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Van de voorzitter

Het is alweer december en als ik dit schrijf is het aan het vriezen, de winter is
echt begonnen! Er staat nog een activiteit op de kalender dit jaar, een clinic van
Carmen Schalk, de laatste in een lange serie van anderhalf jaar. Carmen heeft
door haar enthousiaste manier van lesgeven heel wat mensen vooruit geholpen
en hogere cijfers voor houding en zit bezorgt. In het nieuwe jaar gaan we op
zoek naar nieuwe clinicgevers en activiteiten. Ideeën zijn welkom!
Op acht januari beginnen we dit jaar met de oliebollenrit en de
nieuwjaarsreceptie. We hopen dan veel leden te begroeten. Gelukkig zijn er dit
jaar veel nieuwe leden bijgekomen en dat is ook merkbaar bij de opkomst van de
ALV en de activiteiten en lessen.
In deze postgalop staan naast de vaste rubrieken een verslag van de najaars
ALV, de dravende reporter is langs geweest bij Rosanna Zwaan, er is informatie
over BB proeven en impulsrubrieken, het zweepgebruik, lichtrijden, rollen,
singels en probleempjes en oplossingen daarvoor in het parcours.
Rest mij nog namens het bestuur alle leden, donateurs en sponsoren van de
vereniging een mooie kerst en een goed, gezond en sportief 2017 te wensen!
Ingeborg, Ton en Joke.
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Van de bestuurstafel

De najaars ALV had een bijzonder grote opkomst en was een succes, Gonny is
gestopt als bestuurslid, maar neemt het zoeken naar juryleden op zich nu Debbie
daar geen tijd meer voor heeft.
Peter van der Stoop sluit aan bij de vergadering en gaat het bestuur
helpen met twee dingen; bij de gemeente informeren en overleggen wat de
gevolgen zijn voor de verenging als de flats van de Debora Bakelaan gesloopt
gaan worden en hij gaat uitzoeken welke subsidie mogelijkheden er allemaal zijn
om verbeteringen aan het terrein uit te voeren.
Er gaat contact gezocht worden met Sapor om te kijken of zij een
oplossing weten voor de twee hoeken die nu niet goed meegenomen tijdens de
beregening en daardoor vrij zwaar blijven. Mogelijk een sproeier bijplaatsen of
verplaatsen.
Er worden offertes opgevraagd om de bodem van de grote rijbaan te
verbeteren met een drainage en een nieuwe toplaag. Voorwaarde voor het
doorgaan van de verbeteringen is echter wel dat hiervoor een subsidie
beschikbaar komt.
De lessen draaien goed en de instructie bevalt goed. Tot het groene
seizoen blijft de indeling zoals het is, in de zomer kijken we verder.
We gaan vrijkaarten krijgen voor het Castle Christmas Fair, deze zullen aan
onder de leden verdeeld worden. Uiteindelijk hebben we 100 vrijkaarten
gekregen!
De lampen hebben last van corrosie en moeten mogelijk vervangen
worden en voorzien van nieuwe zekeringen. Martijn gaat hiermee aan de slag.
Vanaf 1 april laat de KNHS de starttarieven los, verenigingen mogen zelf
het startgeld bepalen. Afgesproken is dat we de startgelden voor ponystarts
gelijk trekken met die van de paarden. De startgelden voor de paarden blijven
gelijk. Bij de TrixSportsCup gaan we een afwijkend tarief vragen, er kunnen
immers leuke prijzen gewonnen worden.
De KNHS gaat ook het maximaal aantal wedstrijden per verenging loslaten
en de kalenderprocedure wordt herzien. Of de restricties op de Z en ZZL
wedstrijden blijven bestaan is nog niet duidelijk. De kalender van 2017 is
inmiddels vastgesteld en de gevolgen zullen pas in 2018 zichtbaar worden.
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Grappige uitspraken

Soms belanden uitspraken die voor de schrijver bedoeld zijn wel eens onbedoeld
op het protocol. En soms zijn juryleden gewoon “in de bonen”. En ook de
commentatoren kunnen er wat van.
Pony kan een vliegende galop al zuiver doorspringen. Jammer, volgende
keer een andere proef rijden. (Commentaar bij een B proef)
Toont in galop de in de stap ontbrekende viertakt.
De ruiter heeft een aparte zit: Wanneer je paard een fiets was, zou je over
het stuur gevlogen zijn (bij een terreinrit)
De niet bereikte verzameling drukt de punten aanzienlijk (commentaar bij
een B proef)
Paard beweegt zich als een eend. (grand prix proef)
Ruiter en paard hebben in overeenstemming besloten van elkaar te
scheiden (commentaar bij het inspringen)
De weekendplannen van paard en ruiter waren dit weekend nogal
verschillend. (commentaar bij een ongehoorzaam paard)
De amazone kon ondanks duidelijke pogingen haar paard niet verhinderen
te springen. ( amazone verloor evenwicht bij de insprong van een dubbel, maar
haar paard nam toch de tweede sprong)

Drie dingen die je in de koude van de winter niet moet doen.
 Bij minus graden schwungvol van je pony springen (gegarandeerd zere
voeten daarna)
 Een natte zweetdeken samenvouwen en in de zadelkast stoppen (oh.. wat
een lucht!)
 Een natte zweetdeken in de kofferbak leggen en daar een nachtke
vergeten. (nog meer vieze lucht)
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Pijpkousen met water afspoelen en aan de box hangen. (duurt minstens
een paar dagen voor ze droog zijn)
Zonder lange thermo-onderbroek naar stal gaan. (Brrrrr.)
In T-shirt rijden. (tenzij je misschien well een poosje in bed wilt blijven)
Vergeten de koppeling van je trailer tegen vorst te beschermen (tenzij je
dat een goede smoes vindt om niet bij ijzige kou op wedstrijd te gaan)
Een buitendek in hippe kleur uitzoeken bij je eigen outfit ( vergeefse
moeite: je pony geeft toch de voorkeur aan de zwart/bruine kleur van de
grond)

RR

Agenda

Club
8 januari – Oliebollenrit
8 januari – 16:00 Nieuwjaarsreceptie
Oliebollenrit:
De menners starten in overleg met Jan Tuin, de ruiters starten rond 10:00 bij
duiningang de Patatoloog.
Om 16:00 zijn alle leden welkom in het clubhuis voor de nieuwjaarsreceptie.
Kring
14 en 15 januari – Wormerveer - kringkampioenschap dressuur pony’s t/m Z2
en dressuur paarden Z1 t/m ZZL
15 januari – Assendelft – kringkampioenschap dressuur paarden B t/m M2
Regio
4 en 5 februari- Middenmeer – Regiokampioenschap dressuur pony’s B t/m Z2
10 t/m 12 februari – Benningbroek - Regiokampioenschap dressuur paarden B
t/m ZZL
18 februari – Utrecht – Regiokampioenschap springen pony’s Z t/m ZZ
19 februari – Utrecht - Regiokampioenschap springen paarden Z t/m ZZ
25 en 26 febrauari – Oudkarspel – Regiokampioenschap springen paarden en
pony’s B t/m M, maar open voor Z en ZZ (geen kampioenschap).
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Wist je dat…?

BB proeven en Impulsrubrieken
Tijdens de najaarsvergadering kwamen naar aanleiding van een vraag
even de BB-proeven en de impulsrubrieken voorbij.
Hieronder de informatie die de KNHS hierover heeft gegeven.
Vraag 1: Wat is de nieuwe klasse BB?

De nieuwe klasse BB is een laagdrempelige en toegankelijke instapklasse, bedoeld om op
ongedwongen wijze kennis te maken met de wedstrijdsport en wedstrijdervaring op te doen.
De klasse BB is niet verplicht.


Wie kan meedoen aan de BB?
Iedereen die lid is van de KNHS kan meedoen aan de BB. Je hebt geen startpas nodig. Je kunt dus
ook meedoen als je niet bij een vereniging rijdt, maar wel een FNRS Ruiterpaspoort, KNHS
Menbewijs of KNHS Ruiterbewijs hebt of individueel lid bent van de KNHS.



Welke dressuurproeven rij je in de BB?
Speciaal voor de klasse BB zijn twee nieuwe dressuurproeven ontwikkeld. Deze zijn
vanaf 1 maart beschikbaar. In de BB-proeven worden alleen basisoefeningen
gevraagd, zonder verruimingen in stap, draf of galop. De nieuwe BB-proeven komen
in het nieuwe proevenboekje én in de nieuwe dressuurproeven app.



Kun je in de BB promoveren en/of prijzen winnen?
In de klasse BB worden geen winstpunten geregistreerd. Er is dus ook geen promotieof degradatieregeling. Wel wordt er een klassement opgemaakt en kun je prijzen
winnen. Ruiters die reglementair niet meer in de B mogen starten mogen wel meedoen
in de BB, maar komen niet in aanmerking voor prijzen (dat heet hors concours,
afgekort HC). Wil je weten of je startgerechtigd bent in de B, kijk dan in de
inschalingstabel (PDF) die bij het dressuurreglement hoort.

Vraag 2: Wat is het verschil tussen BB en Impulsrubrieken?

Het eerste verschil tussen de nieuwe klasse BB en de bestaande Impulsrubrieken is dat er bij
Impulsrubrieken geen klassement wordt opgemaakt en geen prijzen worden uitgereikt. Bij de
klasse BB is dat wel het geval. Een tweede verschil is dat er andere proeven worden gereden.
Voor de BB zijn twee nieuwe proeven geschreven, bij Impuls rij je bijvoorbeeld een
8
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begeleidingsproef in stap en draf of een proefje met galop, die al iets meer op een BB-proef
lijkt. De huidige Impulsrubrieken blijven voorlopig gewoon bestaan. De proeven staan als
PDF op de website.
Zweepgebruik bij paarden pijnlijker dan gedacht
Dr. Lydia Tong, van de New South Wales Department of Primary Industries,
heeft ontdekt dat de huid van een paard amper één milimeter dikker is dan die
van een mens.
Volgens Tong zit het verschil in het diepe collageen weefsel dat vlak onder
de oppervlakkige pijn-voelende vezels ligt. “De epidermis van het paard, de
bovenste laag van de huid waar de zenuwen worden gevonden die pijn
waarnemen, was eigenlijk dunner dan de menselijke epidermis,” Dit betekent dat
paarden minder huidcellen hebben tussen de bron van de pijn, zoals bijvoorbeeld
een zweep en de gevoelige zenuwuiteinden. “Je zou dus kunnen zeggen dat,
wanneer het op pijn aankomt, de huid van een paard dunner is.”
Tong: “Deze studie suggereert dat de paardenhuid niet zo ongevoelig is voor
pijn zoals vaak verondersteld wordt bij grote dieren. En wat bovendien ook
bekend werd is dat de huid van het lichaam, waar we het paard raken met de
zweep, waarschijnlijk meer gevoel heeft dan onze huid.”
Tong bekeek daarnaast of de dikte en zenuwen van de huid van een
paard verschilde met die van de mens. Hiervoor nam ze een stukje paardenhuid
van de flank en van de mens van het overeenkomende deel van het lichaam. Ze
bestudeerde beiden op de structuur en de precieze locatie en hoeveelheid van
zenuwweefsel. Haar werk onder de microscoop toonde aan dat de paardenhuid
minder dan één mm dikker is dan mensenhuid, maar dat de epidermis juist
dunner is dan die van de mens. Beide bevindingen vindt ze verrassend.
Met een speciale kleuring, die alleen het zenuwweefsel kleurde, ontdekte ze dat
paarden meer zenuwuiteinden in hun huid hebben dan mensen. Dit is inclusief de
zenuwen in de epidermis waar de pijnwaarneming ontstaat. “We waren verbaasd
over deze eenvoudige bevindingen.”
“Gebruiken we pijn om paarden sneller te laten rennen? Tot nu toe lijkt
het er wel op.”
Peter McGauran, hoofd van de
Australische racebestuur, “De
zweep wordt gebruikt om het
paard ertoe te bewegen de best
mogelijke prestaties te leveren.
Als er een aspect van wreedheid
bij zou zitten zit zou noch ik,
noch de vele duizenden mensen
die liefdevol voor deze paarden
zorgen daar deel aan willen
nemen.”
McGauran erkent dat als er
bewijs naar voren komt dat een
zweep pijn toebrengt aan het
paard, de renwereld de zweep
zal verbieden.
Bron: Horsetalk
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De dravende reporter

Op bezoek bij Rosanne
Hoi, ik ben Rosanne, 13 jaar
Ik ben vanaf m'n geboorte al op een mini Shet gezet, Pipo. Ik vond dat heel leuk
en heb met Pipo alle beginselen van ponyrijden geleerd. Toen ik 6 was kreeg ik
Willem, een driejarige Welshpony.
Bijna elke zondag, samen met Kiomi en andere kinderen uit het dorp deden we
leuke dingen met de pony's. Onze mama's organiseerden ook elk jaar een
ponykamp bij ons thuis.
Ik reed ook altijd Bixie wedstrijden met Willem en we zijn ook naar de Bixiedag
in Ermelo geweest. Vorig jaar December kreeg ik Dancer, een 8 jarige NewForest merrie. Met Dancer heb ik ook meegedaan aan de Bixiedag in Ermelo, ik
heb daar gecrosst en gesprongen. Superleuk!

Vrijheidsdressuur vind ik ook leuk om te doen, dat doe ik nog steeds met Willem
en Pipo.
Ik heb ook een vrijheidsdressuur les van Jesse Drent gehad met Dancer, dat was
heel leuk.
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Ik wilde ook graag wedstrijden gaan rijden, en zo zochten we naar een leuke
gezellige club, de Commandeurs.
Eerst zijn we in mei startkaartlid geworden. Maar dat werd al gauw volledig lid.
Dus je zal me vast weleens tegenkomen op m’n schimmel.
groetjes Rosanne en Dancer

Techniek

Lichtrijden
Lichtrijden heeft twee voordelen: het ontlast de paardenrug en zorgt voor de
opwarming van de ruiterspieren. Door op te gaan staan als het binnenachterbeen voorwaarts gaat maak je het het paard makkelijker dat been verder
onder de massa te laten treden.
Om plezierig te kunnen lichtrijden moet het paard achter actief zijn en zelf in
evenwicht gaan. Duikt het paard nog te veel op de voorhand, dan helpt het
maken van overgangen om het paard in balans te krijgen.
Drie begrippen spelen voor de ruiter de hoofdrol: ritme, balans en
lichaamsbeheersing.
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Een ruiter die een goede lichaamsbeheersing heeft kan een paard in zijn ritme
beïnvloeden door net iets sneller (om een paard vlijtiger te maken) of iets
langzamer (om het rustiger te maken) dan het ritme van het paard te bewegen,
Je kunt je paard zo zelfs in stap laten overgaan, terwijl je hem toch actief
voorwaarts rijdt.
Wanneer je paard door een oefening gespannen raakt kun je tussendoor weer
lichtrijden om weer de lossigheid in zijn lijf te krijgen.
Maar hoe leer je goed lichtrijden?
Als ruiter moet je een gevoel voor takt ontwikkelen. Heb je dat niet genoeg: ga
op een gymnastiekbal zitten en oefen
de juiste takt op verschillende muziek.
Wanneer je op je paard zit en je komt
teveel of te weinig uit het zadel dan
kom je zelf uit de takt en ploft in het
zadel terug.
Bij het opstaan worden heup-, knie- en
ellebooggewricht gestrekt, terwijl de
enkel naar beneden veert.
Kijk je naar beneden dan kom je uit
balans, of maak je een hol kruis dan
blokkeer je in de heupen.
Oefening om de takt te variëren:
Je beugels 2 tot 3 gaten korter maken.
In stand nu de bewegingen van het
licht draven maken. Dan aandraven en
meerdere passen staan blijven terwijl je goed door veert in de enkels. BV: lange
zijde 2x staan blijven 1x zitten, andere lange zijde 1x staan en 2x zitten. Op de
korte zijden gewoon lichtrijden. Eerst korte tijd en dan langzaam opvoeren.
Belangrijk is: beugels onder de bal van de voet, in de beweging meegaan , niet
klemmen met de knie of balans zoeken aan de teugel.

Oplossingen voor parcoursprobleempjes
Heb je een probleem in het parcours omdat bij de wendingen de activiteit
afneemt, of het ritme verstoort?
Galop op de volte. Sprongen wat verzamelen. Vervolgens weer naar voor
rijden en de teugels uit de hand laten kauwen. Teugels weer opnemen en het
geheel herhalen. Op beide handen 5 tot 6 maal herhalen.
Heb je een probleem om goede wendingen te rijden in het parcours?
Leg naast de hindernissen een enkele balk en rijd het parcours
dus precies hetzelfde over de balken. Ook goed voor hete paarden,
om ze rustig door het parcours te laten gaan. Eén tot 2 maal
herhalen.
Heb je een probleem met de afstanden?
Balken op 22 meter afstand leggen. De eerste afstand in 6
galopsprongen en de tweede afstand in 5 galopsprongen. Je kunt ook
éénmaal 7 en éénmaal 5 rijden, of éénmaal fris voorwaarts en
éénmaal terug verzamelen met de zit en niet met de teugels. Kan
vaak herhaald worden omdat het het paard niet belast.
12
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Als je paard te heet wordt een volte rijden en terug naar
stap.
Luistert je paard niet genoeg naar je binnenbeen, of
verliest hij het ritme of balans voor de sprong?
Stel een kruisje op bij de X. Op de volte rijden en
naar wens vergroten en verkleinen terwijl telkens over het
kruisje springt. Per hand 4 tot 5 maal herhalen.
Rijd je te sterk op een
sprong toe, of smijt je je
bovenlichaam naar voor?
Rijd een combinatie
of hindernisrij aan zonder
naar de hindernissen te
kijken, maar naar een gefixeerd punt
voor je. (b.v. de instructeur die een
aantal vingers opsteekt) Net zo lang
oefenen tot je je paard niet meer
stoort.

Heb je een probleem met het landen in een goede galop (overkruiste
of de verkeerde)?
Zet op X een kruisje. Rijd een grote volte en wissel over
het kruisje van volte. Beide handen evenveel wisselen.
Heb je een probleem om je paard rechtuit
te rijden over de sprong?
Twee balken in het verlengde
hindernis leggen even breed als de
hindernis. Voor het paard is dit een
optische begrenzing. Kan na sprongen
waarna rechtuit gereden
moet worden altijd
gebouwd worden tot het
paard zich rechtuit laat
sturen.

Heb je moeite om een correcte moeilijke lijn te rijden?
Een sprong om vanuit de hoek te rijden of er juist naar
toe. Twee pionnen staan ongeveer 1 meter uit elkaar in het
verlengde van het midden van de sprong. Belangrijk is om goed
door de hoek te rijden.
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Heb je moeite om het midden van de sprong aan te
rijden?
6 of 7 meter voor de hindernis een sluis van2
balken leggen die ongeveer een meter uit elkaar
liggen. Kan zo vaak als nodig geoefend worden.

RR

Slimme oplossingen voor kleine problemen

Mest verzamelen
Wanneer je wilt weten of je paard wormen heeft
moet je daarvan de mest verzamelen om door de
veearts te laten controleren.
Een handige manier: neem een
huishoudhandschoen (wegwerp) en pak wat mest
op. Vervolgens keer je hem binnenstebuiten
zodat de mest binnenin zit en jij nog steeds
schone handen hebt.
Slim idee
Heb je ook
altijd last
van nare moeten in je beugelriemen, omdat
ze altijd op dezelfde lengte hangen?
Verschaf je een stukje dun, zacht en soepel
leer van 3 bij 5 cm. B.v. van een oude
portemonnee . Door het gat in de beugel
steken en dicht naaien. Met een leertang
kun je ook kleine gaatjes maken zodat het
naaien makkelijker gaat. Het leren fapje
beschermt nu de beugelriem tegen schuren
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Het paard in de kunst

Postzegels uit het Oosten
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Gezondheid

Rollen.
Waarom rollen paarden?
Goed voor de vacht en geeft een gevoel van welbehagen. Vooral in het voorjaar
wordt het druk beoefend.
Maar ook pijn of jeuk, denk maar aan insectensteken of koliek.
Maar het kan ook frustratie zijn. Dan is rollen een vorm van “het door biologen
zo genoemde “overspronggedrag”. Voorbeeld als een paard op de wei komt en
niet weet wat het het eerst zal doen: rennen of eten, dan mar rollen.
Het rol-ritueel.
Graag op aarde of zand. Eerst snuffelen wie daar al gerold heeft, dan met de
hoef schrapen om de bodem te onderzoeken en dan zakken ze door de
voorbenen.
Moet een paard ook om kunnen rollen?
Het eenzijdig rollen is aangeboren, maar het omrollen over de rug is aangeleerd.
De één zal het doen, de ander niet. Maar als je paard het altijd gedaan heeft en
nu ineens niet meer, dan moet er een probleempje achter zitten.
Zijn er paarden die niet rollen?
In principe niet. Het hoort tot het dagelijkse verzorgingsprogram. Als ze niet
rollen is er wat loos.
Rollen op droge of vochtige bodem?
Zandige bodems werken als een peeling en dat hebben ze graag. Maar tijdens de
wisseling van vacht is modder ook prima. Als het opdroogt blijven losse haren en
schilfers er aan plakken en vallen later met de gedroogde modder af.
Rollen werkt vaak als een kettingreactie.
Het is een overdracht van de stemming. Net als bij mensen: gaapt er eentje dan
volgen vaak nog meer.
Rollen hengsten in de kudde altijd als laatste?
Ja. Bij het rollen laat ieder een reukspoor achter. De hengst die de baas is
overdekt deze reuksporen door als laatste te rollen. In een bachelor groep rolt de
ranghoogste het laatst.
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Moet een paard vertrouwen hebben in zijn groepsgenoten of mensen om dichtbij
hen te rollen?
Als het om welbevinden gaat wel, maar als het om pijn gaat rolt hij overal.
Rollen met dek effectief?
Nee, het dekt niet de behoefte aan welbehagen. Dus moeten paarden in de
winter ook de gelegenheid krijgen om zonder dek te rollen.
Sommige paarden willen ook rollen met een ruiter op de rug.
Als hij jeuk heeft b.v. door zweten zal hij dat willen. Het is een kwestie van
opvoeding om dat te verhinderen. Maar wil hij rollen als overspronggedrag door
b.v. stress (hij wil vluchten, maar kan dat niet) dan moet de oorzaak van de
stress achterhaald worden.

Productinformatie

Alles over singels
Allereerst moet je naar je zadel kijken. Een niet passend zadel kan niet
passend gemaakt worden door een andere singel.
Vervolgens moet je naar de kijken naar de plaats van de singelstoten. Veel
zadels hebben tegenwoordig schuin verlopen singelstoten. De eerste is dan voor
aan het kopijzer vastgemaakt en de tweede ver achter aan de zadelboom. Dat
levert een rustigere ligging van het zadel, maar het maakt het voor het paard
moeilijk om te buigen en om zijn rug te welven.
Het meest ideaal is het wanneer de singelstoten loodrecht naar beneden lopen.
Bij sommige wat afwijkend gebouwde paarden lukt dit niet helemaal en dan kan
een speciale singel uitkomst bieden.
Maar welke singel is wanneer zinvol?
. Het eerste verschil zit al in de lengte.
Bij zadels met lange stoten
horen korte singels. Zinvol
bij beginnende ruiters die
nog met de benen
klemmen, die last hebben
van de gespen onder hun
been. Ook prima voor
paarden met een ver naar
achteren liggend
schouderblad, zodat de
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schouder meer beweeglijkheid heeft.
Zadels met korte stoten hebben een lange singel nodig. Deze heeft als voordeel
dat de singel de buik goed omsluit en het zadel daardoor stabieler ligt. Ook
zinvol wanneer een paard last heeft van de gespen bij een korte singel wanneer
hij zijn voorbenen naar achter brengt.
. Het tweede verschil zit in het materiaal.
Leer is een natuurlijk materiaal, het past zich aan
het paard aan, kan ademen, is flexibel, is makkelijk
te onderhouden. Wanneer dat laatste regelmatig
gebeurt dan gaat leer ook lang mee. Bij problemen
bij zadelligging of spier-technisch is een anatomisch
gevormde singel van leer de beste oplossing. Ze zijn
niet goedkoop.
Neopreen is kunststof en wat minder glad van
oppervlak, wat schuurplekken kan veroorzaken. Het
is goedkoper en wasbaar. Nadeel is dat het wel 2 dagen kan
duren voor een natte singel weer droog is.
Een touwsingel bestaat ook uit synthetische kabels die op
meerdere plaatsen stabiliserend verkleefd zijn. Zij geven het
paard veel bewegingsvrijheid omdat ze bovendien iets rekbaar
zijn. Ook vergemakkelijken ze de ademhaling. Wel goed oppassen
dat geen vel bekneld raakt tussen de kabels. Hij is wasbaar en
snel droog. licht en goedkoop.
Heeft men nog steeds problemen dan kan
men elke singel met een lamsvel
overdekken. Alleen als dat steeds goed
schoon gemaakt wordt.
. Wel of geen elastiek (enkelzijdig of
tweezijdig) in de singel?
Vaak worden de singels met elastiek te sterk
aangetrokken (men moet altijd nog een hand tussen de
singel en de buik kunnen steken), waardoor vaak
singeldwang ontstaat. Helaas kan dat ook ontstaan
wanneer men te abrupt na singelt.
. Drukstellen?
In 2013 hebben ze ontdekt dat de grootste druk
door de singel ontstaat direct achter de ellebogen en
bij het borstbeen. Het borstbeen is een smal
diepliggend bot tussen de voorbenen. Om daarvan
geen last te hebben moet men de druk verdelen om
op die plaats de singel te verbreden. Bij de ellebogen
juist smal, zodat bij het bewegen van de voorbenen
de singel niet stoort. Daaruit volgt dat het brede deel
van de singel dus precies in het midden moet liggen.
Zo niet, dan heeft je paard een probleem.
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Zitbal
Om te controleren of je aan alle kanten even soepel
bent in je bekken kun je achtjes draaien al zittend
op de bal.
En je kunt er ook gewoon mee oefenen en soepel
blijven door op een bal achter je computer te gaan
zitten en te bewegen.

Verslagen

Najaars-ledenvergadering
Een grotere opkomst dan onze voorzitter verwacht had en een levendig discussie
met een onverwachte wending.
We namen afscheid in het bestuur van Gonny en ook de juryleden zullen in de
toekomst niet meer door Debby, maar door een ander gevraagd worden: ……nl
Gonny.

Notulen Algemene Ledenvergadering.
RV De Commandeurs.
Dinsdag 1 november 2016 in het clubhuis aan de Tolweg te Heemskerk.
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1. Opening door de voorzitter.
Ingeborg opent de vergadering om 20.30 en is blij dat de hamer weer terecht is
om de vergadering te openen. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten en
bedankt dat er zo’n fijne grote opkomst is.
2. Mededelingen..
Er zijn 8 leden afgemeld voor de vergadering keurig via de mail gemeld.
3. Ingekomen stukken
GBZ
4. Notulen najaarsvergadering 2014.
Notulen voorjaarsvergadering ook in de postgalop gepubliceerd, geen op en
aanmerkingen. Alleen is de puzzel rit niet door gegaan.
5. Begroting 2017
Doel : Vereniging draaiende te houden!
Ton deelt de begroting uit . Winst/verlies balans klopt , we hebben een stabiele
vereniging. Veel besteed dit jaar aan opknappen gebouw en terrein. Belasting,
energie, onderhoud, contributie en adverteerders = gelijk. Begroting is nu
serieus ook inkomsten van de wedstrijden er bij.
6. Bestuur
Gonny stopt als secretaris. Zij gaat nu de taak jury leden regelen van Debbie
overnemen. Gezocht wordt naar nieuwe mensen die willen mee praten , denken
een keer aanschuiven bij een bestuur vergadering. Martijn heeft nu een gedeelte
van gebouw en terrein op zich genomen, daarvoor dank. Jet en Margret hebben
ook al een keer aan gezeten bij een vergadering en leuke nieuw input gegeven.
Er zijn verschillende workshops gegeven i.v.m. vlechten armband van
paardenhaar, crosstraining wil Jet organiseren. Als leden ideetjes hebben meld
het met zijn allen een handje helpen dan gaat het vast goed komen en dan
kunnen we er wat mee.
7. Wat er verder ter tafel komt :
Debbie is bedankt voor het regelen van 5 jaar jury leden!
Uitleg van de KNHS afdracht. Je hebt zo veel verschillende lid maatschappen, Jan
weet precies hoe het zit en gaat dit vertellen, Ton pikt dit op en laat het
antwoordt via de site/prikbord club weten, dan is het voor iedereen duidelijk in
een mooi overzicht.
Evelyne, zijn de data voor de wedstrijden al definitief. Moeten nog even wachten
op oké. Alles is in goed overleg gegaan met omringende regio clubs .
Natasja deelt mee dat er eventueel en clinic bij Heiloo wordt gegeven in paarden
massage. Misschien ook iets voor de club ?
8. Rondvraag.
Weten clubleden misschien iemand die tijd zin heeft om geregeld het gras te
maaien en bomen te snoeien en onderhoud te verrichten, zodat we dit niet 1 a 2
x per jaar zeer grondig moeten doen.
Bijhouden van het gras scheelt veel tijd.
Debbie vraagt waarom ze geen Commandeurs bijdragen kreeg bij de houding en
zit les van Carmen? Immers lid en alleen dat het slecht weer was werd het bij de
stal van Baltus gehouden en moest ze bij betalen? Intern opgelost.
Ingeborg zegt dat we iemand zoeken in het bestuur. De functie kan
gecombineerd worden. Ook de verschillende stromingen moeten
vertegenwoordigd worden (paarden - pony's en mennen) Ton geeft aan dat we
iemand zoeken die kan helpen in het mee praten en beslissen.
Jan: veel hondenstront om de bak, bordjes kopen met opruim plicht !
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Natasja: Graag volgend jaar investeren in spring materiaal en eventueel spring
wedstrijden organiseren.
Dit wordt nu een onderlinge competitie. Liefst ook elke week als Carolien het
goed vindt prima. Organiseren van officiële springwedstrijden door en op het
terrein de Commandeurs is geen optie, terrein niet geschikt, en een
springwedstrijd vereist veel organisatie en mankracht. Dit kan de vereniging niet
aan.
Evelyne; Wil graag weten of de postgalop nog gelezen wordt en of er nog op tijd
stukjes worden aangedragen.
Sproei installatie , soms de bak te nat. Kwestie van instellen! Afhankelijk van
vrijwilligers!
Willen heel graag de bak op knappen echter is er ter oren gekomen dat in 2018
de flats aan de overkant worden gesloopt en ons perceel dan een wateropslag
basis zou worden ?
Daardoor durven we niet te investeren in nieuwe bodem voor de bakken. We
gaan zo snel mogelijk met de gemeente praten, wat hun idee is met de
bestemming van de rijvereniging, immers huren we het van gemeente
Heemskerk. Peter is bereid om mee te praten denken hoe we dit moeten gaan
aanpakken.
9 Sluiting.
Ingeborg sluit de vergadering om 9.45 uur.
Een zeer geslaagde najaarsvergadering.
Bedankt voor de grote opkomst en het actief meedenken samen komen we er!

Mutaties

Ponylid:
Menlid:
Harry Croese
Afgemeld:
Moira Oosthuizen
Lindsey Schmitz
Marit Appel
Peter Baltus
Wendy Franssen
Anja Schipper

Startkaartlid:
Ryanne Pronk
Miranda van der Meulen
Donateur:
Miel vd Velde
Stephanie Lubbers
Debby Wolbink
Niet rijdend lid:
Nora ter Haar
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Puzzels

Puzzel december
Even puzzelen!
Er zijn 13 omschrijvingen van woorden met 8 letters.
Je kunt de woorden in de richting van de klok of tegen de richting in invullen.
1, 2 of 3 letters hebben 2 naast elkaar gelegen woorden gemeenschappelijk.
Het voorbeeld:
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L

E

N

N

1

D D

V

O

E

N

E E

2

L

O

L

B

1
2

1. Deel van het lichaam van een paard (lendenen, met de klok mee)
2. Type paard (volbloed, met de klok mee)
Donkergroen de beginletters
De omschrijvingen van de woorden:
De beginletter van 1 en 13 zijn aangegeven en zijn toevallig dezelfde, de
leesrichting van 1 is met de klok mee, van 13 tegen de klok in.
1. Kan deel van de wedstrijdoutfit van een amazone zijn.
2. Een paard of aanspanning de juiste richting aangeven.
3. Kunnen vlechtjes in.
4. Belangrijk man bij de jachtvereniging.
5. Wanneer je aan een wedstrijd mee doet
6. Onderdeel van een paardenbeen.
7. Van je paard afkomen.
8. Het tegendeel van nr. 7
9. Een paard in het wild is …..
10.Hier kun je je borstels in bewaren.
11.Is handig om spullen te bewaren wanneer je lange dagritten maakt.
12.Deze grote vogel kom je niet tegen wanneer je in Nederland een buitenrit
maakt.
13.Die doe je wanneer je elke dag van huis naar stal en omgekeerd gaat.

13

PP
1

12

2

4
3

11
5
10

6
9
8

7
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Oplossing september

1. Moet je te paard of aangespannen altijd voor wachten
2. Is geen recreatiepaard
3. Doe je voordat je met je paard gaat werken
4. “Fietspad” voor paarden
5. Beroemd paard waar veel om te doen was
6. Krijg je na een te lange buitenrit
7. Foutje in de paardenmond
8. Ben je aan het doen wanneer je er niet actief aan rijdt
9. Balans
10.Onderdeel van de KNHS
11.Spoorbomen
12.Politiepaard
13.Optomen
14.Ruiterpad
15.Totilas
16.Zadelpyn
17.Overbeet
18.Meeliften
19.Evenwicht
20.Ryvereniging
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