment rijdt Femke in de L1 en
Merije in de L2. Daarnaast zijn we
niet bang van af en toe een
sprongetje en gaan we met
regelmaat even naar buiten over
de straat, het bos of het strand.
Ook vinden we het leuk om de
pony’s te verkleden voor een kür
op muziek of voor het ringsteken.
Bij de commandeurs zijn we
gekomen, doordat we wilden
starten maar het ook leuk vinden
om eens mee te doen aan
clubactiviteiten zoals een puzzelrit,
OW of clinic. Deze combinatie
vonden we bij de commandeurs.
Tot nu toe rijden we nog met veel
plezier bij de Commandeurs en nemen we met regelmaat deel aan
clubactiviteiten.
Daarbij is ons nog de vraag gesteld wat we misten bij de Commandeurs. Aan
activiteiten ontbreekt het niet bij de Commandeurs en gaat altijd samen met veel
plezier en veel nieuwe ervaringen. Jammer dat er zo weinig leden meedoen met
de diverse activiteiten Het enige wat we wel eens missen is wat meer
jeugdleden of leeftijdsgenoten.
Tot ziens op de club.
Femke & Merije
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Slimme oplossingen voor kleine problemen

Gerderobehaak
Altijd te kort plek om wat op te hengen?
Ga naar de bouwmarkt en koop een garderobehaak die je
tijdelijk aan je kastdeur kunt hangen om je jas of dek even
kwijt te kunnen. Klaar… weer in de kast.

Het paard in de kunst

Paardentuig
Uit het museum voor oudheden te Leiden.
Het meest voorkomende riembeslag in de
Middeleeuwse kunst is de metalen versiering bij
paardentuig. Op de riemen komt veel kracht te staan
en daarom is het nodig de riemen te beslaan. Ook nu
nog is paardentuig nog altijd verstevigd.
De paardenriemen waren breder dan de riemen die
de mensen droegen en ze zijn vaker kapot getrokken
en gerepareerd.

Het beslag diende niet alleen
de stevigheid maar was ook
ter versiering, het gaf de
status van de ruiter aan.
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Gezondheid

Waarheid en mythe over hoefverzorging
Hoefolie en balsem houden de hoeven soepel: neen!
Je kunt er alleen de waterhuishouding mee regelen. Wanneer je droge hoeven
hebt moet je ze 15 minuten in water laten staan, daarna kan hoefolie het water
in de hoeven houden. Aan de andere kant verhindert olie dat de hoeven te nat
worden in in natte weide. Te veel vet of olie is niet goed, want dan verstop je de
poriën en raakt de balans in gevaar.
Beslagen hoeven hoef je niet uit te krabben: neen!
Juist wel, want vuil kan zich er makkelijk in ophopen en vuil is
een voedingsbodem voor bacteriën. Dus voor het paard in de box
gaat uitkrabben.
De hoefstraal mag je niet krabben of borstelen: neen!
Je moet al erg hard krabben wil je een gezonde straal
beschadigen. De groeven uitkrabben en de straal borstelen dus.
Leem in de hoeven moet je niet uitkrabben, want hij
beschermt tegen bacteriën: neen!
Leem beschermt wel is waar tegen bacteriën, maar niet tegen de
bacteriën die je al vanuit de stal hebt meegebracht en die onder
het leem zitten. Dus ook hier uitkrabben.
Moeten de straalgroeven diep uit gekrabd worden: liever
niet.
Tweemaal rechts en tweemaal links is meestal genoeg om het
grove vuil eruit te laten vallen. Dan afborstelen met het borsteldeel van je
hoevenkrabber.
Paarden die dag en nacht op de weide staan hebben dikwijls zulke harde
hoeven dat je ze nauwelijks uitgekrabd krijgt: hangt van het seizoen af.
In de herfst en voorjaar zijn de hoeven meestal wat zachter. Maar ook harde
hoeven moet je uitkrabben, hoewel er meestal niet veel uitkomt.
Dagelijks wassen maakt de hoeven week: nee
Alleen op natte weiden trekken de hoeven veel water aan en zwellen op.

Jacobskruiskruid (Scenecio jacobaea )
Een enkele plant kan meer dan 140.000 zaden produceren. De
zaden hebben net als paardenbloemen parapluutjes om goed te
kunnen zweven en worden door de wind verspreid. De zaden
kunnen 25 jaar in de bodem overleven. Het meest giftig zijn de
bladrozetten op het moment dat er nog geen bloei is, en dan kan
men het plantje makkelijk over het hoofd zien.
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Jacobskruiskruid bevat het zogenaamde Pyrrolizidine-Alkaloïde (kortweg PA
genoemd), dat in de lever tot een zware gifstof afgebroken wordt. 20 tot 30 kg
plant is dodelijk voor een paard. 50 tot 200 gram per dag kunnen in 2 à 3
maanden tot leverschade leiden.
Helaas werkt het gif cumulatief, dat betekent dat het niet
wordt afgebroken en dat na jaren kleine beetjes gif plots
de kritische hoeveelheid overschreden kan worden.
Op de weide zullen paarden het laten staan, maar als het
gedroogd wordt verliest het zijn bittere smaak, dus in het
hooi zullen paarden het eten. Er zijn meer soorten
kruiskruid (de meesten zijn niet giftig) en in gedroogde
vorm zijn de planten nauwelijks van elkaar te
onderscheiden. Dan moet je het hooi in het laboratorium
laten onderzoeken.
Jacobskruiskruid komt vooral op zandgrond voor, zoals in
bermen en in de duinen.
In het weiland kan je er wel wat aan doen: regelmatig
nakijken en kale plekken bij zaaien. Want de plant houdt
niet van een dicht plantendek, dan ontkiemt het zaad
niet. Ook de “toiletten” bij zaaien. Regelmatig wisselen
van weidegang en maailand verzwakt het kruid. Enkele
planten met wortel en al uittrekken (handschoenen) voor
de bloei begint. Laat je de wortels staan dan ontwikkelt
zich daaruit spoedig een nieuwe plant. Groepen planten
maaien voor de bloei, of chemisch bestrijden als de
rozetten 10 cm hoog zijn (elk jaar herhalen). Planten
niet in de biobak maar in het rest-afval. Heb je toch bloeiende planten, zorg dan
dat je de zaden niet verspreid met je handen of je gereedschap.
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Productinformatie

Sealskinz sokken
Voor wie altijd problemen met vocht
en warmte heeft.
De sokken beloven water en winddicht
te zijn maar ook lucht door te laten.
Ze zijn er in verschillende maten en
dikten.
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Getest werd het soort “Mid weight Knee lenght” . De binnenkant is van
Merinowol. De sokken zijn dikker dan gewone sokken, meer als skisokken.
Ze zijn elastisch, zacht maar steviger dan gewone sokken.
Zonder schoenen door de plassen- voeten droog- sokken in de wasmachine –
weer door de plassen. Resultaat: voeten droog, aangenaam warm en stinken niet
(Geen zweetvorming). Ook na meerdere wasbeurten in de machine.
Als je ze wilt dragen bij het rijden moeten je laarzen wel een maat groter zijn
vanwege de dikte van de sokken.
De kosten zijn niet gering: €50,- maar wie met zijn schoenen of laarzen vaak in
de natte grond staat en daar problemen mee heeft zijn ze ideaal: droge, warme
voeten. Maar wel je schoenen een maatje groter. www.sealskinz.com
Jammer dat de Sint en Kerst geweest zijn.

Verslagen

Clinic Carmen Schalk
Beste mede-leden,
Onlangs ben ik gevraagd om mijn ervaring van de lessen
bij Carmen Schalk met jullie te delen en dat doe ik
uiteraard graag. Even een korte introductie van mij, ik
ben Angelique Kabel, 35 jaar en (even uit mijn hoofd)
alweer ruim 10 jaar lid van de Commandeurs.
Ik les bij Carmen met mijn eigen paard Sorpresa, een 10
jarige ruin kruising Welsh x KWPN (Vos Milan v.Osmium)
hij is een (goed gelukt) ‘ongelukje’ uit mijn andere
merrie.
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Mijn eerste ervaring met Carmen is ongeveer anderhalf jaar geleden met een zit
en houding clinic met simulator. Dit was een super leuke en leerzame ervaring,
gevolgd door een half uur les waarbij het geleerde (en gevoelde) toegepast werd
op je eigen paard.
De filosofie erachter dat er vanuit de ruiter i.p.v. vanuit het paard lesgegeven
wordt spreekt mij zeer aan. Na enkele ervaringen bij andere instructeurs waarbij
ik mijn handen moest ‘vastzetten’ in bepaalde posities of met weerstand moest
werken, ben ik snel tot de conclusie gekomen dat dit niet de manier is voor mijn
paard, of mijzelf. Uiteindelijk bleek dat het nog best moeilijk is om instructie te
vinden waar je een goede klik mee hebt. De lessen van Carmen zijn dan ook een
verademing.
De Commandeurs heeft
georganiseerd dat Carmen om de 6
weken een clinic geeft bij stal
Baltus komt en ik rij voor vast mee.
Inmiddels zijn we nu ruim een jaar
verder en ik heb enorm veel
geleerd, en ondanks dat ik zelf
weinig kan rijden door mijn studie
blijft er een stijgende lijn in zitten.
Een van de dingen die met behulp
van Carmen enorm verbeterd is, is
dat ik nu mijn paard veel minder ‘in
de weg zit’. Voor de lessen van
Carmen had ik moeite om een rustige aanleuning te krijgen bij mijn paard, dit is
nu zo goed als verholpen en doordat ik nu mijn schouders goed kan ontspannen,
en doordat ik heb geleerd mijn bovenbenen en onderrug te ontspannen kan mijn
paard zich goed door zijn lijf bewegen en zoekt hij nu zelf de aanleuning.
We zijn nu een jaar verder en ondanks mijn beperkte mogelijkheid om te rijden
zijn we bezig met recht richten en wat meer proef gerichte oefeningen, alles
vanuit de houding, zit en hulpen van de ruiter. Het mooie van de lessen van
Carmen is dat als ik het goed doe krijg ik ook meteen reactie van Sorpresa als
een beloning. Soms doe ik te veel en geef ik daardoor te veel signalen naar mijn
paard waardoor hij geen idee heeft wat ik wil, logisch… maar ik denk dat
iedereen wel weet dat theorie makkelijker is dan de praktijk  en dan is het fijn
als je iemand hebt die dat duidelijk kan uitleggen.
Carmen heeft een zeer prettige en positieve manier van lesgeven en werkt altijd
vanuit het punt van vriendelijkheid naar het paard toe. Mijn paard heeft een
super fijne werkethiek en Carmen’s manier van lesgeven sluit ook goed aan bij
zijn behoeften, voor mij is het allerbelangrijkste dat hij het werk met plezier doet
en blijft doen, het mooiste is dat des te verder we komen hij het alleen maar
leuker lijkt te gaan vinden. Inmiddels lessen ook mijn zusje en bijrijder
regelmatig bij Carmen.
Wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen dat ik groot fan ben van Carmen en
hierbij de Commandeurs hartelijk wil bedanken voor de bijdrage en natuurlijk
Joke Muijen voor het organiseren en Carmen voor de super fijne lessen.
Helemaal top, van harte bedankt namens mij en Sorpresa!
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KNHS regio overleg 16 november
KNHS en FNRS gaan samen
Door het samengaan gaat er het eea veranderen;
 KNHS is voor de sporter
 FNRS is voor de sportaanbieder (manege en vereniging)
Maneges kunnen ook KNHS wedstrijden organiseren en startkaarten uitgeven
aan hun klanten.
KNHS app
In december gaat de KNHS app er komen, je kan met de app ongeveer hetzelfde
als op mijnknhs. Per 1 april komen ook de nieuwe proeven hierop beschikbaar,
voorzien van allerlei handigheidjes.
RABO rubriek
Verenigingen kunnen bij hun lokale RABO bank een raborubriek aanvragen voor
de jeugd t/m 18 jaar, we krijgen dan een zadeldekje, halster en zadelhoes voor
de winnaar beschikbaar gesteld.
Recreatie activiteiten
De KNHS wil meer recreanten binden aan verenigingen en doet dit dmv het
geven van subsidies voor activiteiten waarbij ook niet leden op een recreatieve
wijze kunnen deelnemen. (bijv schriktraining, TREC training, opendag)
Voorwaarde is dat het niet wedstrijd gericht is, niet leden kunnen deelnemen met
als doel deze aan de vereniging te kunnen binden. Voor 1 december aanvragen!
Men is bezig een ruiterroutenetwerk te maken in Castricum
Springen
Er komt een klasse onder B springen, nu is dit BB springen, maar kan zonder
startkaart aan deelgenomen worden. Straks is het een officiële klasse met
startkaart en klassement.
Er komt mogelijk een eventing-terrein rondom Enkhuizen
Calamiteitenplan
Aangeraden wordt een calamiteitenplan op te stellen voor de vereniging, er is
een voorbeeld plan beschikbaar.
Dit is ter sprake gebracht nav een calamiteit waarbij een paard zijn been brak
tijdens de proef en ingeslapen moest worden. Dit moet gemeld worden bij de
KNHS en het paard moet opgehaald worden door GD in Deventer.
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Er wordt een dressuurcafé georganiseerd, hierbij kan je als
belangstellende in discussie gaan over de nieuwe proeven. Soort van
ronde tafel gesprek, georganiseerd vanuit het dressuurforum. Dit is niet
perse proef gerelateerd, maar meer om de opmerkingen, ideeën etc vanuit
de basis naar de KNHS te krijgen zodat reglementen etc aangepast
kunnen worden naar de wens van de leden.
De wijze waarop de wedstrijdkalender wordt samengesteld is aan evaluatie
toe, denk hier hierbij aan beperking Z en ZZL wedstrijden. Ideeën kunnen
via de kring ingeleverd worden.
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Mutaties

Startkaart voor:
Amparo Ramerman
Dionne Ramerman

Agemeld:
Dinescha Ooms

Puzzels

Puzzel maart
Een puzzel
voor een
regenachtige
dag, want je
moet
knippen,
maar ach dat
moest ik ook
om hem te
maken.
Wanneer je
de puzzel
gelegd hebt
zie je een tak
van
ponysport die
wij hier niet
kennen.
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Oplossing december
,

Informatie over de nieuwe dressuurproeven
De nieuwe proeven gaan in op 1 april 2016. Ze zijn vanaf 1 maart 2016
beschikbaar in de vorm van het nieuwe dressuurproevenboekje en als app voor
iOS- en Android-smartphones. In de loop van maart komen de protocollen ook
op
Het nieuwe proevenboekje is rond 1 maart 2016 leverbaar. Bestellen kan voor €
14,95 bij Media Boekservice, levering volgt dan zo spoedig mogelijk. Naast de
nieuwe dressuurproeven staat in het boekje extra uitleg over de gevraagde
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oefeningen, een toelichting op het scala van de africhting en de
beoordelingscriteria die vanaf 1 april 2016 door de jury worden gehanteerd.
In maart 2016 is de eerste officiële KNHS Dressuurproeven app gereed. De app
is ontwikkeld voor iOS- en Android-smartphones en kost € 4,95. In de app staan
alle proeven uit het proevenboekje, inclusief videobeelden van de proeven met
toelichting van juryleden. De dvd met video’s van de proeven (winkelprijs €
19,95) komt daarmee te vervallen. Met de app kun je bovendien proeven
inspreken op het tempo van jouw paard om daarna zonder voorlezer te oefenen.
Als bonusmateriaal zijn, exclusief voor KNHS-leden, Tips van de Pro toegevoegd
met extra uitleg over gevraagde oefeningen.
De nieuwe dressuurproeven zijn volledig herschreven om zo een doorlopende lijn
in moeilijkheidsgraad te krijgen van F1-proef t/m het hoogste niveau. De
sleutelwoorden daarbij zijn ‘harmonie’ en ‘ontspanning’. Hieronder staan de
belangrijkste veranderingen op hoofdlijnen, later deze maand komt er extra
uitleg over de wijzigingen per klasse.
Nieuwe klasse BB
Met de nieuwe, niet-verplichte klasse BB is de stap naar de B minder groot. De
BB is interessant voor manegeruiters (doorstroom via F-proeven), kinderen
(doorstroom via Bixie-proeven), nieuwkomers in de wedstrijdsport en/of ruiters
met jonge paarden. Voor de BB zijn twee nieuwe dressuurproeven ontwikkeld,
waarbij de beoordeling meer gericht is op de ruiter dan op de combinatie. Zo
moet er wel een constante verbinding met de paardenmond zijn, maar hoeft het
paard nog niet continu “aan de teugel” te lopen. In de BB is geen startpas nodig
en worden geen winstpunten geregistreerd. Meedoen kan zo vaak je wilt, mits je
lid bent van de KNHS.
Lichtrijden en doorzitten
Om de oefeningen (vooral in de lagere klassen) zo goed mogelijk uit te voeren
zonder het paard onbedoeld te storen mag de ruiter vaker lichtrijden.
In de BB en B wordt alleen nog maar lichtrijden gevraagd (bij overgangen mag
de ruiter natuurlijk wel enkele passen doorzitten);
In de L mag de ruiter per onderdeel kiezen tussen doorzitten of lichtrijden;
In de M wordt in de hele proef doorzitten gevraagd, maar mogen ruiters in
middendraf, uitgestrekte draf en bij het halsstrekken lichtrijden als zij dat willen.
Evenwicht en verzameling
In de nieuwe proeven wordt verzameling pas vanaf de klasse Z gevraagd (dat is nu
de klasse M2). Uitgangspunten daarbij zijn:
Klasse B: natuurlijk evenwicht onder de ruiter (mag nog iets op de voorhand);
Klasse L: horizontaal evenwicht;
Klasse M: iets meer gedragen dan horizontaal;
Klasse Z: verzameld evenwicht.
Halsstrekken en überstreichen
Vanaf april zit het halsstrekken in alle proeven t/m de klasse Z2 (dat is nu nog
t/m de L2). In de klasse Z2 wordt straks ook het überstreichen in verzamelde
galop gevraagd. Deze oefeningen zijn waardevol om de ontspanning en
zelfhouding van het paard te beoordelen.
Bij halsstrekken staat de ruiter het paard toe om hoofd en hals geleidelijk naar
voren en beneden te brengen, tot ongeveer tussen boeg- en kniehoogte, met het
hoofd voor de loodlijn. Het paard volgt de hand van de ruiter. De ruiter mag
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tijdens het halsstrekken in alle klassen behalve de BB en B zelf kiezen voor
lichtrijden of doorzitten (in de BB en B wordt alleen lichtrijden gevraagd).
Bij het überstreichen onderbreekt de ruiter tijdelijk (3 tot 4 galopsprongen) de
aanleuning door beide handen ongeveer twee handbreedtes over de manenkam
naar voren te doen. De takt, het tempo en de houding van het paard mag hierbij
niet veranderen.
Binnenkomen op de AC-lijn
Vanaf 1 april 2016 beginnen alle proeven met binnenkomst op de AC-lijn (in de
huidige proeven is dat vanaf de L2). Dit markeert het begin van de proef en
geeft, afhankelijk van de graad van africhting, een goed beeld van de rechtgerichtheid van het paard. In de opbouw van de proeven wordt dit onderdeel
uitgebouwd van het rijden van een rechte lijn in één gang tot een rechte lijn met
een overgang op X.
Halthouden en groeten voor en na de proef
Halthouden en groeten bij aanvang van de proef hoeft vanaf 1 april 2016 pas
vanaf de klasse ZZ-Zwaar (dat is nu nog vanaf de M1). Halthouden en groeten
na afloop van de proef wordt in alle proeven gevraagd.
Meer afwisseling en geen verplichte 1 e proef van de maand
De nieuwe proeven zijn vloeiender en logischer en daardoor iets korter: niet alle
onderdelen per klasse worden in iedere proef gevraagd. In de klasse M wordt
bijvoorbeeld 1x schouderbinnenwaarts en 1x travers gevraagd (uiteraard wel
met buiging op beide zijden). Verder wisselen de proeven om de twee maanden
(nu nog per kwartaal) en verdwijnt de verplichte 1e proef van de maand bij
wedstrijden die twee proeven uitschrijven. Je mag dan beide proeven rijden,
alleen de 1e proef of juist alleen de 2e proef (twee keer dezelfde proef is nog
steeds niet toegestaan). Door het loslaten van de verplichte 1e proef is het
bijvoorbeeld ook mogelijk om op selectiewedstrijden en regiokampioenschappen
dezelfde proef te rijden als tijdens het KNHS-kampioenschap.
Toelichting op de beoordelingscriteria
In het nieuwe dressuurproevenboekje staat per klasse wat er van jou wordt
verwacht bij het uitvoeren van de oefeningen en welke beoordelingscriteria de
jury daarbij hanteert. Nieuw is dat de jury vanaf 1 april in alle klassen halve
punten mag geven. Om juryleden goed voor te bereiden op de nieuwe proeven
zijn er vanaf half februari op 28 locaties in het hele land verplichte bijscholingen.
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