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Van de voorzitter

Het is alweer juli en de zomervakantie is bijna aangebroken. We hebben een
drukke periode achter de rug met de organisatie van KNHS wedstrijden,
TrixSportsCup en het aantrekken van nieuwe dressuur instructie. De wedstrijden
zijn allemaal goed verlopen met vele enthousiaste deelnemers. Ook is het gelukt
twee nieuwe enthousiaste en goede instructrices te vinden voor het geven van
de dressuurlessen, Caroline Hulsman en Leonie Buur. Het bestuur is erg blij dat
zij de lessen gaan verzorgen!
In de zomerperiode organiseren we naast de lessen nog een clinic van Carmen
Schalk en gaan de springruiters een cross clinic rijden bij Chantal Meghelenbrink.
In deze postgalop is er aandacht voor Ruiterfitheid, iets wat de laatste jaren erg
in opkomst is! Mochten er leden zijn die hier belangstelling voor hebben, laat het
weten, dan kunnen we er wat mee doen! Verder gezichtsuitdrukkingen
interpreteren door paarden, het recht richten, uienstrategie bij ontwormen,
hoefschimmel, waterbehoefte, seniorenvoer en wedstrijdverslagen.
Veel leesplezier!
Ingeborg
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Van de bestuurstafel

Welkom Caroline en Leonie.

Ruiterfitheid

Ruiterfitheid oefeningen 2
5.
De kever
Uitgangspositie: Vlak op je rug liggen. De
benen optillen in 90° houding. De handen
in de richting van e knie strekken. Hoofd en
schouder blijven op de grond.
Uitvoering: Hoofd en schouder zo veel
optillen dat de lendenen nog op de grond
rusten. De handen gaan in de richting van
de voeten. Spanning 2 à 3 seconden
vasthouden. 15 à 20 x herhalen.
De voorste rompspieren worden sterker.
6.
stewardess
Uitgangspositie: In buikligging op de grond. Benen
strekken, voeten heupbreed uit elkaar.
Uitvoering: Benen en borstkas van de bodem tillen,
waarbij de armen gebogen dicht bij het lichaam blijven.
De armen naar voor strekken. De armen terug naar het
lichaam en dan zijwaarts strekken. De armen weer terug
naar het lichaam.
10 à 15 x herhalen.
Verbetert de rompspanning.
7.
vlieger
Uitgangspositie: Op handen en voeten, de
handen onder de schouders en de knieën onder
de heupen.
Uitvoering: Tegenoverliggende arm-been paar
strekken. Je kijkt de hand na. Knie en ellenboog
onder de buik samenbrengen, waarbij de blik de
4
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hand weer volgt. Na 5 herhalingen van kant wisselen.
Op elke zijde 10 à 15 herhalingen.
Gymnasticering van de wervelkolom, activering van
de ruggenstrekker en versterkt arm- en beenspieren.
8.
Stervende zwaan
Uitgangspositie: Staan met rechter been op
heuphoogte. Standbeen licht buigen. Rechter arm
langs oren omhoog strekken.
Uitvoering: In een vloeiende beweging het been zo
ver mogelijk naar achter brengen. De arm daarbij
naar beneden brengen naar de tegenoverliggende
knie.
Kort vasthouden en dan terug naar uitgangspositie.
Na 5 herhalingen van been wisselen.
10 à 15 herhalingen per been.
Verbetert evenwicht en balans bij het rijden.
De volgende keer de laatste oefeningen.!
RR

Agenda

Club
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

Rijvereniging De

Commandeurs

Wist je dat…?

Studie toont aan: ‘Paarden begrijpen menselijke
gezichtsuitdrukking
Paarden zijn in staat om menselijke gezichtsuitdrukkingen te interpreteren, zo
blijkt uit een nieuwe studie. Als paarden worden geconfronteerd met foto’s van
een boos kijkende man versnelt de hartslag van de dieren. Dit gebeurt niet als ze
naar eenzelfde soort foto kijken van een man met een lachende
gezichtsuitdrukking.
Deze uitkomsten werden gemeld door Britse onderzoekers in het
wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters.
Linkeroog
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 28 paarden aan een
leidsel naar een levensgrote foto te leiden in een stal. Het ging altijd om een foto
van dezelfde man, maar soms werd hij lachend getoond en soms met een boos
gezicht. Uit de reactie van de paarden bleek dat ze de emotie van de man
konden aflezen aan de foto. De hartslag van de dieren ging niet alleen omhoog
bij het zien van een boze gezichtsuitdrukking. Ze draaiden hun hoofd dan ook zo
dat ze de foto goed met hun linkeroog konden bekijken, zo meldt nieuwssite
Science Now.
Rechterhersenhelft
Dat zou een teken zijn dat de paarden het beeld verwerkten met hun
rechterhersenhelft (het linkeroog is namelijk verbonden met de rechterhelft van
het brein). Volgens de wetenschappers is dat goed verklaarbaar, aangezien de
rechterhersenhelft is gespecialiseerd in het verwerken van negatieve emoties.
De studie suggereert dat paarden samen met honden de enige dieren zijn die
menselijke gezichtsuitdrukkingen kunnen interpreteren. Om dat definitief te
bewijzen, is echter meer onderzoek nodig: studies met levende proefpersonen
bijvoorbeeld, in plaats van alleen experimenten met foto’s.
Eerder werd al aangetoond dat paarden in veel gevallen dezelfde
gezichtsuitdrukkingen voor emoties vertonen als mensen.
Bron: NU.nl/Dennis Rijnvis
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Techniek

Het recht richten.
Elk paard is van nature meer of minder scheef doordat de spieren niet aan beide
zijden gelijk ontwikkeld zijn, net als bij een mens. Ook paarden zijn rechts- of
linkshandig. In de vrije natuur kan het paard daarmee zonder problemen in
balans blijven gaan. Maar dat wordt een ander verhaal wanneer er iemand op
zijn rug gaat zitten.
Wanneer je je pols gebroken hebt en je moet je soep links lepelen is dat een
probleem, maar na 6 weken oefenen heb je dat ook weer goed onder de knie.
Coördinatie en spiergebruik zijn verbeterd.
Een paard dat scheef naar rechts is heeft de neiging om in rechter kromming te
lopen. Daarbij loopt hij met de rechter achterbenen iets rechts naast de
voorbenen. Zo’n paard belast het linker voorbeen meer. Voor de ruiter voelt het
alsof zijn paard rechts hol is. Linksom voelt hij stijver aan. Je denkt dan dat de
slechte zijde is, maar dat is niet waar: de holle kant is de kant waarbij de spieren
het minst ontwikkeld zijn en dus de minste rek vertonen (minder los zijn).
Niet alleen dressuurruiters hebben hier mee te maken. Denk maar eens aan
scheve springers en vrije-tijds-paarden die je altijd op hetzelfde been laten
lichtrijden als je niet oplet. Paarden proberen ook altijd te galopperen in die
galop van de stijvere zijde, omdat het achterbeen daar meer druk kan
ontwikkelen. Ook bij renpaarden zijn er die beter rechtsom of linksom rennen.
Een scheve ruiter maakt een scheef paard en een scheef paard maakt een
scheve ruiter.
Bij een rechts scheef paard knikken de ruiters in de regel de rechter heup in,
waardoor hun zwaartepunt naar links verlegd wordt. De meeste ruiters zijn zich
dit niet bewust, omdat ze zich in disbalans met het paard beter voelen. Maar op
deze wijze versterk je de scheefheid van het paard.
Er zijn tegenwoordig heel wat hulpmiddelen om je je gevoel voor balans te
helpen verbeteren. Wie duidelijk kan voelen of hij in balans zit kan ook eerder
voelen wanneer zijn paard niet in balans is, en daar maatregelen treffen.
Helaas zie je nog te vaak dat ruiters proberen hun scheve paard recht te maken
door extra te stellen met de binnen-teugel.
Beter is het om te letten op de diagonale hulpen: Op de cirkel het paard om het
binnen-been buigen en naar de bewakende buitenteugel drijven, waarbij het
buitenbeen uitwijken verhinderd.
Het grondprincipe: zet de voorhand voor de dragende achterhand, waarbij het
belangrijker is om op het recht zijn van het lichaam te letten dan op de juiste
stelling.
Vaak van hand wisselen waarbij de ruiter er op let dat de schouder van de holle
kant of de achterhand van de stijve zijde niet nar buiten uitwijken.
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De spieren aan beide zijde van het lichaam moeten gelijkmatig getraind worden.
Helaas worden paarden van longeren niet rechter, beter is het om buiten lange
rechte stukken te rijden om het paard te leren zijn balans te vinden.
Maar 100% recht kun je alleen benaderen. Je zal het de hele opleidingstijd in de
gaten moeten blijven houden en weer verbeteren.
Maar het recht gericht zijn is het uitgangspunt voor verder verzameling. Alleen
een paard dat aan beide zijde soepel is kan achter genoeg last opnemen.
4 Oefeningen
1. Wie zich buigt wordt rechter.
Grote voltes en slangenlijnen zijn perfecte buigingsoefeningen….als je ze
correct rijdt. De meeste ruiters trekken aan de binnen-hand. Dan wijkt
het paard met de buitenschouder naar buiten uit of met de achterhand
naar binnen. Wordt het paard alleen nog maar schever. Je moet het paard
met hand en been zo begrenzen dat het zich stabiliseert om zijn lichaamsas. Aan de holle kant is het vaak moeilijk het paard aan de buitenteugel te
krijgen. Dan kan het helpen om in de wending het paard bewust recht of
zelfs heel licht nar buiten te stellen. De ruiter moet dan automatisch met
zijn zit de juiste richting aangeven en loopt niet het gevaar aan de binnenteugel te trekken. Natuurlijk mag de binnen-teugel niet in een boogje
hangen, want je paard moet aan twee teugels gaan om zijn lichaams-as
stabiel te houden.
Een andere oefening is het afwenden op de middenlijn en dan rechtuit te
rijden. Te veel buitenbeen of te weinig buitenteugel maakt het paard al in
de wending scheef. Aanvankelijk een ruime boog rijden, want hoe sterker
stelling en buiging hoe eerder het paard uit zijn evenwicht kan raken.
2. De tweede hoefslag.
Veel paarden lopen scheef omdat ze op het beschot gericht zijn, een paard
is immers smaller voor dan achter. Zodra het paard aan de ruiter op zijn
rug gewend is moet men als ruiter ervoor zorgen dat het paard recht
gericht is. Rij je op de tweede hoefslag en wijkt je paard met de schouder
uit, dan moet je de kuit goed naar voor aan de singel liggen en voorwaarts
drijven. Wijkt hij met de achterhand uit (wil dus niet dragen) dan de kuit
iets naar achter om meer lichaamsbuiging te vragen. Natuurlijk is
schouder-voor een prima oefening, mits je die niet met de binnen-hand
inzet , maar door begrenzing met de buitenhand de voorhand voor de
achterhand zet. Bij het recht richten is niet de achterhand maar de
voorhand de sleutel tot succes.
3. Vierkante cirkel rijden.
Op de grote volte. De rechte stukken het paard recht richten en op de
hoeken buigen. Rijden van A naar het raakpunt van de volte tussen F en
B, dan naar X, en dan naar het raakpunt van de volte tussen E en K. Kort
voor de hoeken de buitenteugel licht nageven om de buiging mogelijk te
maken en zodra het paard de buiging aanneemt weer zacht opnemen en
binnen toestaan om het paard weer recht te richten. De ruiter draait zover
mee dat zijn heupen parallel met d schouders van het paard zijn. Oefening
ka gebruikt worden bij het losrijden en bij ver gevorderde paarden zelfs in
galop , hoe scherper de hoek hoe meer verzameling nodig is. Goede
oefening ter voorbereiding van de pirouette.
4. Wijken-recht-wijken-recht
Vanuit de middenlijn een paar passen wijken en dan weer een paar passen
rechtuit, weer wijken en weer rechtuit. Wel zonder dwang, want dan
8
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verliest het paard zijn balans. (vaak te zien in proefjes). In het begin zijn
2 passen steeds genoeg. Lukt dat niet zomaar dan tijdens de oefening
afwenden of overgaan in schouder-voor. Is je paard aan meer passen toe,
dan kun je ook al op een kwart van de korte zijde afwenden, zodat je
meer ruimte hebt. In geen geval mag de voorwaartsdrang verminderen.
Is dat alles onder de knie, dan kan men ook proberen: rechtuit, rechts
wijken, rechtuit, links wijken, rechtuit. Op een wat breder bospad gaat het
ook prima.

Slimme oplossingen voor kleine problemen

De uien-strategie: plantaardig ontwormen.
Wanneer we op grond van plantaardige middelen de wormen zouden kunnen
bestrijden zou dat , in verband met de optredende resistentie, een ware zegen
zijn. Maar lukt dat?
De plantaardige middelen zorgen niet voor het afsterven van de wormen, maar
verdrijven ze. Aangezien de planten in de natuur allen last hebben van aanvallen
van wormen beschikken de meesten over stoffen die tegen de wormen gericht
zijn. Maar niet al die stoffen werken ook tegen de wormen in het darmkanaal van
paarden. Vele stoffen zijn al getest. Uien en kokosnoot blijken, vooral tezamen,
heel effectief te zijn. Boosdoener is het zwavelgehalte in de ui, dat in bepaalde
gevallen tot zwavelzuur omgezet wordt en dan de wormen het leven zo zuur
maken dat ze vrijwillig het hazenpad kiezen. Kokosnoten kun je vanwege
bepaalde verzadigde vetten beter niet voeren aan je paard.
In het laboratorium werden de beide bestanddelen tot kleine partikeltjes
vermalen tot micro-poeder. Dat poeder omhult de wormen en verstoort de
opname van stoffen. Poeder: müsli= 1:2 aangevuld met en suikersiroop.
12 door wormen geïnfecteerde paarden kregen dagelijks 1,2 kilo van dit voer
gedurende 10 dagen. Eén jaarling at het voer nauwelijks en zijn mest bevatte
nog altijd aanwijsbare wormen(eieren). Bij de andere dieren vond met niets
meer of nauwelijks. (alleen rondwormen werden onderzocht, de rest volgt nog).
Meer onderzoek is nog wel nodig.
Het spul werkt natuurlijk alleen tegen parasieten die nog in de darmholte leven.
Tegen in het weefsel levende wormstadia werkt het niet omdat het poeder niet in
het bloed wordt opgenomen. En dat zijn er nogal wat.
Het beste kan je het poeder ongeveer 4 weken nadat je de paarden op de wei
gezet hebt voeren en dan weer na 2 of 3 maanden en voor het opstallen.
Wormkuren kan dit middel niet vervangen omdat het alleen in de darmen zelf
werkt, maar het kan de worm-druk wel verlichten. Geen recept is nodig en het is
geen doping. Maar beter voor het lichaam is het om het niet direct voor een
wedstrijd te voeren, omdat het wel invloed heeft op het paard.
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Het paard in de kunst

Max Liebermann: le cavalier sur la plage (1900)
Max Liebermann (Berlijn, 20
juli 1847 - aldaar, 8 februari 1935)
was een Duitse schilder, graficus,
pastellist en illustrator. Daarnaast
was hij professor aan de
Königliche Akademie der Künste in
Berlijn en president van de
Preußische Akademie der Künste
eveneens in Berlijn. In zijn werk is
een overgang van realisme naar
impressionisme zichtbaar.
Liebermann was meer dan zestig
jaar actief en maakte zo’n 1200
olieverfschilderijen. De eerste
decennia van zijn carrière werd
zijn werk door de kritiek verguisd,
hij schilderde toen nog naturalistisch. Het was niet een gebrek aan vakmanschap
dat de critici deed steigeren, wél de keuze van zijn onderwerpen: vrouwen die
ganzen plukken of groenten wassen, zulke dingen schilderen dééd men niet.
Bijbelse taferelen, maar toch geen boerin die haar varken voert! Jarenlang werd
Liebermann de ‘apostel van de lelijkheid’ genoemd. Toch was hij baanbrekend en
avant-gardistisch. Toen hij later portretten schilderde, vaak in opdracht, werden
ook die neergesabeld omdat de kunstenaar weigerde zijn modellen te
idealiseren. Het echt impressionistische werk kwam pas eind 1800. In Nederland
liet hij zich inspireren door de weidse landschappen, de zee en het strand. In
1910 bouwde hij een zomerhuis aan de oever van de Wannsee, vanaf die tijd tot
aan zijn dood schilderde hij voornamelijk zijn zelfontworpen tuin. De bloemen
had hij uitgekozen met het oog op wat hij wilde schilderen. Liebermann was één
van Duitslands toonaangevende impressionisten, hij was rijk genoeg om
onafhankelijk heel zijn leven aan de kunst te kunnen wijden.
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Gezondheid

Hoefschimmel
Hoe ontstaat het ?
Gezond hoefhoorn wordt niet door schimmels aangetast. Want een schimmel kan
alleen het hoorn binnendringen als de “kit” die de hoorncellen bij elkaar houdt
verzwakt is. Meestal is dat door onvoldoende stalhygiëne. Regelmatig urine en
mest verwijderen uit paddock of box. Daarnaast zijn zaagsel en vlas vaak de
boosdoeners, omdat ze niet helemaal verwijderd worden, maar vaak bij
gestrooid. Dat levert een broedplaats voor schimmels en bacteriën. Het treedt op
van het voorjaar tot en met de herfst, met als hoogtepunt de warme vochtige
zomers met temperaturen vanaf 25° C. Het afspoelen van de voeten is nadelig,
daar er tussen ijzer en hoef vocht blijft.
Nagelgaten vormen een toegang voor
de ziektekiemen.
Hoe herken je het?
De tekenen die op schimmel wijzen: Als
de hoef brokkelig wordt, en aan de
onderkant gespleten is. Als de
draagrand, ook bij een korte hoef, elke
keer weer 2 tot 4 centimeter naar
boven afbreekt. Wanneer steeds het
hoefhoorn als het ware afgeschild
wordt. Als er zwarte verkleuringen in de witte laag te zien zijn.
Helaas zorgen b.v. bacteriën en verrotting soms ook voor deze verschijnselen.
Welke behandeling is er voor?
Plaatselijk met antibiotica werken is niet zo zinvol, daar het risico op resistentie
bestaat. Wat de problemen nog maar groter maakt. Alleen noodzakelijk indien de
schimmels de lederhuid al bereikt hebben.
Kiemen vermeerderen zich in het hoefhoorn onder afsluiting van de lucht. Dus
moet je de hoef zo bewerken (afraspen) dat de betrokken plaatsen vrij aan de
lucht komen. Dat verzwakt de hoef echter duidelijk . Als het heel ernstig is,
moeten de zwarte plekken uitgesneden worden. Dan kan het noodzakelijk zijn
alles weer aan te vullen met kunsthoorn. Dan moet je er echter zeker van zijn
dat alles echt schoon is, anders groeien de kiemen rustig verder onder het
kunsthoorn.
Daarnaast kan het noodzakelijk zijn het paard met een antischimmel middel in te
spuiten, zodat de genezing van binnenuit plaats vindt. Die kun je niet gebruiken
ter voorkoming, alleen ter genezing. Bovendien reageren de meeste paarden er
nogal heftig op.
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Ook de eigenaar moet aan het werk. Natuurlijk moet hij ten eerste zorgen voor
een goede hygiëne. Daarnaast moet hij de betroffen geïnfecteerde plekken goed
desinfecteren. Anderhalve week dagelijks een breed werkend desinfectiemiddel
gebruiken. Vier tot acht weken een middel opbrengen dat het hoorn versterkt en
beschermt tegen nieuwe indringers.
Wie zijn er het meest gevoelig voor?
Hoefschimmel gaat niet van paard tot paard. Heeft dat iets met het
immuunsysteem te doen of met de stofwisseling? Alleen Biotine voeren is een
verkeerde investering wanneer je niet daarnaast zink, kiezelaarde en
zwavelhoudende aminozuren bijvoert. Veel beweging op verschillende
ondergrond stimuleert de vorming van gezond hoefhoorn.

Water is belangrijk voor de gezondheid
Paarden kunnen net als mensen niet zonder water. Het grootste deel van een
individu bestaat immers uit water. Water is ook nodig om de lichaamsprocessen
goed te laten verlopen.
Hoeveel water heeft een paard nodig?
Dat hangt af van hun ras, lichaamsgewicht, voeding, klimaat en inspanning.
Niet-werkende paarden hebben voldoende aan 25 liter per dag. Bij hogere
temperaturen stijgt deze vochtbehoefte behoorlijk. Bij extreme hitte en een lage
luchtvochtigheid neemt het paard ongeveer 20 keer per dag water op, het meest
in de namiddag.
Wat zijn de gevolgen van een tekort en hoe controleer je het?
Een paard droogt vrij snel uit als het niet over water beschikt. Gevolgen van
uitdroging (dehydratie) zijn een afname van de druk in de cellen, een
verminderde stofwisseling en het stoppen van de speekselproductie waardoor
verstoppingen kunnen optreden. Ernstige uitdroging leidt tot het afsterven van
cellen en organen met de dood als gevolg.
Om te controleren of je paard een vochttekort heeft is de toestand van de
paardenhuid een goede graadmeter. Je neemt een stuk huid van de hals en trekt
dit even in een plooi. Trekt de plooi snel weer recht, dan is de huid voldoende
elastisch en zijn de huidcellen van voldoende vocht
voorzien. Duurt het langer dan een paar seconden
voordat de huid zich weer glad trekt, dan is het
proces van uitdroging in gang. Het is verstandig om
dan contact op te nemen met je dierenarts.
Wat te doen als je met een paard onderweg
bent?
Paarden die dagelijks een goed uur werken en een
rantsoen hebben van hooi en krachtvoer, drinken
dagelijks ongeveer 50 liter. Soms willen paarden op
concours moeilijk drinken. Je kunt het drinken ‘oefenen’ door telkens dezelfde
emmer te gebruiken als je water geeft en deze emmer ook te gebruiken op
concours. Drinken uit een emmer is dan niet vreemd meer voor het paard. Ook
kun je een scheutje diksap door het water doen om het een zoete smaak te
geven. Ook dit moet je van tevoren eerst thuis proberen, om te kijken of het
paard het echt lekker vindt.
En hoe zit het met oudere paarden?
Vaak drinken paarden ouder dan twintig jaar te weinig. Bij deze paarden werken
de dorstreceptoren minder goed, zodat de dieren geen normaal dorstgevoel meer
hebben, het risico op uitdroging is dan groter. Oude paarden moeten daarom
12
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met zorg worden gecontroleerd. Wanneer je een te lage vochtopname opmerkt,
kun je het dier slobber, bieten of wortelen geven om het vochtgehalte op peil te
houden.

Productinformatie

Seniorenvoer

Voor oudere paarden met een slechter gebit en een minder goed functionerend
verteringsstelsel zijn er tegenwoordig seniorenvoeders. Ook hier een grote verscheidenheid.
Bij veel producten ontbreekt het aan wat een senior juist heel hard nodig heeft: ruwvoer!
Waar moet je opletten bij je keuze?
Door oudere paarden worden minder
voedingsstoffen uit het normale voer gehaald.
Meer voeren is riskant, want kan voor meer
onverteerde resten in de dikke darm zorgen, met
bijvoorbeeld diarree of koliek als gevolg.
Gras gaat meestal wel goed, maar lang-stengelig
hooi, kuilgras en stro worden tot proppen
gedraaid en uitgespuugd. Daardoor krijgt het
paard te weinig ruwvoer binnen. Draait je paard
proppen van zijn ruwvoer? Zo ja, kies dan altijd
een seniorenvoer wat óók ruwvoer kan
vervangen, bijvoorbeeld door toevoeging van
bietenpulp, zemelen, maar ook vooral gehakseld
ruwvoer, wat eventueel in een korrel is geperst, zoals lucerne en hooi.
Niet alleen ruwvoer maar ook een beperkte hoeveelheid zetmeel is van belang. Door een
minder efficiënte vertering is de kans op onverteerd zetmeel namelijk groot. Zetmeel uit
gepofte of (met warmte en vocht) gevlokte granen, is een prima aanvullende energiebron.
Daarnaast mag een seniorenvoer gerust een vetgehalte van 7% of hoger hebben!
Wanneer er veel kiezen ontbreken, kan het voer niet goed fijngemalen worden en verslechtert
de vertering. Alles wat geen ruwvoer is moet gemalen worden, zodat de enzymen een groter
oppervlak hebben om op in te werken Voor het deel ruwvoer geldt deze voorkeur niet:
stukken gras/luzerne zouden langer dan 8mm moeten zijn, zodat ze een groter volume in de
darm vormen, dit stimuleert de darmwerking en vertraagt de doorloopsnelheid. Daardoor
duurt de spijsvertering en blijft het milieu in de darm optimaal. Een goed seniorenvoer bevat
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daarom altijd een groot deel grof geperste hooi-of lucernebrok, of goed gehakselde luzerne
en/of hooi, en mag ook met meerdere kilo’s per dag (4 kg+ wanneer nodig) gevoerd worden!
Ook een goede eiwit kwaliteit is belangrijk. Vaak is dit moeilijk te controleren. Onverteerd
eiwit komt een in de dikke darm, waardoor de zuurgraad daar te hoog wordt en allerlei
schadelijke bacteriën een kans krijgen. Het eiwit in het voer moet dus zo goed mogelijk
beschikbaar zijn. Goede eiwitbronnen zijn het bladstof van luzerne en bijvoorbeeld (gemalen)
lijnzaad.
Laat je bij het kiezen van een seniorenvoer niet alleen leiden door de naam van het product!
Niet alles dekt de lading.
Wanneer een paard een slecht gebit heeft verdient het de voorkeur om het voer nat te voeren.
Dat kan met ieder product (door het 1 op 1 met water te mengen, volg bij producten met
bietenpulp de aanwijzingen op de verpakking), maar producten met veel zachte
korrels/brokken en weinig losse granen zijn het meest geschikt.
Wanneer je geen seniorenvoer naar je zin gevonden krijgt, kun je het ook prima zelf
samenstellen. Gebruik dan een beperkte hoeveelheid goede kwaliteit brok en vul dat aan met
een goede, grove hooi-of grasbrok, die je vervolgens nat voert. Als je paard geen normaal
ruwvoer meer weg krijgt, voer dan minimaal 7 kg grasbrok per dag!
Het is wel goed om altijd normaal ruwvoer te blijven aanbieden; de meeste paarden blijven er
toch wel een beetje mee bezig en hoe meer kauwbewegingen ze maken hoe beter voor de
maag!

Verslagen

De eerste buitenwedstrijd
Wat hadden we het weer getroffen tijdens de eerste buitenwedstrijd.
Iedereen zat buiten, wat een beetje zielig was voor Dionne die kantinedienst
had. De banen lagen er weer prima bij.
Je kon aan de paarden merken dat het weer de eerste buitenwedstrijd was: ze
waren wat kijkerig. Speciaal de reclameborden moesten het ontgelden.

14

De Postgalop – juli 2016

De jury had daar gelukkig begrip voor en ruiters kregen voldoende tijd.
De nieuwe proeven zijn wat korter, dus dat kwam in ring 1 goed uit. Ring 2 liep
natuurlijk in, doordat daar geen problemen waren. Het hals strekken in de M en
Z is nieuw en dat was duidelijk merkbaar: dat moet nog duidelijk beter.

Ook de halve puntjes was even wennen, vooral bij de rekenkamer.
Een halve dag wedstrijd is ideaal. Hoeft niet zo vroeg te beginnen en iedereen is
weer op tijd thuis.
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De Trixcup
4 Dagen gezellige reuring op het terrein. 3 Dagen selectie en op zondag de
finale. Met 7 combinaties per klasse voor de selecties en 3 voor de finale is een
goede mix gevonden voor leuke rubrieken. Het pad door het gras voor de juryauto was keurig geknipt en de banen strak. Helaas kreeg de techniekploeg een
zeper te verwerken door een probleem met de sproei-installatie . Geultjes
gegraven, maar uiteindelijk moest baan 2 wat verplaatst worden om “modderen”
te voorkomen. Er waren weer geweldige paarden te bewonderen. Het niveau
wisselde een beetje per klasse, maar de winnaars waren allen top. Zoals
gewoonlijk was niet iedereen stressbestendig en wilde het bij hen niet zo lukken
als thuis. Misschien volgende keer een mentale training verloten onder de
hekkensluiters?
Astrid was druk in de weer met informatie en prijsuitreikingen. Sommige
amazones hadden twee maal een selectie ingeschreven, maar als ze eenmaal
door waren naar de finale bespaarden ze hun paard één wedstrijd. Was dat op
tijd dan kon er nog iemand uit de reservelijst geplaatst worden. Dat leverde zelfs
nog een winnares op.
Ring 1
Ring 2

C.C.E.T.H. Van Andel
A.J. Van Hoeken

Ruiter
Carlijn Hoek
Agnes Bak
Rona Van Beijeren

Paard
Zi-daen
Henderson
Felicius

Ring
Kl. Ring 1
2
B 213,5 195,0
B 201,0 179,0
B 203,5 188,0

1

Demi Van Nispen
Jenny Zuurbier
Inke Lenting

Breezer
Hyolita hill van benesse
Buur's Miss Gucci Brown

L1
L1
L1

187,5
204,0
206,0

193,0
203,0
196,0

1

Celeste Zwiers
Tessa Veldt
Roxanne Siebeling

A. Filter's Gullith TH
First Choice
Fabiola

L2
L2
L2

188,0
183,5
191,0

183,0
179,0
185,0

Cynthia Kerssens
Isabelle Ottens
Michel Van Loon

Faith Camelot
Work's Quaterboy
Four seasons

M1
M1
M1

194,5
198,0
183,5

194,0
192,0
170,0

Chantal Kurvers
Jet Beentjes
Anton Van Reedt dortland

Flinstone
Joey
Calypsowald

M2
M2
M2

182,5
188,5
189,5

180,0
179,0
197,0

Paulien Van der Steen Tervoort
Katinka Stiensma
Denise De Droog

Beat It
Buenaventura
Eraira

Z1
Z1
Z1

213,5
224,5
209,5

203,0
202,0
202,0

Larissa Van Craaikamp
Shelby Spierenburg
Astrid Langeberg

Durban-Jane
Bliksem M
Downtown

Z2
Z2
Z2

225,0
220,5
208,0

208,0
210,0
221,0
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Tussen de finale en de prijsuitreiking gaf Marlon van Wissen een clinic aan twee
verschillende amazones. Bij mooi weer en een vol terras.
Niet alleen kregen de prijswinnaars fantastisch prijzen, ook de loterij was een
succes. En weer zat het weer mee! Nu ja, op een paar kleine drupjes na.
En al die vrijwilligers en bestuursleden verdienen ook een pluim!
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Mutaties

Seniorlid:
Marije en Femke Baltus
Natascha van der Stoop

Menlid:
Rosa de Smit
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Startkaartlid:
Rebecca Wulp
Chantal Hendriks-Gommans
Kiomi Kok
Rosanna Zwaan
Kim Bovenschen
Ponylid:
Brit Carbaat
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Puzzels

Puzzel juni
Paarden sprong: dat is de sprong die het paard als schaakstuk mag maken:
1 hokje naar voor daarna een hokje schuin opzij, of 1 hokje schuin opzij en 1
hokje naar voor. Hetzelfde kan ook achterwaarts. Hieronder enkele voorbeelden.

1

2

1
3

3
2

2
3

1

In de opgegeven vierkanten staan woorden, die je kunt vinden door na de eerste
letter steeds een paardensprong te maken. Sommige gaan rechtsom en andere
linksom. De eerste letter kan overal staan.
Voorbeeld: linksboven begonnen en rechtsom levert dat het woord hoefslag op.

H
L
E

F

1
6
3

4

G

A
O
S

1

8

7
2
5

N

N

K

R

K

A

R

N

A

E

1

H

R

2

E

J

3

L

I

E

N

T

K

A

I

A

G

2
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E

4
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5

E
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V
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N

I

N

IJ

P

N

R

R

A
L
Z

W W
7 T
R I

P
E
I

N
8
S

N
R
G

T
D
D

E
9
R

IJ
S
W

O E P
E 10 C
N U R
Oplossing maart
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