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Van de voorzitter 
 

 
 
Van de voorzitter 
 
Alweer de laatste postgalop van dit jaar! Voor mij persoonlijk een jaar met 
hoogte maar ook diepte punten. Mijn paard Billy heb ik na een lange revalidatie 
toch in moeten laten slapen, maar ik heb eind dit jaar gelukkig een opvolger 
kunnen vinden in Early. Ik hoop dat ik volgend jaar met hem mee kan doen met 
de activiteiten van de club! 
Ook de club heeft een aantal hoogtepunten gehad, we hadden succesvolle 
evenementen zoals de open dag en de TrixSportcup, maar hebben vanwege het 
weer ook wedstrijden af moeten zeggen en we kregen te maken met een 
gemeente die het ene moment liet weten dat we op het huidige terrein kunnen 
blijven voor een langere tijd en vervolgens kwamen de plannen over bebouwing 
van het ADO terrein op de proppen en is de toekomst op ons terrein toch weer 
onzeker.  
Voorlopig gaan we ons terrein wel goed onderhouden, maar grote investeringen 
moeten wachten tot er meer duidelijkheid is. Wel willen we dat de bodem goed 
blijft, die gaan we dus wel opknappen.  
De postgalop heeft deze keer ook weer veel leuke en interessante artikelen; het 
actieve achterbeen, bouwkenmerken van paarden, kijken en veel artikelen over 
de gezondheid van paarden; drainaige poetsen, mok, grasziekte en graan. 
Veel leesplezier! 
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Het bestuur wenst alle leden een fantastische kerst en 
een goed, gezond en sportief 2018!! 

 

 
 
 

We nodigen alle leden uit voor onze nieuwjaarsreceptie op 
zondag 7 januari om 16:00 in het clubhuis.  
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Van de bestuurstafel 
 

 

Nieuws 
 
Het dak van het trekkerhok is erg slecht aan de linkerkant. Er moet 
waarschijnlijk een nieuw dak op, maar of dat de investering waard is moeten we 
nog even afwachten. Voor nu nog geen lekkage. 
Bij loonwerkers worden offertes opgevraagd om de bak zodanig op te knappen 
dat hij nog een paar jaar goed mee kan, door de vele regen staat hij nu steeds 
onder water omdat het regenwater niet weg kan. 
Extra klussendag of klussen inplannen om de binnenkant van het clubhuis een 
opfrisbeurt te geven.  
Dit jaar komt er geen Trixsportscup. We gaan kijken of we dat weekend een 
extra wedstrijd doen of dat we een wedstrijd gaan houden in de Happy Athlete 
Competitie.  
Voor komende jaren gaan we met Astrid kijken hoe we de TrixCup weer kunnen 
opstarten in een iets andere vorm, er komen nu vele (semi) pro’s op af en die 
hebben heel wat noten op hun zang. Het idee echter was om een wedstrijd te 
organiseren waar vooral de basisamateur zich thuis voelt.  
De tap in de bar wordt steeds minder gebruikt, we gaan het gebruik monitoren 
en mogelijk overstappen op losse flesjes. 
Er wordt gevraagd of er indien de baan slecht is de lessen verplaatst mogen 
worden, dat is geen probleem mits het in overleg is met de deelnemers van de 
betreffende les.  
Marjon en Dionne zijn naar de kringvergadering geweest, de vraag is hoeveel 
toekomst de kringen nu hebben nu de alles is losgelaten b.v. de 
wedstrijdkalender en het vervallen van de kringkampioenschappen. Een kring is 
inmiddels opgeheven i.v.m. ontbreken van bestuursleden.  
KNHS vaart een andere koers en wil de leden als klanten behandelen, echter 
wordt voorbijgegaan aan het feit dat de wedstrijden en activiteiten door 
vrijwilligers georganiseerd worden en juist deze groep zich volgens die visie in 
allerhande bochten moet gaan wringen om het de klant naar het zin te maken. 
Dan is de lol er voor die mensen snel af. 
Klussenlijst wordt dit jaar eerder gepubliceerd. 
 
 
Notulen najaarsvergadering 
 
Dinsdag 7 november 2017, Tolweg Heemskerk. 
 

1. Opening door de voorzitter 
Om 20:31 werd de vergadering geopend 

2. Mededelingen 
Afzeggingen van Gonnie vd Kommer, Adrie Duin en Mirjam Kuijs 
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3. Ingekomen stukken 
Geen  

4. Notulen voorjaarsvergadering 2017 
Geen opmerkingen, met dank aan Dionne Geerdes 

5. Begroting 2018 
Meer leden, meer uitgave aan lessen, meer inkomsten van contributie 
Onzekerheid nog over Trix, daardoor lagere barinkomsten en wedstrijd 
inkomsten dan vorig jaar begroot. Onzekerheid over terrein Tolweg. 
Geen vragen/opmerkingen 

6. Bestuur 
Nieuwe aanmeldingen altijd welkom 

7. Prijsuitreiking Puzzeltocht 
Winaars Menners: Ronald en Particia  
Winaars ruiters: Hans, Hans, Stephanie en Elsa 
(Leuke prijzen verzorgd door Marjon) 

8. W.V.T.T.K 
7 januari oliebollen rit en receptie 
22 april onderlinge wedstrijd, met clinics en fotograaf. 
3 juni puzzelrit 
Paasrit voor pony leden. 
Lia benaderen voor een serie clinic, 21 juni 5juli 19 juli 
BBQ 9 september BBQ  
Volgende ALV in 2018 3 april en 6 november 

9. Rondvraag. 
Niets  

10. Sluiting 
Om 20:54 werd de vergadering gesloten 
(notulen door Dionne Geerdes) 
 

Grappige gebeurtenissen 

 
 
Typisch voor de winter 
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Agenda 
 

 
 
Club 
 
7 januari 2018: oliebollenrit en nieuwjaarsreceptie. 
3 april: voorjaarsvergadering. 
22 april: aangeklede onderlinge wedstrijd. 
 
 

Wist je dat…? 
 

 
Nieuwe panelleden sportkadermonitor 
 
Ook voor vrijwilligers in de verenigingen! 
De deelname aan de Sportkadermonitor is tot nu toe zeer succesvol. Wij willen 
dit graag zo houden. Daarom zijn wij op zoek naar nog meer mensen die actief 
zijn binnen verenigingen. We zoeken niet alleen naar ervaren en gediplomeerde 
mensen, maar zeker ook naar enthousiaste en actieve vrijwilligers, bijvoorbeeld 
ouders die een handje helpen bij het team van hun kind of senioren die af en toe 
een jeugdwedstrijd leiden. Mocht je geïnteresseerde collega-sportkaderleden 
kennen, dan hopen wij dat je hen wilt informeren over de Sportkadermonitor. Op 
de website www.nocnsf.nl/sportkadermonitor kunnen zij meer lezen over de 
Sportkadermonitor. Op die site staat ook een link waarmee geïnteresseerden zich 
aan kunnen melden. 
 
Dingen die je in de koude van de winter niet moet doen. 

• Bij minus graden schwungvol van je pony springen (gegarandeerd zere 
voeten daarna) 

• Een natte zweetdeken samenvouwen en in de zadelkast stoppen (oh.. wat 
een lucht!) 

http://www.nocnsf.nl/sportkadermonitor
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• Een natte zweetdeken in de kofferbak leggen en daar een nachtje 
vergeten. (nog meer vieze lucht) 

• Pijpkousen met water afspoelen en aan de box hangen. (duurt minstens 
een paar dagen voor ze droog zijn) 

• Zonder lange thermo-onderbroek  naar stal gaan. (Brrrrr.) 
• In T-shirt rijden. (tenzij je misschien well een poosje in bed wilt blijven) 
• Vergeten de koppeling van je trailer tegen vorst te beschermen (tenzij je 

dat een goede smoes vindt om niet bij ijzige kou op wedstrijd te gaan) 
• Een buitendek in hippe kleur uitzoeken bij je eigen outfit ( vergeefse 

moeite: je pony geeft toch de voorkeur aan de  zwart/bruine kleur van de 
grond) 

 
 
Staart wassen in de winter? 
Wanneer je op wedstrijd gaat wil je dat je paard er netjes uitziet. Dus was je de 
staart, zeker als het een schimmel is. 
Dat is geen probleem, maar wel aan te raden om als je klaar bent de nat 
geworden achterbenen met een handdoek af te drogen. 
De staart kun je voordien drogen door hem als een propeller rond te draaien. 
Van een vochtige  staart krijgt geen paard wat. Ook niet als het vriest. 
 
Linksverkeer? 
In sommige landen rijdt men rechts in andere links. 
Oorzaak? 
Het zou kunnen zijn dat dat te maken heeft met het verkeer te paard eeuwen 
geleden: Je stapt links op en dat is dan minder gevaarlijk omdat je dat dan via 
het “trottoir” kunt doen. 
 
Water drinken 
Bij de universiteit van Ohio is gekeken 
naar het watergebruik van 
boxpaarden. 
Bij 12 paarden hingen ze naast elkaar 
twee emmers met water op en 
verschoonden en verversten het water 
3 x per dag. Daarbij werd nauwkeurig 
gemeten hoeveel water er uit elke 
emmer gedronken was. Het bleek dat 
de paarden vaker uit de emmer 
dronken die het verst van hun voer 
verwijderd was. 
(2 liter gemiddeld). Geen idee waarom 
dat zo is. Wat ze ook uitvonden dat 
het dubbele aanbod de paarden tot 
vaker drinken aanzette. Dus twee 
bronnen is beter dan één.  
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Techniek 
 

 
 

Nuttige tips over de bouw van je paard/pony. Waar moet je op 
letten bij de koop? Waar zitten de zwakke plekken van je eigen 
rij/mendier? 
 
Hals-hoofd 
De kwaliteit van de hals-hoofd verbinding kan men afmeten aan de afstand 
tussen de achterste rand van de kaak en de  onderste halsspier. 
Hoe kleiner die afstand hoe vaster de verbinding. 
Hoe vaster die verbinding hoe moeilijker het paard zijn hoofd onafhankelijk van 
zijn hals kan bewegen. 
Hoe lichter die verbinding hoe makkelijker het paard zijn hals “kan laten vallen”. 
Maar ook hoe makkelijker hij inrolt. Deze paarden komen ook gauw achter de 
loodlijn. 
 
Hals 
Paarden met een vlakke hals gaan eerder op de voorhand: bergaf. 
Bergaf  geconstrueerde paarden kan men verbeteren door veel galop-stap 
overgangen te rijden, waarbij men het paard voordien probeert te verzamelen. 
Het paard moet eerst duidelijker bergop gaan springen.  
Deze paarden hebben vaak een vlakke galop, waardoor de galpopwissel hen 
weinig energie kost. 
Lukt de overgang niet zonder enige drafpassen, dan eerst galop-halt oefenen. 
Deze paarden moeten leren hun achterhand  onder de massa te brengen. 
 
Schouder 
Een schuine schouder zorgt voor een ruim grijpend voorbeen. Een schouder 
Is schuin als de hoek tussen schouderblad en bovenarmbeen minder dan 90° 
bedraagt en steil wanneer de hoek groter dan 100° is. 
Bij een schuine schouder is minder plaats voor een zadel, dus grote zadels zijn 
een probleem. Hoe zwaarder de ruiter, hoe groter het probleem. Daarnaast is het 
verzamelen moeilijker en zijn de paarden minder stabiel in hun fundament. Dat 
is een risico voor pezen, gewrichten en banden. 
Een steile schouder levert minder spectaculaire bewegingen, maar deze paarden 
zijn heel stabiel. Wending om de achterhand en schouder-voor zijn goede 
oefeningen voor zo’n paard voor meer mobiliteit. 
 
Rug 
Er zijn veel verschillende ruggen: lang, kort, week, strak, slap of stabiel. 
Lange paarden sluiten moeilijker. Travers en renvers zijn goede oefeningen, het 
paard moet duidelijk door zit, been en teugel worden opgesloten. Het paard moet 
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zijn rug welven. Een belangrijk punt is de lichaamsspanning van de ruiter. 
Wanneer de ruiter niet snel op het juiste moment de juiste spieren aan- of 
ontspant  ontstaan problemen. 
Het is niet zo dat korte paarden vaster in de rug zijn. 
Paarden met een karperrug (licht naar boven gebogen) laten zich moeilijk 
buigen. 
Paarden met een slappe rug hebben te weinig rugspierontwikkeling  hebben het 
grootste probleem om correct te gaan. Hier moet veel geïnvesteerd worden in de 
opbouw van de rugspieren, zoals arbeidsgalop-arbeidsdraf overgangen. 
Een stabiele rug heeft meer tijd nodig om correct over de rug gereden te kuinnen 
worden, maar heeft wanneer dat gelukt is meer kracht voor de passage en de 
piaf. 
 
Achterhand 
Wanneer die niet correct is dan kan het paard ook nooit goed presteren. 
Een paard dat in stand achter zij kniegewricht staat is slap in de lendenen. 
Verzamelen is een probleem. 
Zo’n paard moet niet te hoog worden ingesteld, het moet de rug kunnen 
“openen”. Goede oefening voor deze paarden is minstens 3 stap- draf 
overgangen op 60 meter te rijden en schouder binnenwaarts rijden. 
Een paard dat achter breed gaat zie je nogal eens bij jonge paarden. Paarden 
doen dat om te voorkomen dat  ze in de voorhoeven stappen. Dan wordt er 
teveel van de achterhand verlangt. De ruiter moet het tempo terug schroeven,  
de bewegingen verkorten en dus de uitdrukking verminderen, Er komt dan rust 
in het paard, zodat hij kracht kan opbouwen en smal bewegen. Ook bij het 
voorwaarts-neerwaarts rijden moet men oppassen dat het paard in balans blijft. 
Oplossingen zijn b.v. veel galoparbeid om hun energie kwijt te raken en 
schouder-voor  rijden om te leren met het binnen-achterbeen in het spoor te 
blijven. 
Johan Hamminga tijdens het trainersseminair: Praktische tips voor de opleiding 
 

Het actieve achterbeen 
Welke discipline je ook beoefent: het actieve achterbeen is altijd belangrijk. 
Wanneer je naar de bodem van een rijhal kijkt zie je vaak sleepsporen in de 
bodem: De voorhand grijpt vanuit de schouder ver naar voor en de achterbenen 
slepen er achter aan. 
Daar wordt je paard (of pony) niet beter van. ( waar paarden in dit verhaal staat 
moet je ook pony’s denken). Een paard heeft van nature zijn gewicht voor 40% 
op de voorhand. Daarbij komt dan nog het gewicht van de ruiter, als het een 
paard onder de man is. Niet zo gezond. 
We willen dat het paard achter meer gewicht opneemt en achter energiek 
voorwaarts beweegt zodat hij meer “bergop” gaat lopen en aan de voorkant 
makkelijker bestuurbaar is. Dat voorkomt ook slijtage. 
Paarden hebben niet allemaal een actief en snel achterbeen dat makkelijk onder 
het zwaartepunt treedt. Voor paarden met een recht en steil achterbeen is het 
beduidend moeilijker b.v.. En met een stijve rug wil het ook niet zo. 
Bedenk dus dat je bij je training moet uitgaan van de natuurlijke bouw van je 
paard en daar je training op moet aanpassen. Wil je teveel dan wordt je paard 
overvraagd. Gelukkig zijn er oefening die er voor zorgen dat je paard beter over 
de rug gaat lopen en zijn gewrichten makkelijker leert buigen, zoals b.v. 
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overgangen. Niet denken dat je de spieren sterker maakt door in zware bodems 
te rijden, dat is slecht voor banden en pezen. 
In de dressuurproeven worden cijfers gegeven voor de gangen van een paard. 
Juryleden moeten dus de bouw meenemen in hun beoordeling van de gangen 
van een paard. Paarden met een lange rug kunnen vaak niet zo ver onder het 
zwaartepunt treden als paarden met een korte rug, maar dat wil nog niet zeggen 
dat ze geen actief en krachtig achterbeen hebben. 
Het eerste probleem met een achterbeen dat niet actief is zien we bij de 
verruimingen van de gangen. Paarden gaan dan sneller lopen i.p.v. dat hun 
achterbeen verder door treedt. Een kwestie van africhting. Een paard met een 
vaste rug kan b.v. zijn kracht van achter niet doorgeven via de rug en daar is 
dan een blokkade, en wanneer je hem voor beperkt met een vaste hand kan hij 
ook weinig. 
Een passende verbinding met de paardenmond is dus belangrijk: geef hem 
voldoende ruimte, maar gooi de verbinding niet weg. Rent je paard op je hulp 
weg dan met zo min mogelijk handhulp weer proberen zijn stuwkracht om te 
zetten in draagkracht en balans. Houd je voor weer te veel vast dan blokkeer je 
de rug en ben je weer bij 0. 
De snelheid van het achterbeen kun je het beste waarnemen in de galop aan het 
buitenachterbeen. En als je dan goed kijkt dan zie je dat veel paarden slecht 
galopperen. Ze zijn niet voorwaarts gereden, maar terughoudend en de 
beweging vloeit niet via de rug. Onder de man kun je dat goed voelen: het paard 
neemt je als het ware mee op de golven. Je bereikt dit alleen door vlijtig naar 
voor te galopperen en niet door hem te verzamelen. 
 
Welke oefeningen kun je doen? 

1. Wisselen van gang. 
Draf-galop, stap-draf, stap-galop maken de rug los. De overgangen van 
een snellere naar een lagere gang zijn een valkuil waar je goed op moet 
letten. Blijf je hierbij niet genoeg voorwaarts denken en doen, dan stopt je 
paard achter met lopen en valt onherroepelijk op de voorhand.  Niet voor 
niets zitten er zoveel overgangen in proefjes. En bij de overgang naar een 
sneller gang moet je paard goed op de hulpen reageren, anders val je hier 
ook door de mand. Dan moet je het geven van je hulpen verfijnen. 

2. Cavaletti-training ( voor de menners aan de lange 
lijnen). 
Plezier en afwisseling bij het werk! Paarden moeten 
duidelijk sterker afzetten om een hogere pas te maken, 
goed voor de spieren en voor de rug. Maar ook voor de 
taxatie en de coördinatie een prima oefening. 
Begin eenvoudig en hoe beter het gaat hoe meer 
cavaletti. 
Gemiddelde afstand voor een paard: stap 80-90 cm, 
draf 120-130 cm en galop ongeveer 3 meter. Voor 
pony’s dus korter en voor grote paarden meer. 

3. Tempowisselingen. 
In draf en galop goed te doen tijdens de dagelijkse 
training. In stap erg moeilijk om goed te doen, omdat 
bij de wisseling naar langzamer gauw takt-fouten 
optreden. Niet op hetzelfde punt doen, want dan is je paard je al gauw 
voor en bepaalt zelf al wat hij gaat doen. 

4. Achterwaart gaan. 
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Voorwaarde is dat de overgangen 
goed lukken en de halve ophoudingen 
ook functioneren. Achterwaarts 
(vooral recht!) en weer voorwaarts in 
een vloeiende beweging. Gaat je 
paard scheef dan is de werking weg. 
Gebruik in het begin de wand, dan 
kan je binnenbeen hem makkelijk 
recht houden. 
Kan ook goed aan de hand geoefend 
worden. 
Achterwaarts is een zuivere diagonale 
beweging en lukt alleen als je genoeg 
impuls hebt. 
Voorwaarts is een 

viertakt beweging. Moeilijkheidsgraad verhogen? Dan 
voorwaarts in draf of galop. 

5. Heuveltraining. 
Duin op draven of galopperen. Maar ook in stap al 
nuttig. Heb je lange helling dan kun je ook hier 
overgangen oefenen of tempowisselingen. Plezier en 
nut gelijktijdig. Heuvelaf moet het paard meer onder 
het zwaartepunt treden. Een lange vlakke helling is 
beter dan een korte steile helling. 

6. Watertraining. 
Nog meer plezier, als je paard tenminste de zee in 
durft. Het water mag niet te diep zijn 50 cm is 
maximaal. De bedoeling is dat de paarden hun benen 
optillen en niet door het water schuiven. Zeer 
inspannend dus goed doseren, anders heeft je paard 
de volgende dag een spierkater. Gunstig neveneffect  
is de koeling van banden en pezen. 

7. Veelzijdige voltes. 
Beginnen met een volte van minimaal 10 m. De lengtebuiging van je 
paard moet passend zijn. Meest gemaakte fout in de volte is dat niet 
constant rond gereden wordt, maar dat de laatste helft of kwart te vlak 
wordt. Binnenteugel geeft de stelling en richting aan, Paard moet buigen 
om het binnenbeen en het buitenbeen bewaakt het uitzwaaien, De 
buitenteugel bewaakt de schouder, maar laat ook de stelling toe. 
Hoe beter het gaat hoe kleiner je de volte kunt maken. Volte openen en 
sluiten is ook een goede oefening, maar alleen als de takt en de vlijt 
behouden blijft. 

8. Springgymnastiek. 
Twee of meer hindernisjes zonder galopsprong ertussen, steilsprongetjes 
met één galopsprong ertussen. Paard moet wel recht in het midden blijven 
springen. Oxers zorgen voor de welving van de rug. 
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Slimme oplossingen voor grote problemen 

 
 
Tanden poetsen 
 

Veelal zijn de rijlaarzen voorzien van een ritsluiting. Metalen ritsen 
zijn kwetsbaarder dan kunststof ritsen omdat het systeem anders 
is. Bovendien zijn de laatste flexibeler en dat is handig omdat 
laarzen altijd wat inzakken.  
Belangrijk is de ritsen goed schoon te houden.  Het beste kun je 
dat na het rijden met een tandenborstel doen. De kunststof rits 
kan gewoon met een lap afgedroogd worden en dan met olie 
sproeien zodat hij weer goed glijdt, of met een stuk paraffine of 
siliconenspray  insmeren. De metalen rits met zeep of olie 
inwrijven om beter te laten glijden. 
 
 

Het paard in de kunst 

 
 
 
W. deFamras Testas: Nederlandse harddraverij in de Maliebaan te 
Utrecht 

 
Zal niet echt lekker gezeten hebben zo zonder sulkey 
 
Tot ongeveer 1800 waren paardenrennentypisch Brits, daarna verspreidde deze 
tak van sport zich snel over de rest van de wereld. Wedstrijden aan de 
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Maliebaanin Utrecht waren goed bereikbaar dankzij de opening van het 
gelijknamige station in 1874. 
Het fraaie pand, vermoedelijk van architectA/L/ van Gendt, kreeg echter al snel 
concurrentie van het 10 jaar later geopende station Biltstraat. In 1939 werd het 
station Maliebaan gesloten en nu is, na een restauratie,   het spoorwegmuseum 
in dit Neo-Classisistische pand gevestigd. 
 
 

Gezondheid 

 
 
 
Drainagepoetsen voor het lymfesysteem. 
Het hart pompt het bloed via de slagaders naar de weefsels waar voedingsstoffen 
en zuurstof afgegeven worden en afvalstoffen weer opgenomen worden. Maar 
dan is de pompwerking weg en wordt het bloed alleen aangezogen door het hart. 
Niet alles gaat met de aders mee. Een deel van de vloeistof met afvalstoffen gaat 
via de lymfevloeistof terug naar het hart. 
Lymfevaten beginnen open in de weefsels en worden steeds breder om 
uiteindelijk ter hoogte van de borst-hals overgang uit te monden in de ader naar 
het hart. Om te verhinderen dat de lymfe de verkeerde kant uitstroomt zitten er 
kleppen in de lymfevaten. Ook de spieren in het lichaam zorgen ervoor dat door 
bij bewegen de lymfe stroomt. Dus regelmatig lopen en regelmatig wat eten 
(beweging van de darm) houden de lymfestroom op gang. 
Stokt de lymfestroom dan kun je b.v. opgelopen benen, olifantsbenen of 
geïrriteerde pezen krijgen. De pezen raken geïrriteerd door de eiwitten in het 
weefsel die dan niet worden afgevoerd. 
 
Wat kun je er zelf aan doen? 
Paarden die 4 uur werken zullen, ook als ze niet optimaal gevoerd  worden en 
weinig weidegang kennen, zelden opgelopen benen hebben. Rijden is beter dan 
longeren en galop is de beste bewegingsvorm, omdat het paard dan diep moet 
inademen. Slecht is stress omdat het sympatische zenuwstelsel (het 
zenuwstelsel dat voor rust en herstel zorgt) dan zorgt voor een vernauwing van 
de lymfevaten. Ook bandageren, zelfs met zachte onderleggers, zorgt voor een 
stremming van de afvoer van de lymfe uit de benen. Maar met een bijzondere 
poetstechniek kun je het paard goed helpen. 
 
Hoe kun je “drainage-poetsen”? 
Bij het drainage-poetsen volg je de loop van de lymfevaten.  
Je start aan de linkerzijde omdat de ader waarin de lymfevaten uitkomen aan de 
linkerkant ligt. Je begint dus aan het eind van het lymfesysteem (1). 
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Het beste kun je een roskam of een poetshandschoen gebruiken. Houd de juiste 
volgorde als op de tekening aan en draai kringetjes in de aangegeven richting 
steeds de pijlen volgend. (de juiste volgorde is heel belangrijk. En als je goed 
kijkt zie je dat je niet altijd met de haren mee poetst. Na de linkerkant doe je de 
rechterkant . Daarna poets je 
met een borstel na op de 
volgende manier:  begin bij de 
staartaanzet tegen de richting 
in, in lange banen tot de nek, 
of van de benen naar de nek. 
Strijk daarna in de andere 
richting de haren weer glad. 
 
Heb je weinig tijd dan hoef je 
niet altijd overal te poetsen, 
de plekken 1 en 6 zijn het 
belangrijkst.  
Heeft je paard chronische 
infectie van de weke delen 
dan mag je dit niet gebruiken.    
RR 
  
 
 
Mok 
Mok is een verzamelnaam voor een bacteriële ontsteking van de kootholte. 
Vaak is de huid voordien al geïrriteerd of beschadigd en krijgen de bacteriën een 
kans. 
Eerst is de huid een beetje rood en herken je het niet eens. 
Dan zwelt de huid wat op, en door de voortdurende zwelling barst de huid en 
ontstaat een scheur. 
Dan ontstaan daaruit meer open wonden, waar vocht uit loopt en korsten 
ontstaan. 
In het laatste stadium gaat de huid woekeren. 
Behandelt men de mok niet dan kan er zelfs “Einschuss”  (een olifantsbeen) 
ontstaan. 
Paarden met lang behang zoals Friezen en Tinkers zijin er bijzonder vatbaar 
voor. Voskleurige of witte kootholten zijn er ook gevoeliger voor. 
Mok wijst erop dat er ergens in de verzorging iets niet klopt. 
 
Mok kent vele oorzaken: 
Voortdurend natte weiden of paddocks 
Slecht uitgemeste boxen 
Schimmelinfectie 
Mijten 
Allergische reactie 
Verzwakt immuunsysteem 
Borreliose 
Progressieve  lymfeoedeem 
 
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Verkeerde therapie maakt de mok 
erger. Wanneer je een paard met mijt behandelt met een schimmelmiddel dan 
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wordt de mok alleen maar erger. Afwachten is zeker geen oplossing. Gaat de 
mok niet weg dan zal verder onderzoek gedaan moeten worden. 
 
Voor koudbloed paarden wordt veel huishuidzeep zonder parabenen, minerale 
oliën en geurstoffen gebruikt. De zeep is antibacterieel. Grondig wassen en heel 
goed afdrogen en dan met levertraan-zinkzalf insmeren. 
Andere optie: na het wassen insmeren met babyolie of babypoeder. 
Of: aspirine-tabletten fijnmaken en mengen met melkvet. Deze pasta opbrengen. 
Bij de apotheek kun je zwavelpoeder krijgen (misschien) . Mengen met babyolie 
en deze pasta opbrengen 
Of: onbehandelde schapenwol (soms ook in de apotheek te verkrijgen) in de 
kootholte drukken als de mok op zijn retour is, zodat de huid elastisch en 
weerbaar is. 
En heel modern: kokosolie. Is echter een vaste olie en moet om op te kunnen 
brengen verwarmd worden. 
 
 
Grasziekte (Equine Grass Sickness) 
 
Ik had er nog nooit van gehoord, maar sinds de prominente dekhengst Don Juan 
de Hus er aan overleed is het meer bekend. 
Bij deze ziekte sterven de zenuwcellen in de darm af. Daarvan is koliek dan het 
gevolg. De ziekte kan genezen, maar de genezingskansen zijn niet erg groot en 
hangen van het verloop van de ziekte af. De ziekte is niet erfelijk. 
Bij de acute vorm is het autonome zenuwstelsel permanent beschadigd, dus wat 
kapot is blijft kapot. Je moet er dus snel bij zijn. In het beste geval gaat de acute 
vorm over in een chronische vorm, de paarden overleven dan wel, maar 
vermageren zeer sterk en hebben altijd medicijnen nodig. 
 

Ponyrubriek 
 

 
 

Hoe pony’s kijken. 
Paarden en pony’s hebben hun ogen aan de zijkant van hun hoofd staan en ze 
hebben ovale pupillen. Daardoor kunnen ze 360° om zich heen kijken zonder hun 
hoofd te hoeven draaien. Dat is heel nuttig omdat het prooidieren zijn die in de 
natuur constant op hun hoede moeten zijn voor roofdieren. Zo kunnen ze eten 
en toch tegelijkertijd waarnemen wat er achter ze gebeurt. Alleen wat er direct 
achter ze gebeurt kunnen ze niet zien: ze hebben een “dode hoek”. Daarom 
moet je ook altijd praten tegen je pony als je hem van achter nadert. Pony’s zien 
dus met elk oog iets anders en daardoor kunnen ze niet goed afstand schatten, 
maar hebben wel een heel groot gezichtsveld. 
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Roofdieren en ook de mens hebben hun ogen naast elkaar staan. Zij zien 
ongeveer hetzelfde beeld met beide ogen, maar net ietsje verschoven. Daardoor 
kunnen ze goed afstand schatten om hun prooi b.v. te kunnen bespringen. Ze 
zullen verhongeren als ze er steeds naast springen. 
Als ruiter merk je op dat je pony soms op de terugweg ergens van schrikt waar 
hij op de heenweg gewoon langs liep, of als je rechtsom gaat, terwijl je net nog 
linksom ging, je pony ineens ook iets eng vindt. Dat komt omdat hij een ander 
beeld krijgt voorgeschoteld via het andere oog. 
Pony’s kunnen ook kleuren zien, vooral de kleuren geel en blauw kan hij goed 
waarnemen. 
 
Monoculair zicht en binoculair zicht    Doordat de ogen van paarden aan de zijkant staan 

van hun lichaam zien zij 2 verschillende beelden. 
Dit noemt men monoculair zicht. Elk oog ziet een 
ander beeld. Ter verduidelijking: als jij 1 oog 
afdekt, dan zie je met je andere oog 
“monoculair”.Iets voor hun gezicht kan het paard 
binoculair zien = de twee beelden overlappen 
elkaar. Dat is dus hoe wij kijken als we met beide 
ogen kijken. 

Het is enkel met hun binoculair zicht dat paarden 
diepte zien. 

Productinformatie 

 
 
Vlozaad 
 
Vlozaad is het zaad van een plant uit de weegbree familie: Plantago indica. 
Het kent, ook bij de mens , vele medische werkingen. De plant wordt 
voornamelijk in  India en Pakistan verbouwd. De  zaden in de vrucht zijn rood-
bruin en glanzend en lijken op vlooien, vandaar de naam. De schillen kunnen 
zeer veel water opnemen (meer dan 50x). Daarom worden ze bij mens en dier 
als regulator van de darmen gebruikt. Wanneer je ze in water weekt ontstaat er 
een soort slijm dat zowel bij verstopping als bij diarree werkt. Het slijm bindt 
zand in de darmen en beschermt de maagwand tegen maagzuur. 
Voor de darmreiniging 50 gram schillen in 1 liter water tenminste 30 minuten 
laten wellen. Voor de maag 20 gram in een halve liter. Er moet een slijmerige 
substantie ontstaan. Je bewaart e schillen het best in een luchtdichte doos, 
omdat ze zo makkelijk water opnemen. 
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Graan 
Het paardenvoer is aan verandering onderhevig, als gevolg van nieuwe inzichten. 
Graan bevat ongeveer 60% zetmeel. Dat is waardevol als energiebron voor 
paarden, maar…. 
De stofwisseling van het paard is daar van nature niet op ingesteld. 
Ten eerste zorgt zetmeel er voor dat in de maag de pH (zuurgraad) zo verandert 
dat het te zuur wordt, wat een gevaar voor de maagslijmvlies inhoudt . Dat zorgt 
voor maagzweren, waaraan daadwerkelijk veel paarden last van hebben. (50% 
van de paarden)  
Ten tweede produceert hun darm maar weinig 
van het enzym amylase dat nodig is om zetmeel 
te splitsen in opneembare koolhydraten. Het 
teveel aan zetmeel verstoort de werking van de 
bacteriën in de dikke darm, daarbij komen 
gifstoffen vrij die voor o.a. hoefbevangenheid 
zorgen. 
Kortom: idealiter geldt als vuistregel: 1 gram 
zetmeel per kilo paardengewicht per maaltijd 
maximaal. Dieren die aan Cushing of 
hoefbevangenheid  of zwaarlijvigheid lijden kan 
men beter geen graan bevattend voedsel geven. 
Er zijn alternatieven genoeg. 
Haver is minder gevaarlijk dan gerst of mais, 
omdat het zetmeelpercentage geringer is en het 
zetmeel minder dicht gepakt is, zodat de bacteriën in de dunne darm er beter bij 
kunnen. Nadeel van haver is dat het eerder “bederft”.  
Algemeen: krachtvoer nooit meer dan 20-30% van het voedselaanbod. Waarbij 
gerekend wordt  met 1,2-2 kilo ruwvoer per 100 kilo lichaamsgewicht oer dag. 
Ruwvoer heeft daarnaast ook het voordeel dat er meer kauwbewegingen voor 
nodig zijn om het te verwerken. 1 kilo ruwvoer heeft ongeveer 3 tot 3,5  duizend 
kauwbewegingen nodig wat 40-50 minuten duurt en 3 tot 3,5 liter speeksel 
oplevert, 1 kilo krachtvoer maar 800 tot 1200 kauwbewegingen en het paard is 
daar in ongeveer 10 minuten al mee klaar en levert maar ongeveer 1 liter 
speeksel.  
Het speeksel zorgt er voor dat het in de  maag niet al te zuur wordt, het langer 
bezig zijn met eten is goed tegen de verveling (stalondeugden) 
 
Omdat hooi en hooi niet altijd dezelfde kwaliteit heeft is krachtvoer nuttig om de 
tekorten in het hooi aan te vullen. Daarvoor is eigenlijk een goede analyse van 
het hooi noodzakelijk, of je moet weten waar het vandaan komt, koeienland of 
vogeltjesland etc. Dus voor de hoeveelheid krachtvoer: zo veel als nodig en zo 
weinig als mogelijk. 
 
Topsportpaarden hebben veel energie nodig, en kunnen hun behoefte niet met 
ruwvoer dekken. Daar komen b.v. suikerbietenpulp, luzerne en olie in 
aanmerking. Olie levert 3x zoveel energie als zetmeel. 300 ml olie tegen 1 kilo 
haver b.v. Olie verteert makkelijk, produceert geen zuur en beïnvloedt de 
insulinespiegel in het bloed niet. 
Tot 500 ml olie kan een paard hebben, maar wel goed verdeeld over de dag, 
want een paard heeft geen galblaas ! 
Nadeel: olie verhoogt de behoefte aan vitamine E en bederft snel.  
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Haver: heeft de beste verhouding aan voedingsstoffen en verteert het 
makkelijkst en hoeft niet voorbewerkt te worden. Maar in de plooien van de 
zaden nestelen zich makkelijk water en daardoor bederft het eerde. 
Gerst: is goedkoper en beschimmelt niet zo makkelijk, maar bevat weinig 
onverzadigde vetzuren en moet mechanisch of thermisch geopend worden. 
Mais: energierijk, maar eiwitarm, bevat veel vitamine E en caroteen. Net als 
gerst moeilijk open te krijgen, dus moet voor-behandeld worden. 
 

Verslagen 

 
 
 

Najaarsvergadering 
Aangezien er geen ernstige problemen te bespreken wren was de veragdering 
snel afgelopen. De begroting was duidelijk en snel afgehandeld. Het bestuur kan 
nog wel een uitbreiding gebruiken, dus meld je aan. Ideeën voor leuke 
activiteiten zijn ook welkom. Enkele verwachtingen:  een “aangeklede” 
onderlinge wedstrijd, waar we ook een clinic en een fotograaf mogen verwachten 
ergens in april. De workshop frontriemen maken staat ook nog op het program. 
Voor de ponyleden een rit met Pasen en natuurlijk de puzzelrit, de oliebollenrit 
en de BBQ. Tijdens  de prijsuitreiking van de puzzelrit werd er veel gelachen. 
In 2018 zijn de vergaderingen op 3 april en 6 november. 
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Officials-seminar 
 
In Ermelo was een hele dag een seminar voor juryleden en andere 
functionarissen. Het ging eerst over het goed gaande paard, zowel voor 
menners, als voor springers als voor dressuurpaarden. Jammer was dat bij de 
menners een paard liep dat een slag in het wiel had en ééntje een beetje te druk 
was. Bij de springruiters ging het al wat beter en werd duidelijk waar naar toe 
gewerkt werd. Bij de dressuurpaarden was natuurlijk alles al verteld en kregen 
we te zien hoe je naar het hogere werk gaat. Maar ja , dat is al zo vaak 
vertoond. Na een verhaal over mentale weerbaarheid wilde ik het eigenlijk voor 
gezien houden, maar gelukkig bleef ik. Rien van der Schaft ( onze huidige 
bondscoach), liet even geweldig zien hoe een paard echt moet gaan en wat je 
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daarvoor moet doen. Ook gevestigde ruiters moesten anders gaan rijden en het 
resultaat was verbluffend. Van één van mijn schrijfsters kreeg ik de volgende tip: 
https://dressagepro.nl/rien-van-der-schaft-de-correcte-basis-demo-dressagepro-
live/ 
Hier zie je hoe Rien dat aanpakt. Een aanrader.  
Eef 

Mutaties 

 
 
 
Juniorlid: Amber Brakenhof 
 

Afmeldingen:  
Gerard Schenk 
Harry Croese 

 
 
 

Puzzels 
 

 
 
 
Oplossing september 
 
                                                    

                M E N P R O E F                     

                  D R A F                           

          L O N G E E R Z W E E P                   

                      C A R R O U S E L             

            V O L B L O E D                         

                E N D U R E N C E                   

                  K A R W A T S                     

                P A S S A G E                       

      S C H O U D E R B I N N E N W A A R T S       

https://dressagepro.nl/rien-van-der-schaft-de-correcte-basis-demo-dressagepro-live/
https://dressagepro.nl/rien-van-der-schaft-de-correcte-basis-demo-dressagepro-live/
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                    H O E F S L A G                 

  H I N D E R N I S J U R Y                         

                    Z W E E F M O M E N T           

                Z W E E T B L A D                   

                  S P R I N G T U I N               

                      S I N G E L                   

                                                    

                                                    
 
 
Puzzel december 
 
Voor deze puzzel moet je even wat doen: 
Print het plaatje uit en verknip hem volgens de lijnen. (past niet allemaal altijd 
exact, maar ongeveer). 
Leg van de stukjes een nieuw plaatje:  fijne feestdagen gewenst! 
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