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Van de voorzitter 
 

 
 

 
Op het scherm de voorjaarseditie van de postgalop.  

We staan aan de vooravond van het groene seizoen en traditiegetrouw komt er 

dan weer flink wat leven in de brouwerij en de club. We beginnen het eerste 
weekend al goed met een KNHS wedstrijd, op 4 april de ALV, op 23 april de 

onderlinge wedstrijd en in mei barst het helemaal los met de puzzelrit, KNHS 

wedstrijd, clinic van Carlijn de Boer en als kers op de taart hebben we Jesse 

Drent weten te strikken voor clinics en houden we een open dag met diverse 
demo’s. 

Om een ieder goed voor te bereiden heeft Evelyne weer haar best gedaan om 

leuk en informatieve artikelen te zoeken en schrijven voor de postgalop, dit maal 
kan je van alles leren over kringetjes rijden, aanleuning, achterwaarts, 

piephakken en een informatief stuk over verlichting, ook de gebruikelijke 

rubrieken zoals van de bestuurstafel, ledenmutaties, de agenda voor de ALV van 

april en een overzicht van de komende activiteiten.  
Veel leesplezier gewenst, 

 

Ingeborg 
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Van de bestuurstafel 
 

 
 

Nieuws 

 

Het bestuur is inmiddels geslonken tot 3 personen, uitbreiding zou fijn zijn, 

gelukkig zijn er 4 mensen die regelmatig aanhaken bij een bestuursvergadering, 
dat zorgt voor een fijn klankbord.  

 

We gaan kijken of we subsidies kunnen krijgen om de bodem van de bak grondig 
aan te pakken. Peter vd Stoop gaat hier mee aan de slag. Namens de vereniging 

is hij ook bij de gemeente Heemskerk op bezoek geweest om te informeren naar 

de plannen van de gemeente met de locatie waarvan we nu gebruik maken. De 

gemeente gaat het gebied grondig herzien, maar de tolweg blijft liggen en ook 
ons terrein wordt niet meegenomen in de ontwikkeling.  

 

Mirjam Kuijs en Linda Kok gaan een open dag organiseren op 28 mei op de club 
met daar aan vast clinics van Jesse Drent en demo’s van wat de club allemaal te 

bieden heeft. Bijvoorbeeld demo vaardigheid mennen, demo dressuurles en 

springles en een ludieke viertal kür op muziek. Alleen met de insteek dat de club 

voor iedereen is, of je nu nog niet zo goed kan rijden of vergevorderd bent.  
 

Er zijn bordjes bij het terrein geplaatst waarin hondenbezitters verzocht wordt de 

hondenpoep op te ruimen.  
 

Er wordt een extra watersproeier geplaatst en een verplaatst om de mulle 

hoeken aan de tolweg beter nat te maken. De waterpomp is gerepareerd en kan 
weer een tijdje mee.  

 

Er wordt een serie lessen gegeven door Carlijn de Boer op donderdagavonden 

om de week in mei en juni. In juli komt er een flexchair workshop.  
 

De ponyles gaat naar de zaterdag ochtend verplaatst worden en gaat tevens 

weer plaatsvinden op het terrein van de vereniging. Een les per maand zal er 
gesprongen worden met de ponyleden.  

 

Op 26 maart is er een klusdag geweest, met 7 man en vrouw sterk is er veel 
werk verricht; het blad is verwijderd, het mos is weggehaald, de goten zijn 

schoongemaakt, de struiken zijn gesnoeid, er is gemaaid en er is onkruid gewied. 

Kortom, het clubgebouw is klaargemaakt voor het groene seizoen.  
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Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering. 

 
RV De Commandeurs 
 
Dinsdag 4 april 2017 in het clubhuis Tolweg, 
Heemskerk. 
20.00uur ontvangst met twee consumptiebonnen 
20.30uur aanvang vergadering. 

 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen. 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen najaarsvergadering 2016. 
5. Jaarverslag secretaris 

6. Jaarverslag penningmeester 

7. Verslag kascommissie. 

8. Vaststellen balans. 

9. Verkiezing nieuw kascommissielid. 

10. Aftredend en herkiesbaar: Niemand  

Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot een uur 

voor de vergadering melden bij de secretaris. 

11. Verslag terreincommissie, 
12. Zomerprogramma 

13. Uitreiking Bloembokaal 

14. W.V.T.T.K. 
 

 
 

RV DE COMMANDEURS 
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Onderwerp: Lidmaatschap KNHS 

 

Datum: 3 februari 2017  
 

Er is gebleken dat een groot aantal leden (30+) van RV de Commandeurs meer 

dan één actief lidmaatschap bij de KNHS hebben. 
 

 Lidmaatschap gebonden aan de rijvereniging 

Een ruiter moet lid zijn van een vereniging om een startkaart aan te kunnen 
vragen. Dit lidmaatschap is door RV de Commandeurs aangevraagd naar 

aanleiding van een door het lid ingevulde aanmeldingsformulier. 

 

 Persoonlijk lidmaatschap 
Dit lidmaatschap is aangegaan bij het aanvragen (behalen) van een ruiter- en/of 

menbewijs 

 
 

Er zijn twee manieren waarop het aantal lidmaatschappen duidelijk wordt. 

 Via mijnKNHS 
De RV de Commandeurs heeft hier geen inzicht in. 

 

 De nota van de KNHS en/of RV de Commandeurs 

Een lidmaatschap kost € 20,60, een tweede lidmaatschap bij de KNHS kost € 
14,40 

Indien de KNHS dan wel RV de Commandeurs € 14,40 in rekening brengt, dan is 

dit i.v.m. een tweede lidmaatschap. 
 

Doordat de KNHS de factuurtermijn van de persoonlijke lidmaatschappen heeft 

teruggebracht van één keer per twee jaar naar jaarlijks is een aantal leden 
vragen gaan stellen over de in rekening gebrachte bedragen. 

 

In bijlage 1 (met toestemming van het betrokken lid van RV de Commandeurs 

gebruikt) legt de KNHS uit waarom men voor deze constructie gekozen heeft. 
 

Tijdens de Algemene leden vergadering  van RV de Commandeurs dd 1 

november 2016 is door een aantal leden aangegeven dat het mogelijk is om via 
SRR (Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter) het ruiter en/of 

menbewijs levenslang geldig te maken. Zij bijlage 2 

 

 
Ik hoop dat deze informatie helpt om de eigen situatie te beoordelen. 

 

 
Ton Geerdes 

Bestuurslid RV de Commandeurs 
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Grappige uitspraken 

 
 

Karakters passend? 

Van een onbekende auteur: 
: “Een ruin moet je vragen, een hengst moet je verzoeken en met een merrie 

moet je discussiëren”. 

Of het waar is weet ik niet. 

Een tijdschrift deed een onderzoek naar aan welk paardentype men de voorkeur 
gaf. Uitkomst: 20% had liefst een wat angstig paard, 35% een gemoedelijk 

paard, 5% een hectisch paard en 40% een over-

gemotiveerd paard. Tja of dat nu representatief is weet 
ik ook al niet. 

 

Een perfecte ruiter voor een over-gemotiveerd paard is: 
Creatief 

Ervaren 

Consequent 

Eerzuchtig 
 

Een perfecte ruiter voor een hectisch 

paard is: 
Kan zich beheersen 

Gelaten 

Geconcentreerd 

Zeker 
 

 

 
Een perfecte ruiter voor een gemoedelijke luilak is: 

Eerzuchtig 

Gemotiveerd 
Consequent 

Liefdevol 

 

Een perfecte ruiter voor een 
angsthaas is: 

Geduldig 

Zelfbewust 
Zeker 

Rustig 
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Agenda 
 

 
 

Club 
 

Zondag 2 april KNHS wedstrijd 

Dinsdag 4 april Voorjaars ALV 

Zondag 23 april Onderlinge wedstrijd 

Zondag 7 mei KNHS wedstrijd 

Donderdag 11 mei Clinic Carlijn de Boer (1 van 3) 

Zondag 14 mei Puzzelrit 

Zondag 28 mei Opendag de Commandeurs (incl Jesse 

Drent) 

Donderdag 1 juni Clinic Carlijn de Boer (2 van 3) 

Donderdag 15 juni Clinic Carlijn de Boer (3 van 3) 

Donderdag 22 juni – zondag 25 juni Trixsportscup 

Zondag 9 juli Flexchair 

Juni / juli Cross 

Zondag 3 september KNHS wedstrijd 

Zondag 10 september  BBQ 

Zondag 1 oktober KNHS wedstrijd 

Dinsdag 7 november Najaars ALV 

 

Kring 

? 
Regio 

?  
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Wist je dat…? 
 

 

Conditionering 

 

In Oslo hebben ze uitgevonden dat paarden via abstracte symbolen kunnen 

communiceren met mensen. 
Daarvoor gebruikten ze 22 paarden en 3 abstracte symbolen. 

Eerst leerden ze de paarden de 3 symbolen te herkennen en te onderscheiden 

(zie de plaatjes). 
Vervolgens leerden ze de paarden de betekenis van de symbolen: verticaal 

betekende dek af, lege vlak betekende geen verandering, en horizontale balk 

betekende dek op. 
Ze konden de symbolen met de snuit beroeren. 

Het resultaat: 

De beroering met de symbolen was niet toevallig, maar van het weer afhankelijk. 

Op stralende dagen viel de keuze van de paarden op de horizontale balk en op 
winderig, regenachtig weer kozen 20 van 22 paarden dat ze een deken wilden. 

Dat kan geen toeval zijn en daarmee is bewezen dat ze via symbolen kunnen 

leren te communiceren. 

 
  

Rechts- of linkshandig? 

Waaraan herken je een rechtshandig paard? 

Het rechtshandige paard probeert met het rechter 

voorbeen en het linker achterbeen de centrifugale 
krachten op de cirkel op te vangen. De ruiter krijgt 

de indruk dat het paard op de rechter schouder valt. 

Paarden waarbij je de scheefheid niet corrigeert 
bouwen in het gebied rond de ribben compensatie-spieren op. Ook typisch is de 

gekozen hoofd-hals houding. Wanneer je ze daar de vrijheid laat gebruiken ze de 

hals om te sturen. Zijn hoofd, ogen en neusgaten wijzen naar links. We noemen 

zo’n paard ook links hol. 
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Bij de linkshandige paarden is het juist omgekeerd. Zij kunnen b.v. het 
binnen-achterbeen  slecht onderbrengen. Wanneer op de linkerhand gelongeerd 

wordt kijkt het paard naar rechts. 

Zolang het paard nog duidelijk éénhandig is gaat dit gepaard met een 
weggedrukte rug. 

 

Hoop bij artrose 

 

De universiteit van Kopenhagen heeft een nieuwe therapie bij artrose bedacht. 
Daar wordt polyacrylamidegel  in het gewricht gespoten. Deze stof komt uit het 

humane gezondheidsbereik en wordt gebruikt bij impalntaten. 2 ml werd in het 

gewricht gespoten bij  43 artrose patiënten en na 1, 3, 6, 12 en 24 maanden 

werd naar de kreupelheid gekeken. 
Na 1 maand was 59% niet kreupel meer, na 3 maanden was dat al 69%, na 6 

maanden 79% en na een jaar was 81 % niet kreupel. 24 maanden daarna was 

het al 82,5% ! Bovendien werd de gerichtsomvang weer kleiner. Bijwerkingen 
werden niet aangetoond. 

 
 

Techniek 
 

 
 

Kringetjes rijden voor menners, dressuurruiters en springers 

 

Wie kent ze  niet: de pylonen. Ze staan vaak langs de snelweg wanneer er iets 
aan de hand is. Maar je kunt ze ook prima gebruiken tijdens het oefenen met je 

paard. 

Nauwkeurig je figuren rijden is een belangrijk onderdeel tijdens wedstrijden. En 
dat kan prima geoefend worden met pylonen. Of  je nu springruiter, 

dressuurruiter of menner bent, je hebt ze altijd nodig. 

Oog en gevoel worden door het werken met pylonen geschoold. 

Wie kan een volte verkleinen zonder dat het een ei wordt? En wie gaat er eerst 
netjes door de hoek voordat hij de draf uitstrekt of een hindernis aanrijdt? 

Probeer maar eens netjes door poorten (gevormd door twee pylonen) een nette 

volte te rijden te rijden. 
Hieronder een aantal oefeningen, die je training ook wat speelser maken ter 

afwisseling. Begin steeds eenvoudig en niet te lang achter elkaar. 

 

Zoek uit hoe groot je gewone galopsprong is via de afdrukken in de grond. 
Plaats 4 pylonen binnen een grote volte. Rijd aan de buitenzijde voorbij in galop. 

Wanneer de afstand past probeer je elke galopsprong even groot te maken.  
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Als dat lukt ga je verruimen en weer 

allemaal even groot. Vaak zal je 

ontdekken dat je helemaal niet zo 
verruimde als je dacht, maar alleen 

versnelde en soms zelf kortere 

sprongen maakte. Je kunt ook de 
pylonen op verschillende afstanden 

zetten. Of deze oefening gebruiken 

voor het verzamelen van de galop. 

 

 

Het aantal pylonen hangt af van de 

africhtingsgraad van jezelf en van het 
paard. 

 

De pylonen minstens  4 meter uit de 
middenlijn plaatsen. 

Bij C afwenden.  Correcte voltes rijden 

met buiging en stelling, recht richten en 

omstellen. 
 

 

 
Voor verder afgerichte paarden. 

(Beginnende combinaties stappen, 

draven of galopperen gewoon het 
figuur) 

Deze opgave kan in stap, draf en 

galop gereden worden. 

Om bovenste pylon rijden, in schouder 
binnenwaarts naar de pylon bij X 

rijden, volte om X en dan rechtuit 

naar de onderste volte. Volte rijden en 
dan wijkend voor het been of rechtuit 

terug naar de bovenste pylon. 

 

 

De afstand van de pylonen in deze figuur 
moet steeds gelijk zijn. Benut de pylonen 

in stap om een halve keertwending om 

elke pylon te rijden.  In galop kun je in 
lichte travers om de pylonen rijden.  Dat 

zijn de eerste passen richting pirouette. 

 

Bij A in draf binnenrijden voor C halve 
ophouding en halve volte naar rechts 

rijden van daar uit appuyeren naar E, 

rechtuit en opnieuw bij A afwenden nu 

zelfde oefening naar links rijden. Pauzes 
inlassen. RR 
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Aanleuning en hals strekken. 

 

Sinds de nieuwe proeven moet t/m de hogere klasse het halsstrekken getoond 
worden. Maar zonder aanleuning geen halsstrekken. 

Voor de aanleuning moet het paard met de zit en benen naar de hand toe 

gereden worden. Het paard moet de verbinding zoeken.  Hij mag daarbij niet 
achter de loodlijn kruipen, maar moet de hand naar voor opzoeken. 

Voor jonge paarden is dat nog een probleem zolang ze nog niet goed met het 

ruitergewicht overweg kunnen. Maar als dat eenmaal voorbij is dan moet men 
het paard naar de hand toe kunnen rijden om het paard verder op te leiden.  

Het paard moet de hand opzoeken wanneer daarom gevraagd wordt. Doet hij dat 

niet dan zijn er meerdere mogelijkheden. De ruiterhand, het bit, het gebit, 

wonden of geïrriteerd plekje in de mond. Het gevolg is een achter het bit 
kruipend paard, waarmee je ook geen hals kunt strekken. 

Enige plaatjes ter verduidelijking: 

 

 

 
RR 
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Achterwaarts rijden 

 

Kijk maar eens bij een wedstrijd: achterwaarts kan tot in de hogere klassen een 

probleem zijn. Dat is niet zo verwonderlijk, want een paard zal in de natuur niet 

zo gauw achteruit lopen. 
Het beste kun je beginnen vanaf de grond aan de hand. Daar kun je het hem 

leren met behulp van je stem. Zachtjes tegen zijn boeg duwen en als hij ook 

maar een heel klein pasje naar achter gaat onmiddellijk belonen. 
Wanneer je dat aangeleerd hebt opstappen en iemand vanaf de grond laten 

helpen. 

Voorwaarde is wel dat je paard correct en in aanleuning staat. De overgang naar 

het halt is dus heel belangrijk. Bij een niet “gereden” overgang staat je paard 
meestal met zijn achterbenen op Nova Zembla, dan kun je goed achterwaarts 

wel vergeten. Belangrijk is ook dat je in balans zit. Drukt je paard bij het 

halthouden zijn rug weg, dan heb je ook een probleem. Dus eerst goed 
halthouden voor je achterwaarts probeert. 

Vaak zie je dat ruiters hun kuiten ver naar achter brengen. Je kunt dat zien als 

een trucje: Kuiten naar achter betekent voor je paard achterwaarts gaan. Maar 
dat zou je dus ook kunnen doen door aan een oor te trekken. Beter is om het 

probleem rijkunstig op te lossen. Daarvoor moet je weten wat er precies onder je 

gebeurt. 

Het toverwoord hierbij is:  impuls! Zonder impuls gaat je paard misschien wel 
achterwaarts, maar niet in de tact en/of sloffend. Je moet dus een voorwaartse 

impuls oproepen. Dat doe je door met je kuit te zeggen: kom voorwaarts. Maar 

dat sta je niet toe, je houdt hem met de hand tegen. Denk erom: Tegenhouden 
is wat anders dan trekken. Een getrokken paard gaat nooit diagonaal 

achterwaarts en tilt zijn voeten niet op. Nog maar te zwijgen van scheef gaande 

paarden. 
 

 

Slimme oplossingen voor grote problemen 

 
 

Anti-regen 

 

Handschoen : Sealskinz Elgin 

 

De fabrikant meldt dat deze handschoen 
gegarandeerd waterdicht is, maar ook winddicht en 

ademend. Hij bestaat uit kunstleer dat zacht is en 

tegen een stootje kan.  
www.sealskinz.com 

 

 

http://www.sealskinz.com/
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Bovenbekleding 
 

De poncho links bestaat uit 

Ethylvinylacetaat en heeft een 
aangenaaide capuchon. Lucht kan 

door de poncho-vorm genoeg 

circuleren. Je trekt hem snel aan 
www.decathlon.de 

 

Het regenjack rechts is al tijden een 

succesnummer en bestaat uit 
polyethyleen. Niet ademactief, maar 

voorzien van luchtgaten. 

www.kingslandequestrian.com 
 

Broek 

 
Synthetisch leer met een netvoering. 2 zakken met rits, 

verzegelde naden en verstelbare beensluiting. Goed 

waterdicht en ademactief. 

www.kraemer.de 
 

 

 

 
 

 

Het paard in de kunst 

 
 

Breitner, Cavalerie, 1895 

Toen George Breitner zo’n 24 jaar oud was begon hij met het schilderen van de 
cavalerie. Het militaire aspect kon hem weinig schelen maar hij was 

geïnteresseerd in de beweging , het spel van licht en donker. Niet iedere 

kunstkenner was enthousiast, maar er was ook waardering. Zijn schilderij ”in ’t 

duin”, met als bijnaam de gele ruiters werd in 1886 aangeschaft door het 
Rijksmuseum. 

 

http://www.decathlon.de/
http://www.kingslandequestrian.com/
http://www.kraemer.de/
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Gezondheid 

 
 

Piephakken 

 
Wat is een piephak? 

Is een weke zwelling aan de hak. 

Waaruit bestaan ze? 

Dat kan verschillen: bloed, vocht uit de slijmbeurs 
of bindweefsel. 

Hoe ontstaan piephakken? 

Door slaan tegen de box- of trailerwand, door 
kleine beschadigingen door splinters, spijkers, of 

een mestvork. 

Wat kun je er aan doen als je hem ontdekt? 
Masseren en koelen. Heparinezalf, klei, waterstraal 

massage hebben bewezen dat het werkt. Wanneer 

het paard er niet kreupel op loopt en de zwelling 

kleiner wordt dan kan men dat 2 tot3 weken 
volhouden. Geen verbetering, dan de veearts erbij 

halen. 

Wat kan de veearts er aan doen? 
Punkteren van de vloeistof bij kneuzingen, of 

antibiotica bij infecties (meestal steekwondje zichtbaar) 

Doen piephakken zeer? 
Piephakken die door een infectie ontstaan zijn doen zeer, het paard gaat kreupel. 

Piephakken die door kneuzingen ontstaan zijn doen meestal geen zeer. 

Chronische piephakken uit bindweefsel storen een paard niet. 

Is een piephak gevaarlijk? 
Als de beschadiging diep zit en het bewegingsapparaat stoort, wel. Zo moeten 

botsplinters vaak chirurgisch verwijderd worden. 

Heeft het ene paard meer kans een piephak te krijgen dan het andere? 
Ja: b.v. paarden die tegen de box wand slaan, hengstige merries, voernijd. 

Waarom blijven sommige piephakken altijd zitten? 

Blijvende piephakken voelen hard aan en bestaan meestal uit bindweefsel wat na 
een kneuzing is ontstaan. Dat blijft zitten en geldt als schoonheidsfoutje. 

Verminderen piephakken en (ver)koopprijs? 

Wanneer duidelijk is dat ze geen hinder leveren is het slechts een 

schoonheidsfoutje. Dan is afhankelijk wat je met het paard gaat doen of het de 
prij beïnvloedt. 

 



De Postgalop – maart 2017 

 

17 
 

Winterslaap bij pony’s 

 

Przewalski paarden passen hun stofwisseling in de winter aan aan de 

temperatuur en de slechtere voerkwaliteit. Maar hebben onze “huisdieren” dat 

ook? 
Een groep Shetlandpony’s werd in tweeën gesplitst. De dieren werden buiten 

gehouden en één groep kreeg gereduceerd voer aangeboden zoals in de winter 

in de natuur gebeurt. Beide groepen hadden een lagere stofwisseling dan in de 
zomer. Maar de sober gevoerde dieren zetten minder energie om, hadden een 

lagere hartslag en een lagere lichaamstemperatuur. Dat houdt in dat ze hun 

lichaamsfuncties dus konden aanpassen aan de omstandigheden. Maar dat had 

wel gevolgen: ze hadden meer lichaamsvet verloren. Dus houd je je pony buiten, 
dan is extra voer wel noodzakelijk. 

 

Productinformatie 

 
 

Nieuw zadel 

Voor u gezien, nieuw : Butterfly-zadel  

 

Een zadel met een gewricht in de boom, bovendien is 
het iets terug gesneden. Zodoende kan er wat minder 

druk op de schoft komen. Door de beweeglijkheid zou 

dit zadel zich goed aan de bewegingen van het paard 
aanpassen. Bovendien past het zich ook aan aan de 

ontwikkeling van de spieren door trainingsarbeid. 

Het zadel is ook geschikt om op verschillende paarden te 

gebruiken. 
Maar of het ook biedt wat het belooft……. Geen idee. 
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Verslagen 

 

Werkzaamheden verlichting 

 

Datum:  donderdag 3 november 2016 

Door:  Martijn Serpenti 

Uitvoerende :  Visser elektrotechniek 
 

Lichtmast kleine rijbak :  

 
De lamp en een zekering waren defect, deze zijn vervangen.          

Het voorschakel apparaat en de condensator zijn behoorlijk aangetast door, 

gebruik en weersinvloeden.  Bij nieuwe problemen is het zinvol om het armatuur 
te vervangen. ( zie foto’s 1 en 2) 

 

     
  Foto 1      Foto 2 

 

Verlichting armatuur gevel (ingang):  

Het armatuur moet worden vervangen, de lamp en de lampvoet waren met 
elkaar versmolten, oorzaak vermoedelijk afdichting van het armatuur en het snel 

na elkaar aan en uitgaan. Advies om het nieuwe armatuur in LED uitvoering te 

plaatsen, deze armaturen produceren minder warmte en een LED lamp hoeft 
minder vaak te worden vervangen. (meer brand uren dan halogeen) 

 

De grote masten grote rijbak : 

 Van de grote masten hebben we de kasten aan die aan de paal bevestigt zijn 
geopend om te kunnen bepalen hoeveel Watt de armaturen zijn, dit i.v.m. offerte 

voor eventuele vervanging. Het volgende troffen we aan (zie foto’s 3 ,4 en 5) de 

voorschakel apparaten zijn duidelijk aangetast door vocht. Bij problemen met de 
lichtmasten doorbranden van zekeringen ect. zou dit de oorzaak kunnen zijn.   
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                 Foto 3                                                         Foto 4                                              Foto 5 

    
 

Klusdag 
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Mutaties 

 
 

 

Seniorlid: 

Mirjam Kuijs 

Startkaartlid: 

Lizy Wolschijn 
Linsey Heijne (mennen) 

Menlid: 

Gerard Schenk 
 

Donateur: 

Nora ter Haar 

Afgemeld: 

Anita Raateland 

Rosa de Smit 

Overleden: 

Marjolein Veenstra-Vos 
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Puzzels 
 

 
 

Oplossing december 
 

 
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. 

 

               

    

D N E 

        
    

E 13 P L A 
      

  
P E L E N 1 S E B 

 
N H U 

  
N 12 I 

 
O R T 2 N K A 4 N 

L T A A K 
   

U R E 3 M S T 

E 11 S 
       

N A M 
  

D A Z S 
    

C S L 5 E 
  

 
K 10 T E G 

  
H 6 E E D 

  

 
P O E 9 N E G E N K 

    

   
M D O 8 IJ 7 A 

     

     
P S T S F 
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Puzzel maart 
 

Van deze 9 plaatjes mogen er nooit 2 dezelfde in een horizontale lijn, of in een 

verticale lijn of in een blokje van 9 staan. 
Jij mag hem verder invullen. 

 

      

   
 

   

 

 

 

   

  

  

   

  

 

 

  

 

    

  

 
  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
  

  

    

 

  

 

 

  

   

  

  

   

 

 

 

   

 


