Rijvereniging De

Commandeurs

september 2017

Kopij Postgalop
Evelyne Meijssen
Sternstraat 44
1911 WL Uitgeest
Email : e.meijssen@inter.nl.net
Tel. : 0251 – 311539

De Postgalop – september 2017

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................. 3
Van de voorzitter .............................................................................................. 4
Van de bestuurstafel ......................................................................................... 4
Grappige gebeurtenissen .................................................................................. 5
Agenda ............................................................................................................. 5
Wist je dat…? ................................................................................................... 6
Techniek........................................................................................................... 7
Waar moet je zadel zitten? .....................................................................................8
Johan Hamminga tijdens het trainersseminair: Praktische tips voor de opleiding .............8
Rob Ehrens tijdens trainerseminair: Zo train je je ruiteroog ....................................... 10
Een parcours springen is dressuur rijden tussen hindernissen ........10
Paardrijden is denken: Je moet problemen proberen voor te blijven 11
ontspanning en tempocontrole: gebruik een goed gebogen volte .....12
in balans.........................................................................................13
DURF TE GALOPPEREN ....................................................................13
Verzorg je wendingen .....................................................................14
Slimme oplossingen voor grote problemen ...................................................... 15
Het paard in de kunst...................................................................................... 15
Gezondheid .................................................................................................... 16
Spieren ............................................................................................................. 16
Denken? ........................................................................................................... 17
Paarden masseren .............................................................................................. 19
Productinformatie ........................................................................................... 22
Wortelen ........................................................................................................... 22
Verslagen ....................................................................................................... 23
September-wedstrijd........................................................................................... 23
Mutaties ......................................................................................................... 24
Puzzels ........................................................................................................... 24
3

Rijvereniging De

Commandeurs

Van de voorzitter

Het najaar is inmiddels gekomen en we sluiten een mooi zomerseizoen af bij de
Commandeurs met hier en daar een bobbel door externe dingen zoals het weer
dat roet in het eten gooide bij de laatste wedstrijd en de gemeente besloot
uitgerekend tijdens de TrixSportCup het parkeerterrein op te knappen. Maar
overall mogen we echt niet klagen.
Het bestuur is al druk bezig om allerlei activiteiten deze winter en volgend jaar te
plannen, heb je ook een idee of wil je iets organiseren voor de club (nog beter 😊
) dan horen we dat graag!
In deze postgalop staan weer vele leuke artikelen en nieuwtjes; een groot artikel
over een trainersseminair springen, maar ook een artikel over de
trainingsseminair dressuur. Verder de plaats van je zadel verder artikelen over
spieren, paarden masseren en denken.
Veel leesplezier!
Ingeborg van der Heijdt

Van de bestuurstafel
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Geen Nieuws

Grappige gebeurtenissen

Typisch voor de zomer
Kenmerkend voor ruiters:
bruine armen en hoofd en witte benen
vroeg opstaan voor een wedstrijd of om voor de warmte te rijden
de kosten voor insectenspray
in plaats van flip-flops en korte broek: rijlaarzen en rijbroek
mee-douchen met je paard als je hem af sproeit
je kunt kiezen: je rijdt in de regen of in het stof

Agenda
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Club
Dinsdag 7 november

Najaars ALV

Wist je dat…?

Met paarden het graf in.
In de euraziatische steppen leefden de Skythen. In een graf van één van hun
heersers werden 11 hengsten gevonden die met een bijlslag in de nek waren
afgemaakt. Zij dienden als grafgift. Uit gen-onderzoek is gebleken dat de
Skythen al aan fokkerij deden. Zij verschilden van hun wilde verwanten door
sterke spieren, stevige botten, brede borst, geringe behoefte aan water, en
bleken leergieriger, verdraagzamer, en minder angstig.

Vroege veulens hebben korte benen.
Dat komt omdat in de wintermaanden de stofwisseling geringer is en dus ook de
voedselvoorziening voor het embryo. En dat is dan juist de periode waarin voor
vroege veulens een groeispurt hebben. Of dat ook gevolgen voor latere
prestaties heeft moet nog onderzocht worden. Aan het onderzoek deden 27
veulens mee die tussen midden februari en eind april geboren werden.

Wat de staart verraadt.
Hoe paarden met hun staart communiceren en wat de belangrijkste bewegingen
en hun achtergrond zijn.
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Even terzijde: natuurlijk dient de staart om insecten te verdrijven, maar kan ook
anders gebruikt worden. Goed kijken dus.
Een ontspannen paard beweegt zachtjes mee met de bewegingen van de
wervelkolom: hij pendelt zachtjes heen en weer. Houdt hij de rug vast dan gaat
het pendelen verloren. Maakt hij een volte naar rechts, gaat de staart ook wat
naar rechts, maar gaat hij daarna naar links, dan moet de staart in ieder geval
weer minstens recht hangen.
Draagt een paard zijn staart gedurig onnatuurlijk hoog kan dat op
spanning in het rug-gebied wijzen. Maar Arabieren dragen hun staart van nature
hoger.
Bij opwinding wordt de staart
overstrekt en kiept naar de zijkant.
Angstige of onzekere paarden klemmen de
staart in. Maar ook bij pijn of ongemak kan
dat gebeuren.
Is de staartwortel slap dan kan dat
duiden op een trauma of een infectie.
Hangt de staart naar één kant dan zijn de
spieren aan die kant meer samengetrokken
en aan de andere kant meer ontspannen.
Maar ook een probleem aan het achterbeen
kan de oorzaak zijn: is linksachter een
probleem dan draagt het paard zijn staart rechts. Een andere oorzaak kan in een
niet passend zadel, of een scheef-zittende ruiter liggen. Een te lang zadel b.v.
drukt op een punt waardoor pijn in de staart ontstaat en deze als een torpedo
kan gaan draaien.
Paarden die zich moeten
inspannen en daarbij met de
staart slaan, tonen erger,
onbehagen of pijn. Ook paarden
die vermoeid of overvraagd zijn
neigen daartoe. Maar paarden
met een actieve achterhand zijn
ook sneller met hun staart (piaf,
passage b.v.). Springpaarden die
hun staart omhoog slaan
gebruiken dit om bij de landing
hun evenwicht te
bewaren.

Techniek
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Waar moet je zadel zitten?
Vanuit de anatomie van het paard weten we dat de ruiter voor de 15e
borstwervel moet zitten, omdat daar het zwaartepunt van het paard zich bevindt.
Wanneer je een keer zonder zadel rijdt zal je merken dat je paard je naar de
schoft toe schuift. Dat houdt in dat je ook op een zadel daar moet zitten. Ga je
meer naar achter zitten dan blokkeer je het achterste deel van de rug zodat het
paard zich niet meer dragen kan. De paardenrug moet vrij zijn om de rug te
kunnen welven, het bekken te kiepen zodat de achterhand onder het
zwaartepunt kan treden.

Johan Hamminga tijdens het trainersseminair: Praktische tips voor
de opleiding
Net als mensen is er geen paard hetzelfde. Op de weg naar verdere
scholing blijven harmonie en ontspanning steeds binnen handbereik.
“Maar er is geen paard dat leert piafferen op suikerklontjes geven”, zegt
Johan Hamminga op het KNHS-trainersseminar 2017, “wees dus niet
bang voor momenten of periodes van onbegrip, spanning, even chaos.
Die horen er gewoon bij. Werk daar doorheen en heb geduld. Soms heel
lang geduld. Het paard gaat het een keer begrijpen. Het komt een keer.”
Johan Hamminga stelt zijn leven in het teken van paarden, de juiste scholing en
de juiste keuzes in selecties, in beoordelen. Hij vindt dat harmonie en
ontspanning steeds de leidraad moeten zijn gedurende de scholing. Bij
Hamminga begint het uiteraard met een gezond paard om mee te werken. En
dat ‘gezond’ heeft zowel betrekking op het fysieke aspect, als op het mentale.
“Een paard moet fysiek en mentaal in staat zijn om het gevraagde trainingswerk
uit te voeren. Met de training ga je eerst op weg om evenwicht en balans onder
de ruiter te vinden. Vervolgens ga je stukje bij beetje steeds meer richting
verzameling werken”, zegt Hamminga.
“Centraal staat het steeds onberispelijk gehoorzaam zijn op je been: van achter
naar voren, laten nageven, op zoek naar aanleuning dat het paard neemt,
smakelijk aan twee teugels, door het lichaam reagerend, recht.” Dat zijn al heel
veel begrippen en wensen die Hamminga noemt. Ze staan allemaal vermeld in
het ‘scala van de africhting’. Johan Hamminga verduidelijkt dit nog met een
praktische blik: “Het achterbeen is indirect met spierbundels verbonden aan het
achterhoofd van het paard. Dit kun je voorstellen als een elastische kabel die
loopt van het achterbeen vanuit hak-schenkel-bil-kruis-lendenen en rug naar het
achterhoofd van het paard.”
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Praktisch op een rij
Dit zijn de eerste praktische stappen in de opleiding van het paard:
1. Reactie op been leren;
2. Leren wennen aan ruitergewicht, paard beweegt van nature op de
voorhand en door ruitergewicht nog meer;
3. Leren de achterhand steeds meer gewicht van de voorhand over te
nemen.
Dat doe je door halve ophoudingen en overgangen te rijden, later ook
schouderbinnenwaarts en zijgangen. Het effect hiervan is dat
het ondersteuningsvlak wordt verkleind doordat het paard op een smaller spoor
komt, de gewrichten van de achterhand meer worden gebogen, de achterhand
bespierder wordt en de invloed van de ruiter op de training toeneemt.
Tips voor hete paarden
Harmonie en ontspanning is soms ver te zoeken bij een heet paard. Ook
daar heeft Johan Hamminga do’s en dont’s voor.
“Longeer eerst de frissigheid eraf”, zegt Hamminga. “Gaat een paard vervolgens
toch aan de loop, probeer dan trekken te voorkomen, maar zet hem tegen de
wand en zeg duidelijk ‘ho’. Ik heb geen bezwaar tegen een slofteugel, maar hang
daar niet aan. Streef steeds naar kunnen nageven. Een fris paard werk ik
bovendien altijd kleine, korte stukken. Zo eentje moet door langer werk niet al te
veel conditie krijgen! Een heet paard moet soms ook echt leren om zich te
durven ontspannen. Het kan helpen om hem mee te nemen op buitenritjes
waarbij je hem daadwerkelijk los kunt laten.”
Veel paarden worden ook juist gespannen bij het later vragen van meer
verzameling. Hamminga: “De bespiering spant zich meer op om het skelet heen,
daar worden paarden gevoeliger en vlugger van. Daarbij speelt de hoofd-hals
9
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houding een belangrijke rol. Als je een paard tussentijds lang kunt laten, vloeit
de spanning meteen weg. Als je de hals steeds inkort, loopt de druk steeds hoger
op en die druk wordt een steeds grotere spanning.”
Druk geven hoort bij de training, zegt Hamminga. “Bij druk geven ontwikkel je
de spieren op de juiste manier, op de goede plek. Maar bij spanning ontwikkel je
spieren op een verkeerde manier op de verkeerde plek! Paarden die onder
spanning lopen, hebben een strakke, holle rug, een hoge croupe en een bijna
hectische beweging. Paarden die met de juiste druk worden gereden, lopen juist
veerkrachtig, met cadans, Schwung en losgelatenheid. Deze paarden
ontwikkelen zich op de goede manier. Bij het langer maken, volgt het paard mijn
hand.”
Samenvatting trainersseminair.

Rob Ehrens tijdens trainerseminair: Zo train je je ruiteroog
‘Hoe train je het ruiteroog?’ Ruim vierhonderd trainers, instructeurs,
ruiters en belangstellenden kregen het antwoord op deze vraag van
bondscoach Rob Ehrens, die op zijn plezierige en vooral deskundige
manier het KNHS-trainersseminar springen 2017 zijn kennis bijbracht.
“Veel dressuurmatig werken en wendingen verzorgen, zorgen ervoor dat
kunt rijden zoals het moet”, is de rode draad volgens Ehrens.
“Het ruiteroog is gekoppeld aan het
gevoel van de ruiter”, opende Rob
Ehrens de avond, toen de vraag
‘Hoe train je het ruiteroog?’ als
thema van de het trainersseminar
gepresenteerd werd. “Je hebt
ruiters die heel goed afstanden in
kunnen schatten, ruiters die een
afstand pas laat zien en er zijn
ruiters die het gewoon niet zien.”
Ook voor de laatste twee groepen
is er hoop volgens Ehrens. “Het
ruiteroog train ik door veel te
oefenen en vaak te herhalen. Het gaat om controle. Dat geldt niet alleen voor
het springen, maar ook voor dressuur en eventing. In alle disciplines van de
paardensport moet je controle hebben over alle gangen van het paard.”
Een parcours springen is dressuur rijden tussen hindernissen
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Terwijl Nelle Bijlsma haar
zesjarige Giardo
(v.Indoctro) en Sanne de
Jong haar eventer Enjoy
(v.Cartano) los werken voor
de eerste praktische clinic
van de avond, vervolgt
Ehrens: “Het is eigenlijk
simpel. Een springparcours
rijden is dressuur rijden
tussen de hindernissen.
Daarbij is communicatie
met het paard belangrijk.
Het paard moet de ruiter
begrijpen. Daar moet je in
de basis al aan werken. Dat doe je door de hoeken van de rijbaan te gebruiken,
het paard met de been naar de hand rijden. De buitenteugel bepaalt daarbij het
tempo.” Dat demonstreerde Ehrens de gehele avond met zes combinaties.
Met de jonge paarden in de eerste groep lag het accent voor Ehrens op de
controle op het tempo en het goed rijden van de wendingen waar lage
steilsprongen op de grote volte werden gesprongen. Ehrens varieerde de training
door Nella en Sanne achtjes door de rijbaan te rijden en de lage sprongen te
springen. “Deze amazones zijn eigenlijk te goed”, liet Rob zich ontvallen. De
jonge paarden pakten het werk heel goed op en de amazones deden wat Ehrens
ze vroeg. “Op de volte kun je werken aan stelling en buiging, de controle op het
paard en daarmee de afstand bepalen. Je bent het paard aan het losmaken en je
probeert controle te zoeken.”
Voor de trainers had hij een duidelijk advies: “Probeer de hindernissen tijdens de
training zo neer te zetten dat het educatief is.” Constant hamerde Ehrens op het
gymnastiseren van het paard om de controle te krijgen. Hij besloot de eerste
sessie dan ook met de opmerking: “Een paard moet in zijn lichaam klaar zijn en
doen wat we als ruiters van hem willen.”
Paardrijden is denken: Je moet problemen proberen voor te blijven
Twee combinaties die in de klasse Z uitkomen, Hester Klompmaker met de
zevenjarige merrie Firebridge (v.Numero Uno) en de veertienjarige Lysanne
Kruizinga op Casina (v.Numero Uno) kwamen in de baan voor de tweede clinic
met Rob Ehrens. Ondanks het hogere niveau van de combinaties besteedde de
bondscoach veel aandacht aan het loswerken van de merries, die meer spanning
over zich hadden dan de paarden van Nella en Sanne.
“Geef zelf als ruiter eerst de ontspanning aan. Werk bij het rijden naar de
controle en het gymnastiseren van het paard. Het is de taak van de ruiter om het
paard meer op de ruiter te laten letten, dan aan alles om hem heen.” Voor
deelnemers op de tribune had Ehrens een boodschap. “Als trainers en
instructeurs moet je er alert op zijn dat elk moment dat je met de ruiter aan het
werk bent, hij of zij het paard aan het gymnastiseren is en dat een ruiter met
zijn paard communiceert. De losrijfase is zo ongelooflijk belangrijk. Niet zeggen
van we gaan wel springen als je paard los is. Belangrijk is het
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communicatieverhaal ruiter-paard, maar ook als trainer en leerling moet je met
elkaar sparren. Vraag hoe het voelt. Niet alles is zichtbaar. We kunnen helaas
niet alles zien, daarom is praten
met je leerling zo belangrijk.”
“Het been vloeit in de hand”,
herhaalde Rob elke keer. “Blijf er
aan werken om de lossigheid in
het lichaam van je paard te
krijgen.” Dan krijg je de controle
die nodig is om de juiste afstand
naar de sprong te
krijgen. Paardrijden is eigenlijk
niets anders dan communiceren
met je paard. Een goed gereden
paard zal de hand van de ruiter
volgen. Als een ruiter te sterk
blijft, dan volgt een paard de hand niet. Dat maakt het paardrijden leuk. Als ik
dat en dat doe, dan krijg ik dat van het paard terug. Maar het gaat niet altijd
zoals het in de boekjes staat. Je moet wat ondernemen. Paardrijden is denken.
Je moet problemen proberen voor te blijven. Moeilijke dingen zijn juist leuk.”
ontspanning en tempocontrole: gebruik een goed gebogen volte
Op de grote volte in het midden van de rijbaan maken Hester en Lysanne de
eerste sprongetjes. “De afstand van Lysanne is niet verkeerd”, vertelt Rob.
“Jouw paard gooit zich over het sprongetje met het gevolg dat hij niet goed
landt. Lysanne moet nu zoveel doen om haar paard onder controle te krijgen, dat
haar kijk op de sprong weg raakt. Ze moet werken aan het lichaam van het
paard. Weer meer aan de controle werken. Haar paard krult zich voor op en loopt
met zijn lichaam door.” De volgende sprongen gaan al beter. “De sprong is al
gecontroleerder”, geeft Rob een compliment. “Hoe dichter je zelf aan het paard
kan blijven, hoe beter het is.”
De merrie van Hester schiet wat onder haar weg op de lage sprongetjes. “Hester,
breng ontspanning over”, vraagt Rob de stijlvolle amazone. “Hoe spannender het
voor het paard is, hoe ontspannender het voor de ruiter moet zijn. Als ruiter
moet je niet je ademhaling vastzetten. Dat neemt het paard over. Ontspannen
op je paard zitten. Als een paard gespannen is en dan veel meer van de ruiter
weg wil lopen, dan kan je grote voltes maken. Maar daar wordt het moeilijker
van. Maak de voltes kleiner. Maar ik ga de voltes niet kleiner trekken, maar wel
klein rijden, gebogen om het binnenbeen met een controlerende buitenteugel.
Tijdens deze oefening zal het paard toch gaan ontspannen.”
Rob maakt de steilsprong een paar gaten hoger. “Dit stelt niets voor. Als ruiter is
dat gewoon hetzelfde sprongetje.”
Hesters paard wil de sprong te snel maken. “Gecontroleerd bij de sprong laten
lopen, zodat ze meer naar de ruiter toe gaat springen”, is het advies van Rob.
Lysanne krijgt een steeds betere afstand op de hindernis. “Na de sprong iets
sneller afwerken. Sneller gaan reageren, Lysanne. Je blijft drie galopsprongen na
de landing naar voren zitten. Eerst jezelf rechtop, op je beugel drukken en direct
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inwerken op je paard. Dan krijg je sneller controle naar de volgende hindernis.”
De clinic loopt ten einde en de combinaties zijn meer ontspannen dan aan het
begin. “Consequent zijn en dingen in de training blijven herhalen werpt zijn
vruchten af”, besluit Rob de tweede clinic van de avond.
“Of je nu een parcours van een meter of een parcours van 1.50 springt, het komt
eigenlijk op hetzelfde neer. Je moet controle hebben. Je moet naar een oxer van
1.50 niet veel harder gaan rijden dan dat je naar een oxer van een meter doet.
Het is niet het tempo dat me naar een hogere sprong kan brengen, maar de
controle, het geslotene, hoe ik bij de sprong kan komen”. Daarmee opent Rob
het derde blok van de avond waarin Cristel Kalf en Rink-Jan Dijkstra met hun
1.35m paarden rijden.
in balans
Cristel’s paard Djibab van de
Linthorst (v.Nabab de Reve)
loopt wat op de voorhand en
Cristel probeert hem lichter te
krijgen aan de voorhand door
haar hand omhoog te brengen.
“Een ex-collega van mij zei
eens: ‘Je kunt niks optillen
waar je op zit.’ Ik heb dat thuis
eens geprobeerd door op een
stoel te gaan zitten en die op
te tillen, maar dat gaat niet.
Eigenlijk proberen we het
hoofd het paard op te tillen.
Maar het paard moet in balans gaan lopen. Dan zal die eigenlijk zelfs wel dieper
gaan lopen. Het paard is zoals hij is. We moeten controle zien te krijgen over
onze ritmes. Dieper of hoger lopen, dat is dan zo. Je kunt niet blijven sjorren,
want dan ben je niet meer aan het paardrijden. Als je denkt ik heb geen
controle, druk je op de beugel en sluit je hand tot het paard luistert en dan
ontspan je weer. Je kunt beter een paard hebben dat iets te hoog loopt met de
hals als een die te diep loopt. Maar die laatsten springen vaak beter. Een paard
dat zijn hals hoog draagt, die drukt zijn rug weg en zal veel meer moeite hebben
om het lijf te gaan gebruiken zoals wij dat graag willen.”
Het paard Sanchez (v.Stakkato) van Rink-Jan is actief en loperig. “Maak jezelf
los boven je paard. Lekker ontspannen zitten en licht zijn met de hand”, geeft
Rob als aanwijzing. “Niet te druk willen zijn bovenop je paard. Hoe minder
plezierig je paard dat vindt. Als je vindt dat het tempo te hoog is, zoek dan een
grote volte. Laat dat paard lekker onder je galopperen, kijk of je van de spanning
af kunt komen.”
DURF TE GALOPPEREN
Tijd om te gaan springen. Ehrens kiest daarvoor een steilsprong uit op een lange
lijn. “We gaan dadelijk testen met deze steilsprong. Dat was de vraag. We gaan
kijken of we aan het ruiteroog kunnen peuteren. Het is moeilijk om van een lang
stuk naar een hindernis te rijden.” Cristel en Rink-Jan krijgen een wisselende
13
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afstand op de sprong. “Onwillekeurig zijn we aan het controleren”, vertelt Rob.
“Terwijl we dat juist niet willen. Belangrijkste is dat je als ruiter durft te blijven
galopperen. Die hindernis komt vanzelf naar je toe.”
De volgende oefening is een korte wending naar een steilsprong rijden. “De
wending waar ik de hele avond op hamer moet nu gereden worden”, geeft Rob
als advies aan Cristel. “Neem meer tijd. Blijf in je ritme.” Om te zorgen dat
Christel de wending goed uitrijdt gaat Rob een paar meter voor de hindernis
staan. “Rijd me niet omver, want dan heeft Nederland een probleem. Zoveel
bondscoaches zijn er niet, anders had ik er niet zo lang gezeten”, lacht Ehrens.
“Gebruik thuis in de training plastic paaltjes die je bijvoorbeeld ook in het
zwembad gebruikt, om je te helpen bij het rijden van de wendingen. Dat is een
veiliger manier dan een hindernisbalk op de grond te leggen. Dan heb je kans op
blessures en met de plastic bandjes gebeurt er niets.”
Rink-Jan’s paard blijft loperig. “Je laat je meerijden”, zegt Rob. “Ga naar voren in
de bus, neem stuur, de versnelling en de rem in je hand. Nu zit je nog te vaak in
de bus en je doet wat je paard wil.” Ehrens zet een bloempot neer op de plek
waar hij eerst stond om de wending goed te laten rijden. “Parcoursbouwers
spelen met attributen in het parcours. Je moet nu om de bloempot heen rijden.
Binnenbeen gebruiken, de buitenteugel is je rem”, klinkt het weer. “Leer je als
ruiter de wending goed te rijden, dan hoef je straks geen bloempot of bandje te
gebruiken en wordt het een automatisme. Maak een spel van je rijden, geen
obsessie.”
Verzorg je wendingen
Na een aantal controle-oefeningen is het tijd om het volledige parcours te rijden.
“Springen is dressuur rijden tussen de hindernissen. Ik wil buiging zien in de
wendingen. Rustig blijven, dan komt er altijd een afstand.” Naarmate de clinic
volgt krijgt Rink-Jan steeds meer controle over zijn paard. “Je zag dat het in de
controle goed kwam in het parcours. Als je er een klein sprongetje tussendoor
doet, dan werk je weer aan de controle. Wendingen verzorgen, dat is de rode
draad door de avond heen.” Er komt altijd een afstand. Raak niet in paniek als er
geen afstand komt”, is een wijze raad van Ehrens. “Geloof in jezelf is een hele
belangrijke factor in het paardrijden. Als je twijfelt gaat het mis.”
Het springen zit er op, de Cristel en Rink-Jan draven hun paarden. “De taak van
de ruiter en van ons trainers is, om steeds te blijven werken aan de ontspanning
van het paard. Ook tijdens het uitwerken”, geeft Rob alle deelnemers mee. Hij
sluit de avond als volgt af: “Heel veel dressuurmatig werken zodat je wendingen
kunt rijden en het zo voor elkaar krijgt dat je gewoon kunt rijden zoals het
moet.”

Tekst: Jacques Verkerk
Foto's: Wilma Frentz
Copyright: KNHS (overname alleen met bronvermelding)
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Slimme oplossingen voor grote problemen

hooinet
Een hooinet volproppen is soms lastig omdat de
opening door het koord klein is en het koord ook
vaak door de war raakt.
Neem een rechthoekig groot hooinet en rijg een
bezemsteel als een naald door de bovenste gaten.
Het net is dicht, kan gedragen worden en in de box
bevestigd worden

Het paard in de kunst

P. Snayers, Intocht van Maria de Medici te Antwerpen
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Maria de Medici was de vrouw van Hendrik de Navarra en de moeder van
Lodewijk XIII. Na de dood van haar echtgenoot ontstond er een machtsstrijd: ze
wilde regentes worden. Haar minderjarige zoon vond zichzelf echter mans
genoeg om zijn vader op te volgen en werd daarbij gesteund door kardinaal
Richelieu. Maria verloor de strijd en werd verbannen.
In augustus vluchtte ze naar de zuidelijke Nederlanden waar ze in Brussel werd
ontvangen door aartshertogin Isabelle. Samen vertrokken de vorstinnen naar
Antwerpen waar ze bij de Werf aan land gingen. Dat moment heeft Peter
Snayers geschilderd.

Gezondheid

Spieren
Ze zijn de motoren van het lichaam. Zij maken energie uit het voedsel, dat levert
kracht. Tezamen met de pezen en de ondersteunende banden zorgen ze voor de
beweging. Een paard kan op een vlak stuk driemaal zijn lichaamsgewicht
trekken.
In tegenstelling tot mensen komen spier- en peesverrekkingen en –scheuringen
weinig voor. Waardoor is onbekend.
Een spier wordt gevormd door spierbundels, die weer uit spiercellen bestaan. In
de spiercellen bevinden zich de zg. mypfibrillen. Myofibrillen zijn lange eiwitten
die langs elkaar kunnen schuiven zodat de spier verkort. Elke cel kan actief
verkorten, maar moet door tegengesteld werkende spieren weer op lengte
gebracht worden (denk aan biceps-triceps)
Bij een spierverrekking worden de bundels te ver uitgerekt, maar scheuren niet.
De myofibrillen in de cellen lopen wel schade op.
Bij een spierbundelscheuring scheuren, afhankelijk van de ernst, meer of minder
spierbundels, maar de spier als geheel blijft intact. Er ontstaan wel bloedingen.
Er ontstaat ook pijn en kreupelheid kunnen het gevolg zijn.
Bij een spierscheur wordt de gehele spier gescheurd, waarbij de uiteinden naar
de pezen terugtrekken. Deze spier kan zijn werk dus niet meer doen.
Een paard met spierschade moet absoluut rust hebben om erger te voorkomen.
Koelen helpt (er is vaak een zwelling zichtbar en warmte) maar een koelgel is
onvoldoende. Een ijspad helpt maar is vaak op de bewuste plek slecht aan te
brengen. Verder moet het paard rust hebben en elk risico op vernieuwd scheuren
uitgesloten worden. Spierbundels helen betrekkelijk snel, maar is de spier
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doorgescheurd dan moet men op zeker een half jaar rekenen en het paard
daarna met pensioen sturen.
De spierbundels moeten zichzelf herstellen en dus heeft fysiotherapie in de
eerste tijd geen zin, Na vier ween kan men iets doen aan de lidtekenvorming.
In een gezonde spier liggen de spiervezels keurig parallel, maar in het
lidtekenweefsel lopen ze kris-kras door elkaar. Dat verstoort de werking van de
spier. Door gerichte behandeling kan men dat herstellen. Maar een eenmaal zo
beschadigede spier is vatbaar voor nieuwe problemen en kan ook niet meer zo
maximaal belast worden.
Wat kun je doen ter voorkoming? In de meeste gevallen weinig, want het kan
door een trauma ontstaan, vastliggen, uitslaan, een ongeluk in de wei etc.
Maar één ding kun je wel doen: rijd je paard genoeg lang los voor je hem een
echte inspanning vraagt: niet dagenlang in de box en dan een wilde rit in galop.
Maar dat wist je al wel.

Denken?
Wat gaat er in het hoofd van een paard om?
Mensen kunnen hun denken en handelen sturen. Mensen zijn zich hun plaats in
de gemeenschap bewust, hun sterke kanten en hun zwakke.
Voor paarden geldt dat niet. Paarden handelen altijd vanuit hun ervaring
gevoelstoestand.
Paarden zijn niet dom, ze ontwikkelen bepaalde strategieën. B.v. om aan voer te
komen of uit de box te breken. Zo zijn paarden bekend die alle mogelijke sloten
kunnen openen of b.v. een stok gebruiken om hooi naar zich toe te halen waar
ze anders niet bij kunnen.
Motivatie speelt een grote rol. Ze proberen van alles, en wanneer het lukt wordt
daardoor het beloningscentrum in de hersenen geactiveerd. Ze kunnen het
geleerde ook in nieuwe situaties gebruiken. Ze kunnen ook handelingen van
mensen afkijken.
Een experiment:
De voerkist kon alleen geopend worden als eerst een schakelaar ingedrukt werd.
De paarden werden in 2 groepen gedeeld: de ene groep kon toekijken hoe de
kist d.m.v. de schakelaar geopend werd en de andere groep had daar geen zicht
op. Het resultaat: van de groep die kijken kon lukte het 8 van de 12 de kist te
openen. Van de controlegroep maar 2.
Een ander experiment:
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Wortels worden in een emmer gedaan die buiten bereik van de paarden staat. De
paarden konden de wortels daarna niet meer zien, wel de emmer. Kwam er een
bekende langs dan stelden de paarden alles in het werk om duidelijk te maken
dat ze d wortels wilden. Ze zagen ze niet maar wisten nog wel dat ze er waren.
Deze eigenschap ontwikkelt zich bij de mensen in de eerste twee levensjaren.
Maar zijn ze intelligent?
Dat is een menselijk begrip dat veelomvattend is en moeilijk te definiëren.
Bij paarden spreekt men van leer- en waarnemingsprestaties.
Zij herinneren zich plaatsen waar ze voer vonden en mensen die ze goed of
slecht behandeld hebben, soortgenoten en bepaalde plaatsen.
Dat is het gevolg van conditionering: een goede reactie op een probleem wordt
beloond. (denk aan het verhaal met de symbolen en de dekens op of af).
Paarden kunnen ook iets met aantallen. Ze zijn in staat om hoeveelheden tot 7
te herkennen. Houdt je ze 1 grote of 2 kleine appels voor dan kiezen ze altijd
voor de 2.
Een experiment:
Pony’s stonden in een experimenteerstand met een beeldscherm voor hun neus,
Op het beeldschermen stond bovenin een groep cirkels, rechts en links beneden
stonden ook groepen cirkels. Eén van de twee had het gelijke aantal cirkels als
het bovenste figuur. Tot 7 cirkels konden ze prima de gelijke kiezen.
Paarden hebben veel omgevingsprikkels nodig om te kunnen leren. Een eenzaam
paard leert niet zo veel. Paarden herkennen of een mens vrolijk of boos is, ze
reageren goed op verbale commando’s en op aanrakingen (verschuif je kuit iets
en ze reageren daarop)
Paarden hebben net als mensen verschillende talenten.
Een paard weegt altijd af of het de moeite waard is een bepaald gedrag te
vertonen. Motivatie speelt dus een grote rol. Het enen paard reageert snel, het
andere trager, maar kan zich beter concentreren. Nieuwsgierigheid en open
staan voor nieuwe situaties speelt een rol, evenals het korte- en het lange
termijn geheugen . Het focussen op een opgave, leersnelheid, creativiteit en
sociale vaardigheid zijn ook componenten.
Gevoelsdieren.
Hun doen en laten wordt door hun gevoel bepaald. Ze doen dat wat goed voelt
en mijden wat slecht voelt.
Maar wanneer ze in paniek raken is daar geen sprake meer van. Bij extreme
stress schakelt het paard op de z.g. Vecht-of vlucht-program om. Het logische
“denken” is door de adrenaline uitgeschakeld. Op hol geslagen paarden worden
door niets tegengehouden, zonder op verlies of schade te letten. Dit gedrag heeft
in het wild zijn overleven verzekerd.
Vermenselijking.
Paarden trekken uit hun gedrag geen consequenties als er niet onmiddellijk een
gevolg op is. Een beloning heeft alleen uitwerking als hij onmiddellijk, of
hoogstens 2 seconden, na het gewenste gedrag komt. Het snoepje na het rijden
heeft geen enkele waarde als beloning, want het paard kan het niet aan een
gedrag verbinden. Het is natuurlijk wel lekker en het paard weet dat het dan
gedaan is met het werk.
RR
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Paarden masseren
Massage verbindt: de betrekking tussen mens en paard wordt intenser.
Paarden houden ervan en vertellen met hun lichaamstaal wat ze bevalt en wat
niet. Geeft je paard aan dat het pijn oplevert op een bepaalde plaats dan is het
vaak genoeg een paar cm. op te schuiven. Onafhankelijk waar je masseert, heeft
het altijd effect op het totale paard. Dat komt doordat bindweefsel het hele paard
omhult, maar ook de spieren de spiervezels, de zenuwen en de bloedvaten. Door
het bindweefsel is alles met elkaar verbonden.
Het best kun je beginnen bij de onderhals, dan kan je paard je zien en ruiken.
Je hebt 2 zaken dringend nodig: kracht in je handen en concentratie.
Aangezien we meestal niet met zoveel kracht de handen gebruiken is langzaam
beginnen een “must”. Bovendien moet je steeds de signalen opvangen van je
paard en dat eist ook concentratie. Dus beginnen met 5 minuten en langzaam
opbouwen. Heeft je paard er genoeg van dan ophouden.
Een stijver paard met hoge spierspanning voor het rijden masseren zodat hij
losser wordt. En paard met normaal een lage spierspanning juist niet voor het
werk, maar daarna masseren. Dat is voor paard en ruiter een goede
ontspanning.
Nerveuze paarden hebben vaak last van spanningen in hun spieren. Ze reageren
aan het begin soms wat afwijzend, maar na een paar minuten ervaart het paard
de ontspanning en geniet het.
Met één hand masseren, de andere hand op het paard laten rusten ter
geruststelling en controle. Beide handen vlak aan het paard.
De belangrijkste feiten over massage:
Wat levert het op?
• Bevordert de betrekking tussen paard en mens
• Verbetert de beweeglijkheid
• Reguleert de spierspanning
• Reguleert de stress-hormonen
• Lost weefselverklevingen op
Wanneer mag je niet masseren?
• Bij acute verwondingen, zwellingen of warmere plekken
• Bij koorts
• Bij een tumor
• Bij een zenuwontsteking
• Bij een verdenking op trombose (bloedstolsel)
Wat zijn de meest geschikte werkplekken?
• Een rustige plek met een wand waar het paard tegen aan kan leunen
• Vooral geen nauwe gangpaden met veel verkeer
• Het mooist is het om een helper het paard te laten vast houden, anders
losjes aanbinden
Hoe lang moet je masseren?
• Rustig beginnen met een paar minuten, ook voor de beginnende masseur
is het inspannend
• Voor nerveuze paarden is aanvankelijk 10 tot 20 minuten maximaal
• Als je paard er van geniet dan tot 30 minuten masseren
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Als je paard onrustig of ongeconcentreerd wordt… ophouden

Hoe sterk moet de druk zijn?
• Zo sterk als noodzakelijk en zo zwak als mogelijk (tja….)
• Nooit te sterk want dan verspannen de spieren zich. Let op pijnreacties bij
het paard
• Begin met lichte druk, wanneer de spierspanning in de opppervlakkig
spieren minder wordt kun je de druk opvoeren
• Afhankelijk vamn het lichaamsdeel: aan de achterhand aterker dan aan de
voorhand
Tekens van genot bij het paard:
• laaghangend hoofd
• zachter wordende spieren
• ontspannen hangende oren
• hangende onderlip
• kleine, zachte ogen
• diep, langzame ademhaling
• lichte kauwbewegingen
• gapen
• achterbeen op rust
• heldere vloeistof uit de neus
Leren voelen
De kauwspier
Met kleine ronddraaiende bewegingen voelen of de
spier hard is. Dit kan op gebitsproblemen of storingen
in het bekkenbereik duiden.
De spier bij de slapen
Met je duim vanaf de “bult” onder de maantop naar de
buitenkant van het hoofd cirkelen. Veel hectische of
nerveuze paarden hebben hier spanningen. Als het
goed gaat worden de spieren hier onder de cirkelende
beweging minder strak.
De nek
Paarden die kopschuw zijn hebben hier vaak te
gespannen spieren. Zachte druk uitoefenen en
langzaam opvoeren tot middelmatig, waarbij het paard
niet mag reageren.
Onderkant hals
Hier moet het soepel voelen en de onderkant moet
makkelijk heen en weer bewogen kunnen worden.
Wanneer hij stijf en pijnlijk is dan hebben paarden
moeite met stelling en ruim voorgrijpen van het voorbeen.
Rugspieren
Strijk met de vlkaake hand en lichtgebogen voingertoppen over de rug. De
spieren liggen naast de doornuitsteeksels van de wervels tot de boog van de
ribben. De spieren moeten een beetje meegeven. Als de spieren onder de druk
hard worden, het paard uitwijkt, of aangeeft dat hij de druk onaangenaam vindt
dan zijn hier vastzittende spieren en is massage nodig.
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Hoe masseren
Strijken, niet aaien
Glij met de hele hand rustig en in een
lange haal over een lichaamsdeel. Terwijl
de ene hand strijkt zet je met de andere
hand nieuw aan. Terwijl de ene hand
ophoudt begint de andere hand opnieuw.
Strijken in de haarrichting. Geniet het
paard ervan dan kun je de druk verhogen
en je lichaamsgewicht inzetten.
Deze beweging verbetert de doorbloeding en is lymfe-afdrijvend. Zuurstof en
voedingsstoffen worden aangevoerd en afvalstoffen verwijderd. Je moet het
weefsel onder je handen voelen ontspannen.
Schudden, niet roeren
De vlakke hand op het dikste deel van de spier leggen en
de spier snel heen en weer schudden. Nooit langer dan 3
minuten. Spieren die je met de hand kunt omsluiten kun
je rustig helemaal in de hand nemen, zoals halsaanzet,
manenkam of de spier bij het zitbeen. Hierdoor wordt de
stofwisseling verbeterd en het spierweefsel losser.
Tegenbeweging
Handvlakken vlak op de spier leggen met een beetje
afstand tot elkaar. Met de toppen van je vingers de spier
met je ene hand naar
je toe trekken en
gelijktijdig de andere
hand met de handbal van je afduwen.. Een
paar seconden vasthouden en dan loslaten.
Goed voor lendenspieren en manankem. De
doorbloeding verbetert en verklevingen kunnen
opgelost worden. Bij de manenkam maakt dit
de hele hals- en rugbespiering losser.
Cirkelen
Bij het cirkelen bewegen de vingers zich in kleine kringetjes,
constant met een middelmatige druk. Hiervoor de duimen of de
vingers inzetten. Een pijnpunt op deze manier maximaal 4
minuten masseren, langer is voor het paard onaangenaam.
Oppervlakkige spanning worden opgelost, pijn verminderd en
de spierspanning verlaagd.
Comprimeren, niet concentreren
Met de handballen of de vuist de spieren
van de achterhand met ritmische,
pompende beweging bewerken. Met
geringe druk beginnen en langzaam
verhogen. Op geen enkele plaats langer
dan 3 minuten. Spanningen in de
diepere spierlagen kunnen verminderd
worden en afvalstoffen verlaten de spier.
Bovendien wordt de plaatselijke
stofwisseling geactiveerd.
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Kneden
Beide handen naast elkaar op het paard leggen. Met de duimen in een 2 seconde
ritme cirkelvormige bewegingen maken. Snellere bewegingen zijn voor het paard
onaangenaam. Spierspanning, spierknopen, en opstoppingen worden opgelost,
de bloedsomloop en stofwisseling verbeterd.
RR

Productinformatie

Wortelen
Wortelen zijn de wortels van van de Peen (Daucus carota L.), behorend tot de
Schermbloem familie.
Ze bestaan voor ongeveer 80% uit water, daarnaast kollhydraten (suikers), eiwit
en een heel klein beetje vetten. De meeste voedingsstoffen zitten in de schil.
Ze zijn zo gezond
vanwege de
geeloranje
kleurstof
Betacaroteen.
Betacaroteen is
van belang voor
de vorming van
vitamine A dat
voor de
botopbouw en
voor het zien van belang is, en is in vet oplosbaar. Hooi en stro bevatten
voldoende vetten, dus is een scheut olie over de wortels niet nodig.
Meer dan een kilo moet men niet voeren, omdat de vertering in de dikke darm
dan verstoord wordt. Te veel wortels kan voor dunne ontlasting en koliek zorgen.
Beschimmelde, zachte of bevroren wortels doen dat evenzeer.
Je kunt het best de wortels in zijn geheel voeren, voor paarden die slecht eten
kun je wortelsap gebruiken.
Vanwege het vele suiker in de wortels zijn ze niet geschikt voor paarden met
gevoeligheid voorhoefbevangenheid.
Wanneer je ze over langere tijd bewaart eerst schoonmaken .
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Verslagen

September-wedstrijd
Dit was de kleinste wedstrijd
die we ooit georganiseerd
hebben.
Eén rijbaan.
Dat was wel een geluk aan
de ene kant, want daardoor
kon de slechtste zijde
vermeden worden en lag er
een prachtige baan.
Veel andere wedstrijden
hadden ook weinig
deelnemers of gingen niet
door.
Lag het eraan dat het in het
Hippiade-weekend zat, of is
men wedstrijd-moe, of het
laatste weekend van de
vakantie??
Het weer werkte in ieder
geval mee en de sfeer was
prima.
Helaas hadden nogal wat
paarden gebrek aan impuls, wat
de punten drukte. Vooral in de M
was dat een probleempje, maar
de B en L2 hadden daar geen last
van.
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Mutaties

Juniorlid: Amber Brakenhof

Puzzels

Oplossing juli
schoudervryheid

Afmeldingen:
Gerard Schenk
Harry Croese
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Een gegeven paard moet men niet in de bek kijken. (5e letter v)
Ook het beste paard struikelt wel eens ( 4e letter u)
Het hinkende paard komt achteraan. (7e letter d)
Iemand over het paard tillen.(2e letter i)
Het paard van Troje binnen halen. (5e letter e)
Het paard achter de wagen spannen. (3e letter h)
De beste paarden vindt men op stal. (2e letter e)
De paarden die de haver verdienen, krijgen ze niet. (1e letter h)
Iemand tegen zich in het harnas jagen. (3e letter r)
Beslagen ten ys komen. (1e letter y)
Hij heeft zijn sporen verdiend. ( 4e letter r)
Iets in zijn schild voeren. (2e letter c)
Iemand op stang jagen. (1e letter s)
In het zand bijten. (4e letter d)
Op je stokpaardje zitten. (3e letter o)

Puzzel september
Dit keer een combinatie van een cijferpuzzel en een letterpuzzel.
Er zijn 15 omschrijvingen gegeven.
Alle niet-grijze vakjes moeten gevuld worden.
In sommige vakjes staat al een cijfer.
Gelijke cijfers betekent ook gelijke letters.
Een letter heeft nooit twee cijfers.
De Q en de X staan er niet in.
In het groene rijtje ontstaat weer een ander woord.

1 kunnen menners punten mee scoren
2 één van de gangen van het paard
3 nodig o.a. bij voltige
4 vorm van paardensport ( in groepsverband)
5 type paard wat graag in de eventing gezien wordt
6 vorm van paardensport(individueel)
7 uitrustingsstuk
8 oefening uit de hogere dressuur
9 oefening uit de basissport
10 langs alle zijden van een rijbak
11 official bij de marathon
12 moment in de draf
13 onderdeel van een zadel
14 plaats waar je een parcours aflegt
15 onderdeel van het harnachement
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