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Van de voorzitter 
 

 
 
 
De zomervakantie is weer begonnen . We hebben een drukke periode achter de 
rug met als hoogtepunten de open dag met medewerking van Jesse Drent en de 
TrixSportsCup wat wederom een groot succes was, niet op z’n minst voor onze 
leden die goed gereden hebben! Judith Schoe ging er zelfs in de B met de 
hoofdprijs vandoor. 
De postgalop is weer gevuld met veel leuke en leerzame informatie zoals hoe 
werkt het in de hersenen bij paarden tijdens het leren, verslagen en foto’s van 
evenementen, informatie over puddingbenen, sederen, kissing spines en droge 
hoeven naast alle gebruikelijke rubrieken. 
Namens het bestuur wens ik alle leden en hun familie een fijne vakantie periode! 
 
Ingeborg van der Heijdt 
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Van de bestuurstafel 
 

 
 
Nieuws 
 
Er is weinig nieuws anders dan dat de perikelen rondom de ontwikkelingen van 
een nieuw sportpark bij het Tolhek waar onze buren, voetbal vereniging Odin, 
naar toe moet verhuizen. 
De kans is dan natuurlijk erg groot dat de gemeente ook ons terrein gaat 
gebruiken voor huizenbouw. We willen in ieder geval het gesprek aangaan met 
de verantwoordelijke wethouder over de plannen en of wij daar wel of niet in 
beeld zijn. 
Voor nu weten we nog niet veel, zodra er meer duidelijkheid is zal dat ook 
richting de leden gecommuniceerd worden. 
 
 

Grappige gebeurtenissen 

 
 

Der Kluge Hans (Slimme Hans) 
 
In 1904 verbaasde iedereen zich over het vermogen een Orlow- draver. 
Zijn baas (Wilhelm von Osten) beweerde dat zijn paard kon lezen, rekenen en 
zelfs vragen beantwoorden. 
“Der Kluge Hans” gaf antwoord door te kloppen met zijn rechter voorhoef. 
Hij was een ware attractie. Niemand kon verklaren waardoor het kwam dat hij de 
tijd kon aflezen, of b.v. de goede dag van de week aangeven. 
De oplossing was eenvoudig, maar toch verbazingwekkend. 
Het paard merkte de kleinste verschillen in de mimiek van de toeschouwers op. 
Al een klein bijna onmerkbaar knikje met het hoofd was voor Hans het teken dat 
hij bij het juiste aantal klopjes was aangeland. Zodra Hans zijn vraagsteller 
echter niet kon zien ging het helemaal mis. 
Helaas voor Hans stierf hij na de dood van zijn bezitter  in de eerste 
wereldoorlog als slachtpaard. 
Maar het “Kluge Hans effect”  wordt in de wetenschap nog altijd gebruikt als 
bewijs dat een onderzoeker zijn gegevens door zijn eigen verwachtingen kan 
beïnvloeden. 
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Agenda 
 

 
 
Club 
 
Juni / juli Cross 
Zondag 3 september KNHS wedstrijd 
Zondag 10 september  BBQ 
Zondag 1 oktober KNHS wedstrijd 
Dinsdag 7 november Najaars ALV 
 
Regio 
Regiokampioenscha:p 4 t/m 6 augustus 
 
Landelijk 
WK jinge dressurrpaarden: 3 t/m 6 augustus 
Hippiade Endurance: 25 augustus 
Hippiade Voltige: 25, 26 augustus 
Hippiade pony’s: 26 augustus 
Hippiade paarden: 1,2 september 
Hippiade mennen: 16 september 

Wist je dat…? 
 

 

Concentratie bij paarden. 
 
Ook bij mensen geldt dat je je allen concentreren kunt wanneer je je niet laat 
afleiden. Hoe hangen bij een paard opmerkzaamheid, motivatie en leervermogen  
samen ? 
Bij mensen behoort het aan elkaar knopen van gebeurtenissen tot het normale 
denkpatroon, ook als daad en gevolg wat verder uit elkaar liggen. 
Bij een paard is dat anders. Daar moet je aan denken bij de training. Voor een 
paard is de tijd tussen aktie en beloning of straf hooguit 2 seconden. Is de 
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tijdsspanne groter dan kan een paard die twee niet meer met elkaar in verband 
brengen en helpt het dus niet bij de motivatie en het concentratievermogen dat 
daar mee samenhangt. Daarnaast speelt ook het karakter van het paard een 
enorme rol. Algemeen geldt wel dat dieren naarmate ze meer leren ook 
makkelijker leren. Dat spreekt ervoor dat oudere verder opgeleide paarden zich 
beter op de opgaven kunnen concentreren en ook eerder begrijpen. Maar klopt 
dat? 
Er is een groot verschil tussen paarden: 
De ene kan een oefening die eenmaal getoond is daarna steeds weer correct 
uitvoeren en de ander heeft daarvoor langer nodig. Daarmee is de ene niet beter 
dan ander. De laatste heeft meer tijd en meer conditionering nodig dan de eerste 
om dezelfde moeilijke oefening correct te kunnen uitvoeren. Leeftijd speelt wel 
een rol: jonge paarden zijn nieuwsgierig en als ze aan er aan gewend zijn dat er 
wat van ze verlangd wordt is het makkelijker ze wat aan te leren dan b.v. een 
fokmerrie die alleen veulens gebracht heeft en die zo haar eigen persoonlijkheid 
gekregen heeft. 
20 maal dezelfde  oefening herhalen heeft geen zijn. Er moet veel afwisseling 
zijn en herstel/ontspanning. De weide, het bos, stap aan een lange teugel etc.  
Beloning zorgt voor tevredenheid. Ze kennen de toonval, de lichaamstaal en de 
signalen van hun berijder. 
Vermoeidheid is de tegenspeler van de concentratie. Wanneer vermoeidheid 
optreedt is van veel factoren afhankelijk: karakter, leeftijd, opleidingsgraad, 
trainingsplaats, hormonen, vorm van de dag, moeilijkheidsgraad van de oefening 
etc. 
Een jong onervaren paard kan zijn concentratie slechts 10 minuten vasthouden, 
dan moet en pauze ingelast worden. Voor hoger opgeleide paarden bedraagt dat 
maximaal 20 minuten. Maar is niet elke dag gelijk. Na inspanning volgt 
ontspanning om het paard gemotiveerd te houden. 
Inmiddels is bekend dat niet het aantal en de intensiteit van de trainingen de 
leerprestatie bevordert maar het bewust inzetten van de pauzes tussen de 
trainings-eenheden. 
 
Hersentraining voor paarden. 
Leer de persoonlijkheid van je paard kennen, verbeter zijn creativiteit en 
concentratievermogen , train zijn hersenen en heb plezier met je paard. 
 

1. In het water 
Vul een emmer (waar je paard met zijn hoofd in 
past) voor de helft met water, mag lauwwarm 
zijn. Leg er voor de ogen van je paard een appel 
in. 
Laat je paard naar de emmer gaan en kijk wat er 
gebeurt.  
 Hij duikt meteen in het water en pakt de 
appel: hij is moedig en niet bang van water. 
Spettert hij ook nog met het water rond dan is hij 
speels.  Gooit hij de emmer om en eet de 
appel dan op dan lijkt hij misschien wat plomp, 
maar is hij ook slim.  
 Voorzichtige en schuchtere paarden moet je 
wat meer tijd geven om het spelletje te 
ontdekken.  
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2. Ik zie ik zie wat jij niet ziet 
Verstop een appel onder een omgekeerde emmer voor de ogen van je 
paard. Laat je paard naar de emmer gaan en kijk wat er gebeurt. 
 Stoot hij met zijn hoef de emmer om en eet de appel, dan toont dat 
zelfbewustzijn, moed en ervaring. 
 Stoot hij de emmer met zijn neus om is hij iets voorzichtiger. 
Onderzoekt hij de emmer eerst dan is hij onzeker, onervaren maar ook 
nieuwsgierig. 
 Kijkt hij je alleen hulpzoekend aan , dan is je paard erg op je gericht 
en ziet je als probleemoplosser. 
 Reageert hij angstig of terughoudend dan heeft hij misschien in het 
verleden geleerd dat hij niets mag omschoppen. Maak het spelletje 
makkelijker door de rand van de emmer op de appel te leggen. 

3. Hoedjes spel 
3 Emmers op een afstand van 5m opstellen en onder één emmer een 
appel of wortel leggen. Belangrijk is dat je paard niet ziet onder welke 
emmer de appel ligt. Haal je paard en wijs hem de emmer met de 
lekkernij aan. (Als je paard eerst oefening 1 geleerd heeft is het 
makkelijker) 
 Heeft je paard al geleerd om op menselijke aanwijzingen te 
reageren dan zal hij naar de goede emmer lopen. 
 Heeft hij dat nog niet geleerd dan leg je de rand van de emmer 
weer op de appel en wijst evengoed naar de goede emmer. 
Heeft hij dit kunstje geleerd dan zal je paard in de toekomst meer op je 
lichaamstaal letten. 

4. Dolle rol 
Leg een smalle niet te dikke 
mat op de grond. Leg 
daarop een spoor van kleine 
lekkernijen om de 10 cm. . 
Rol de mat op. Laat het 
laatste stuk onopgerold en 
leg er één snoep[je op. Laat 
je paard erheen gaan en 
leer hem het spelletje matje 
rollen. 
 Natuurlijk zal hij het 
eerste snoepje eerts 
opeten, maar daarna zal hij 
waarschijnlijk het 
onbekende matje gaan 
onderzoeken. Ervaren 
paarden zullen sneller 
ontdekken wat ze moeten 
doen om aan meer snoepjes 
te komen. Openstaan voor 
nieuwe situaties is een 
teken van slimheid. 
 Schuchtere paarden 

ook belonen als ze alleen maar de rol met de neus aanraken. 
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Texelweekend 
 
Hallo ik ben Patricia van leersum, 
Sinds 1 maart 2016 heb ik mijn 
huidige paard Onne fan samba stables 
, en zijn nu M1 start gerechtigd. 
 
Wij gaan al meer dan 10 jaar met 
onze paarden naar Texel , om deel te 
nemen aan het texelweekend, een 
groot paarden concours, voor dressuur 
en springen , van de b tot en met de 
sub top . 
 
Ook dit jaar waren wij weer van de 
partij, Ik moest nog 1 punt hebben om 
door te mogen naar de M1, dat was 
mijn doel. 
Zaterdag 1e proef 194 punten en 
hiermee een 4e plaats behaald, 2e 
proef 193,5 punten , maar net geen 
podiumplek behaald. 
Zondag 1e proef 189 punten en 5 
plaats behaald, 2e proef 184 punten. 
Het weekend leverde dus 4 
winstpunten op, super blij mee dus!! 
 
Wij genieten elk jaar weer van dit 
concours , een aanrader dus!! 
 Het texelweekend is elk jaar het weekend na Koningsdag , wellicht zijn er meer 
mensen van onze vereniging die het leuk lijkt om te starten op dit concours, kijk 
dan voor meer informatie op www.texelweekend.nl 

 

In balans zitten 
 
Om je paard te helpen om in balans te bewegen moet je zelf in balans zitten. 
 
De ruiter merkt niet altijd dat hij niet in balans zit… 
Onthoud: zodra de balans verloren gaat moet je dat met kracht compenseren, 
kortom: het kost meer moeite om te blijven zitten, het kost energie. 
Balans is niet iets statisch, maar vereist constante beweging. 
 
De bouw van een ruiter speelt een grote rol bij de balans. 
A-types hebben b.v. een lager zwaartepunt dan V-types, en hebben het dus 
makkelijker. Elk type heeft een wat ander zwaartepunt en moet zijn balans 
individueel vinden. 
 
 

http://www.texelweekend.nl/
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Het A-V-O en L type: 
 
Maar ook je bouw past niet altijd bij de bouw van je paard om makkelijk in 
balans te zitten 
Voorbeeld: Een ruiter 
met een lang bekken 
kan een paard met 
een korte 
bewegingsafloop 
moeilijk uitzitten, hij 
heeft daarvoor te veel 
tijd nodig. 
Ruiters met een lang 
bovenlichaam op een 
klein paard (b.v. 
amazone te groot voor 
pony), hebben moeite 
met het recht boven 
hun paard zitten. 
Ruiters met een niet 
ideale bekkenkom kunnen niet goed meebewegen met een paard met een brede 
rug. Kortere beugels helpt wel iets. 
Korte benen of armen zijn geen nadeel om goed in balans te zitten, maar 
verlangen vaak wel een iets andere houding van de ruiter dan wanneer ze lang 
zijn. 
 
RR 

Techniek 
 

 
 

Puddingbenen 
 
Hoeveel ruiters hebben er geen puddingbenen: benen die oncontroleerbaar open 
neer of heen en weer bewegen? 
Hoe vaak staat op een protocol: onrustige onderbenen of kloppende 
onderbenen? 
Onrustige onderbenen maken dat het paard niet meer weet wat een drijvende 
hulp is en wat een per ongeluk drukkend been. Hij stompt af. 
Het commando ”onderbenen stil houden” werkt contraproductief. Het is nl niet 
iets op zich maar een symptoom van een manier van zitten. Wanneer je dan 
krampachtig probeert je benen stil te houden dan voert dat meestal alleen tot 
klemmen en dat is nu juist iets wat je niet wilt. 
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De heup is de overgang van de romp van de ruiter naar de benen. Het 
heupgewricht is een kogelgewricht. Dat is het gewricht dat de grootste 
beweeglijkheid mogelijk maakt: de ronde kom past precies in een ronde kom. 
Kogelgewrichten maken bewegingen over 3 verschillende assen mogelijk, dat 
maakt 6 verschillende bewegingen. 
(Een scharniergewricht kent 1 as en 
daardoor 2 verschillende bewegingen: 
heen en terug) 
 
Om de rol van het heupgewricht beter 
te kunnen voelen moet je op een 
liggende ton gaan zitten. Beweeg voet 
en knie gericht en voel wat dat met je 
heupgewricht doet. Wil je je benen om 
de ton leggen dan blijkt dat je je knie 
moet buigen. Dat blijkt op een paard 
niet altijd te lukken. Vooral niet 
wanneer je beugels te lang zijn. Dan 
kun je geen druk op de beugel 
uitoefenen waardoor een verende 
verandering kan plaatsvinden in de 
hoek die enkel en knie maken.in  
Belangrijk is ook dat je de beugels onder de bal van de voet hebt en niet onder 
de tenen. (probeer maar eens op je tenen de trap op te lopen en daarna op je 
voetballen: je zult merken dat het bij de laatste makkelijker is om in evenwicht 
te blijven.) 
De beugellengte is correct wanneer een ruiter zijn enkels en knieën beweeglijk 
kan houden en hij zijn benen niet hoeft door te strekken. De juiste beugellengte 
varieert ook duidelijk met de bouw van het paard: dezelfde ruiter kan niet op 
ieder paard met dezelfde beugellengte rijden. 
Ook de bouw van het been van de ruiter speelt een rol. Met ronde bovenbenen is 
het moeilijker om je benen stil te houden dan met vlakke bovenbenen. De eerste 
moet met relatief kortere beugels rijden. 
De drijvende hulpen komen van de dijbeenspieren. Je kan dat het beste voelen 
door op je buik te gaan liggen en je hielen richting zitvlak zwaaien. Commando’s 
zoals: “hakken naar beneden” en  “met de kuiten drijven” maken de wiebelbenen 
alleen maar erger. Niet de spieren als maar aanspannen maar ook steeds weer 
ontspannen. 
De oplossing is b.v. veel draf-stap oefeningen waarbij de ruiter steeds weer de 
zit-reprise gebruikt om naar eigen gevoel de zit weer te corrigeren en weer te 
ontspannen. Pareren zonder aan de teugel te trekken en aandraven en langzaam 
proberen met de beweging van het paard mee te gaan. Ruiter en paard kunnen 
dan beter in balans komen. Als dat eenmaal lukt dan hoef je niet meer elke pas 
aan te drijven en kun je goed met de beweging mee zitten. 
RR 
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Slimme oplossingen voor grote problemen 

 
 
citroenen 
 
Vroeger kenden de stalmeesters een eenvoudige oplossing om 
de kleur van het leer te behouden: ze sneden een citroen 
doormidden en wreven zacht over het leer met het snijvlak. 
Het citroenzuur houdt het looizuur in het leer en ruikt 
bovendien lekker fris. 
 
 

Het paard in de kunst 

 
 
Frans Hals Museum,  Pieter Verbeek 
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Gezondheid 

 
 

Sederen 
 
Tegenwoordig grijpen ruiters al snel naar de 
kalmeringspasta wanneer er iets wat niet 
echt gepland  is gebeurd. 
In dit stukje komen experts aan het woord 
om de voor en tegens te bespreken, de 
alternatieven en de grens naar misbruik.  
 
Sedatie wordt ingezet om ruiter en/of paard 
te beschermen. B.v. wanneer hij bang is van 
de tandarts, of na boxrust weer voorzichtig 
mag gaan stappen. Wordt dit voor de 
betrokkenen een risico dan kan men 
sederen, maar het mag nooit een vervanging 
voor een goede opvoeding zijn. Aan de ene 
kant zijn paarden veel bloederige dan 
vroeger en aan de andere kant zijn er 
tegenwoordig  veel meer ruiters die niet 
groot geworden zijn met paarden en moeite 
hebben daarmee. Misschien hebben die 
ruiters zelf een kalmeringsmiddel nodig. 
 
Een kalmeringsmiddel hoort eigenlijk  niet in handen van amateurs. Wanneer ze 
verkeerd worden toegepast kunnen ze b.v. de omgekeerde uitwerking hebben. 
Zo is een kalmeringsmiddel op het moment dat het dier al zeer opgewonden is 
een gevaar, omdat er al zeer veel stresshormonen in het lichaam zijn en dan zijn 
er twee tegenstrijdige signalen in het paard. Het instinct gaat dan de bovenhand 
voeren en dat zegt altijd in zulke situaties: vlucht! 
Ook qua gezondheid is er een risico. Een paard mag, zolang bepaalde middelen 
nog aanwezig zijn in het lichaam, niet eten omdat er dan een 
slokdarmverstopping dreigt, ook de motoriek van de darm is verminderd. Andere 
middelen zorgen ervoor dat een paard uitschacht en soms niet meer terug kan. 
Of paarden last hebben van koppijn is niet bekend, maar wordt niet vermoed. 
 
Een ander aspect is de ethiek. Vaak worden paarden uit gemakzucht gesedeerd. 
Wanneer men een nieuw paard gaat aanrijden en sedeert het dan heeft dat niets 
meer te maken met vertrouwen kweken tussen paard en ruiter maar alleen met 
onderwerping. Natuurlijk kan er plotseling iets gebeuren en moet er gehandeld 
worden en kan sederen noodzakelijk zijn. Maar aan de meeste zaken kun je je 
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jonge paard leren wennen: zet hem als de hoefsmid komt naast een ervaren 
paard en wen hem aan het geluid van de scheermachine door daarvoor b.v. een 
elektrische tandenborstel te gebruiken.  
En je paard sederen voor je er voor het eerst opstapt is helemaal uit den boze: 
je paard moet immers leren zijn balans te vinden onder het ruitergewicht. Na 
sedatie is het risico vrij groot dat hij zijn balans verliest of struikelt. Ook hier 
weer goed voorbereiden. Je wilt toch een oplettend paard die op jouw let en niet 
een onderworpen paard. Het kost meer tijd, maar betaald zich uit in een 
vertrouwensband. Maar in grote bedrijven gaat dat niet altijd en zit jij als koper 
later met de gebakken peren. 
 
Welke middelen zijn er? 
Acepromazin: in pasta of granulaat, werkt angstverminderend 
Detomidinhydrochlorid: Kan door de dierenarts ook intraveneus gegeven worden 
voor een sterkere werking 
Guajakolglyzerinäther: intraveneus, zorgt voor verslapping van de skeletspieren. 
Romifidinhydrochlorid: intrveneus, vermindert pijn 
Xylazinnhydrochlorid: : intraveneus, spierverslapper. Wordt in combinatie met 
andere middelen ook voor anesthesie gebruikt. 
Butorphanol: intraveneus, wordt gebruikt voor pijnbestrijding bij kolieken. In 
combinatie met andere middelen gebruikt voor diagnostische doeleinden en 
kleine operaties 
Ketamin: intraveneus, gebruikt voor narcose. 
 
Alternativen: 
Acupressuur zoals gebruikt bij een neuspraam. Hierdoor worden 
endorfines geproduceerd die men ook wel geluks-hormonen 
noemt. Met de hand: 30 seconden op dit punt drukken. 
Plantaardige middelen zoals valeriaan, hop, melisse etc. Denk er 
wel om dat ze ook dopingrelevant kunnen zijn en dat je ze vaak 
weken moet geven om effect te krijgen. 
RR 
 
 
 

Kissing Spines 
 
Paarden hebben 7 hals-, 18 
borst-, 6 lenden-, 5 heiligbeen-
, en 15 tot 21 staartwervels. 
Aan die wervels zitten 
doornuitsteeksels die omhoog 
steken. 
Paarden hebben veel langere 
doornuitsteeksels dan mensen.  
Doornuitsteeksels  zijn 
aanhechtingsplaatsen voor 
spieren. Normaal gesproken 
raken die lange uitsteeksel 
elkaar niet.  Maar soms gaat dat fout….Het Kissing Spines-Syndroom (KSS) is 
het meest voorkomende probleem  aan de rug van het paard. 
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Lange tijd gold deze diagnose als einde verhaal, maar tegenwoordig is niet alles 
automatisch verloren, maar het is wel een kwestie van lange adem. Hoewel er 
wel paarden zijn waarbij het “point of no return” bereikt is. 
 

           
 
De wervelkolom geeft bescherming aan het ruggenmerg, geeft stabiliteit aan het 
lichaam en zorgt voor de overdracht van de kracht vanuit de achterhand. 
Tussenwervelschijven dienen als stootdempers, verder zijn de wervels via 
banden en gewrichten met elkaar verbonden. 
Onder het KSS vallen meerdere röntgenologische veranderingen. Soms raken  
De doornuitsteeksels elkaar en soms overlappen ze zelfs. Niet alle 
röntgenologische veranderingen leiden tot problemen. Praat je paard dus niet 
zieker dan hij is. Maar het wordt ernstig wanneer je paard normale wijze goed 
beweegt en ineens minder goed gat bewegen, zich anders gaat gedragen of 
tekenen van pijn vertoont. De diagnose KSS kan alleen een dierenarts vaststellen 
door uitgebreid onderzoek, waarbij alle andere oorzaken uitgesloten kunnen 
worden. Dan moet de oorzaak onderzocht worden: niet passende uitrusting, 
ondeskundige  instructie, spierspanning of blokkades, anatomische afwijkingen, 
verkeerde hoefstand, gebitsproblemen etc. 
Dan komt een behandelplan. Waarbij de patiënten vaak op een ander wijze 
bewogen moeten worden dan de ruiter gewend is. Want bewegen moeten ze , 
aan de longe, in de stapmolen, op de loopband, in de wei, zwemmen etc.  
Hier komt de therapeut  aan zet naast de dierenarts. Bedenk dat veel 
medicamenten erg lang in het lichaam blijven en voor doping problemen kunnen 
zorgen wanneer het paard wee goed beweegt en je op wedstrijd gaat. 
Het paard moet om de doornuitsteeksels weer vrij te krijgen over de rug leren 
gaan: het paard moet ervaren dat het aangenaam is wanneer het de rug welft en 
de doornuitsteeksels uit elkaar getrokken worden. Wanneer alle spierspanningen 
verdwenen zijn en het paard sterk genoeg is om met een actieve achterhand 
weer onder te treden dan pas kun je proberen er weer op te gaan zitten. Begin je 
te vroeg dan ben je weer bij af. En wanneer je niet in staat bent het paard achter 
te activeren en in een correcte voorwaarts-neerwaarts houding te rijden en hem 
op de voorhand laat lopen dan heb je je geld aan dierenarts en therapeut voor 
niets uitgegeven. Dus heb je ook nog een instructie nodig die hier verstand van 
heeft. 
RR 
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Droge hoeven 
 
In de zomer, wanneer het enige tijd niet geregend heeft worden de hoeven 
droog, omdat ze geen vocht meer uit hun omgeving opnemen, bv. door nat gras. 
De hoeven verliezen dan hun elasticiteit en worden brokkelig en krijgen 
makkelijk scheuren. In het ergste geval ontstaan bloedende hoornspleten. Je ziet 
aan de kroonrand de staat van de hoeven. Wanneer je je paard dan ’s nachts op 
de wei zet heeft hij baat bij de dauw op de grashalmen. 
De hoeven elke dag afsproeien helpt niet, tenzij je dat urenlang doet. Speciale 
hoefverbanden wel. Beter is nog op natte bodem rijden en dan de hoeven niet 
uitkrabben. Allerlei stoffen aanbrengen is ook niet de weg, misschien helpt het 
tegen wat anders, met het maakt hoorn niet vochtiger. 
Wanneer hoeven te nat zijn zwellen ze iets op ( 5 tot 10 mm)en als ze te droog 
zijn krimpen ze weer. Bij beslagen paarden is dat een probleem voor de 
hoefwand. Op te lossen door hoefbalsem op te brengen waardoor het vocht 
minder snel verdampt. 
Hoefolie en vet zijn puur gif voor droge voeten. In beide gevallen wordt een 
waterafstotend laagje op de hoef aangebracht zodat er geen vocht meer kan 
binnendringen. Hetzelfde geldt voor vethoudende crèmes. Een hoefbalsem met 
een hoog watergehalte is nog het best. Maar beter is nog weidegang op nat gras, 
en buiten rijden op een vochtige bosbodem. 
Noodoplossingen: 
Wegwerp babyluier om de hoef wikkelen en met plakband omwikkelen. Aan de 
koot bevestigen en met water vullen. Pas op de het band niet insnoert. 
Beter: springschoenen waarvan de binnenkant zich met water heeft volgezogen 
aanleggen. 
 

Productinformatie 

 
 

Nieuw zadel 2 
 
Jammer dat het er nog niet was toen ik nog reed. 
Wat een uitkomst zou dat geweest zijn: Een zadel 
met een gat voor beluchting in het midden. Paard 
en ruiter zouden daardoor in het zadelbereik 
minder zweten. Had me heel wat nieuwe zittingen 
gescheeld!  www.prestigeitaly.com 
 

http://www.prestigeitaly.com/
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Verslagen 

 
 

Voorjaars-ledenvergadering 
 
Een geanimeerde vergadering, waarbij we een nieuw bestuurslid konden 
verwelkomen: Linda Kok als algemeen bestuurslid.  Het bericht dat we toch niet 
weg hoeven  van ons vertrouwde plekje maakt de weg vrij voor nieuwe 
verbeteringen, zoals de rijbak en de verlichting. Ook de Bloembokalen werden 
uitgereikt. Natasja van der Stoof won de bokaal met maar liefst 32 winstpunten. 
Bij de pony’s moesten Britt Carbaat en Rosanna Zwaan de bokaal delen. 
Benieuwd hoe ze dat gaan doen! 
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De eerste onderlinge wedstrijd 
 
Een geslaagde ochtend, waarbij de menners het helaas lieten afwegen. 
Maar er werd wel serieus dressuur gereden. 
De uitslag 
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De open dag 
 
De open dag was gezellig en we hadden mooi weer. 
Een beetje last van de droes in het duingebied was er wel en soms had het 
programma wat vlotter gemogen om meer mensen langer vast te houden. 
De hele dag gaf Jesse Drent clinic’s in vrijheidsdressuur.  Daarbij werden goede 
vorderingen gemaakt door de deelnemers. De springdemonstratie die door Adrie 
met de pony’s werd gegeven  werd mooi van het begin af opgebouwd. 
De menners maakten er weer een echte wedstrijd van, die wendbare en ijverige 
(!) fjord moeiteloos won. Meer menners zouden het nog spannender gemaakt 
hebben! 
De kür op muziek werd helaas een pas de deux, daar 2 deelnemers niet van stal 
mochten vanwege de droes. Hij stak heel goed in elkaar en de dames oogstten 
veel waardering. 
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Of de smid hier zo blij mee is……? 



Rijvereniging  De 
Commandeurs 
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Clinic Carlijn 
 
Ook deze had wat last van de droes. Maar daardoor hadden de overgebleven 
combinaties wel heel veel aandacht. 
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Rijvereniging  De 
Commandeurs 
TRIX-cup 
 
De rijbanen lagen er gelikt bij, geen overstroming ditmaal. Jammer was dat de 
parkeerplaats  bij het kasteel bestraat werd, waardoor enige improvisatie voor 
het parkeren nodig was. Gelukkig konden trailers ook op de 8 zaligheden 
geparkeerd worden voor dit keer. Maar Ton, als parkeermeester, had er wel weer 
veel werk aan. 

Donderdag beloofde een snikhete dag 
te worden. Zo begon het wel, maar 
het veranderde al heel snel. Onweer 
en bliksem schoven voorbij. Maar 3 
ruiters werden doorweekt en daarna 
was het in ieder geval koeler. We 
hadden een zandruiter. De eerste 
finalisten werden bekend.  
 
  

 
Vrijdag stond er een flinke bries, die het 
aangenaam maakte voor ruiter en paard. 
Strenge naast vrijgevige juryleden, 
waardoor het puntenverschil soms erg 
hoog werd.   
Zaterdag was het plezierig en spannend, 
Je zal maar op 2 punten de finale missen. 
Maar één ding was zeker: er kwamen na 
drie dagen leuke combinaties terug voor 
de finale. Daarbij waren de Commandeurs 
ook betrokken. 

De finale op zondag was een heel gezellige 
dag met veel enthousiaste en tevreden deelnemers. Ditmaal louter dames. De 
jury, bestaande uit Peter van Veen en Anouk Hansen genoten van de 
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deelnemers, en het was weer heel spannend. De laarzen werden met 1 punt 
verschil een prooi voor de jongste deelneemster: Rianne Ashley Ubels. Gelukkig 
kreeg ze onmiddellijk de felicitaties van Elly, die er zo op gehoopt had de laarzen 
te winnen. In de B was de winst voor een Commandeurtje: Judith Schoe.  En in 
de M2 won Nikki van der Waals met “good old” Vivaldi van Anita. In de finale 
konden we ook Tjeerd van Angelique Handgraaf met zijn 19 jaren (en een 
andere amazone) nog bewonderen. 
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Mutaties 

 
 
 
Seniorlid: 
Roos Vredenburg 

Startkaartlid: 
Judith Schoe 
Brittany Petersen 
 

Menlid: 
Hans Rengers 
 

Overleden Donateur: 
Dhr. Jaap Groot 

Juniorlid: 
Nova Serpenti 
 

 

 
 
 

Puzzels 
 

 
 
Oplossing maart 
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Puzzel juni 
 
Hieronder staan een aantal gezegdes of uitdrukkingen die alle iets met echte 
of onechte paarden te maken hebben. Sommige hebben hun oorsprong al in de 
riddertijd, of eerder.  De ij is als y geschreven. 
Neem de letters zoals aangegeven, 15 in totaal en je krijgt als je ze husselt een 
begrip dat elke paardensport beoefenaar graag bij zijn paard ziet. Soms moet je 
daar wel hard voor werken, anderen hebben het van nature. 
 
Een …..paard moet men niet in de bek kijken.  (5e letter) 
Het beste paard…. wel eens ( 4e letter) 
Het…….paard komt achteraan.  (7e letter) 
Iemand over het paard…..(2e letter) 
Het paard van Troje …… halen. (5e letter) 
Het paard….de wagen spannen. (3e letter) 
De …. paarden vindt men op stal. (2e letter) 
De paarden die de…. verdienen, krijgen ze niet. (1e letter) 
Iemand tegen zich in het …. jagen. (3e letter) 
Beslagen ten …. komen. (1e letter) 
Hij heeft zijn ….verdiend. ( 4e letter) 
Iets in zijn …. voeren. (2e letter) 
Iemand op …. jagen. (1e letter) 
In het …. bijten. (4e letter) 
Op je ……… zitten. (3e letter) 
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