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Van de voorzitter

Met enige vertraging een nieuwe postgalop. Dat betekend allerminst dat we als
vereniging stilzitten!
We starten in april het groene seizoen bordenvol activiteiten, 8 april is de eerste
KNHS wedstrijd, 15 april is er een clinic van Jenny Veenstra en 22 april is de
onderlinge wedstrijd. Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit? Laat het dan
weten aan het bestuur en we gaan ermee aan de slag.
Ook de postgalop staat weer vol met leuke en interessante artikelen. Er zijn
artikelen over hoeven teren, de invloed van muziek, een koude douche, luzerne,
gebit en speeksel. Ook leer je van alles over longeren, het jureren in de klasse
BB en B en aanleuning.
Afgelopen periode hebben we de bak opgeknapt en voorzien van een drainage,
we hopen dat de bak goed blijft en we gedurende de winter weer door kunnen
blijven trainen. Wel willen we vragen aan een ieder die van de bak gebruikt
maakt om de mest te verwijderen. Op stal ben ik begonnen mijn paard te trainen
om zijn poetsplaats netjes achter te laten, wellicht gaat het ook lukken om zijn
mest op te ruimen 😊

Veel leesplezier en ik hoop jullie binnenkort te zien op de club bij een van de
activiteiten.
Ingeborg van der Heijdt
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Van de bestuurstafel

Afgelopen winterseizoen zijn er weinig lessen doorgegaan omdat de bak het
regenwater slecht kan verwerken en blubberig wordt. Er is een offerte
opgevraagd om de bodem te verbeteren. Gekozen wordt om een eenvoudige
drainage aan te leggen in combinatie met een nieuwe laag zand.
De gemeente heeft contact opgenomen in verband met de reconstructie Tolweg.
Ingeborg is naar een overleg geweest hierover. De Tolweg is in 2019 bijna het
hele jaar opgebroken en er kan geen gebruik van worden gemaakt. Veel
leidingen en bekabeling onder de weg moeten vervangen worden en de weg gaat
richting Communicatieweg verlegd worden. Er gaat geprobeerd worden het
clubterrein bereikbaar te houden voor paarden. In september wordt er een
planning bekend.
De gemeente heeft het Tolhekplan om de sportvelden te verplaatsen over de
verkiezing heen getild, we blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen.
Ryanne Pronk heeft het bestuur benaderd of ze een clinic mag organiseren van
Jenny Veenstra. Dit is akkoord en de clinic zat binnen mum van tijd vol.
Besloten is de onderlinge wedstrijd iets anders aan te pakken om meer leden
erbij te betrekken. De dressuurproef kan uitgebreid worden met een clinic om de
proef de volgende keer nog beter te rijden. Naomi Jansen komt foto’s maken en
minishoots houden en er komt een TREC clinic met na afloop een
wedstrijdelement.
Er is veel reuring in KNHS land. De Kringen worden mogelijk opgeheven en de
selectie voor de regiokampioenschappen wordt ook anders aangepakt. Ook is er
geen limiet meer op het maximaal aantal te organiseren wedstrijden en het
aantal Z wedstrijden in een weekend. Er is geen afstemming meer in de kring
voor de wedstrijdkalender. Wel blijven wij coördineren met RVH zodat wij elkaar
in ieder geval niet meer in de weg zitten.
Er komt dit jaar geen TrixSportsCup. Wellicht komt hij volgend jaar weer terug
maar dan in een andere opzet. Het idee was een mooie competitie voor echt de
basisruiters en amazones op te zetten maar vooral in de hogere klassen komen
steeds meer professionals.
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Regiokampioenschappen outdoor

Dressuur paarden

Selectieprocedure Outdoorkampioenschappen paarden
dressuur 2018 zie ook de regiosite met voorbeelden
(www.knhsnoordholland.nl)
•
Voor de Outdoorkampioenschappen dressuur worden geen aparte selectiewedstrijden
verreden. Je kunt zelf bepalen op welke wedstrijden je binnen de Regio Noord-Holland
start.
Dit moet wel op minimaal 2 verschillende locaties zijn.
•
De eerste proef op alle wedstrijden binnen de Regio Noord-Holland in de periode van 1
mei 2018 tot en met 3 juni 2018 komt voor de selectie in aanmerking.
•
De eerste proef van de wedstrijd dient altijd de eerste geadviseerde proef van de maand te
zijn. Voor de maanden mei en juni zijn dit:
B 3, L1 7, L2 11, M1 15, M2 19, Z1 23, Z2 27, ZZ-licht 31.
•
Alle klassen dienen minimaal twee (1 e) proeven te rijden op minimaal twee verschillende
locaties. Een combinatie mag zelf bepalen of zij meerdere wedstrijden wilt rijden. De
hoogste scores worden meegenomen. Echter dienen de gekwalificeerde proeven wel op
twee verschillende locaties verreden te zijn.
•
Combinaties mogen pas starten op de Regiokampioenschappen als over beide proeven een
gemiddelde score is gereden van minimaal 60%.
•
Het aantal deelnemers per rubriek dat op de Outdoorkampioenschappen kan starten is
vastgesteld op 28 combinaties.
•
Wie niet bij de beste 28 combinaties hoort, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst.
•
Voor de selectie gelden alleen de proeven in de hoogste klasse waarin de combinatie in de
betreffende periode gestart is. Combinaties die na 3 juni promoveren naar een hogere
klasse mogen niet starten op de Outdoorkampioenschappen.
•
De regio zal tussentijds een tussenstand plaatsen op de website.
•
De 28 combinaties met de hoogste gemiddelde score mogen starten. Indien op plek 28 een
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ex-aequo is, mogen al deze combinaties starten mits de gemiddelde score minimaal 60%
is.
•
Combinaties die willen starten op de Outdoorkampioenschappen dienen zich in te
schrijven via Mijn KNHS. In het opmerkingen veld moet men aangeven waar en welke
scores men heeft gereden die voor de selectie moet worden meegenomen
.
•
Meer informatie over de regiokampioenschappen en het goedgekeurde vraagprogramma
worden op de website van de regio (www.knhsnoordholland.nl) en de Facebookpagina
gepubliceerd.
Dressuur ponys
•
Voor de ponycombinaties zal er net als voorgaande jaren geen selectieprocedure
plaatsvinden. Voor hen geldt een open inschrijving.

Agenda

Club
8 april: KNHS wedstrijd.
15 april: Clinic Jenny Veenstra
22 april: aangeklede onderlinge wedstrijd.
27 mei: KNHS wedstrijd
21 juni, 5 juli en 19 juli: clinic Lia de Ruyter.
1 juli, 1 sept., 30 sept.: KNHS wedstrijd.
9 sept.: BBQ

Regiokampioenschappen

1 mei t/m 3 juni: selectiewedstrijden dressuur paarden





14 juli 2018 - Springen paarden en pony's Z en ZZ (Randstadcup) in Delft
6 juli 2018 - Springen paarden B t/M in Hoofddorp
7 juli 2018 - Dressuur B t/M Z1, Springen B t/m M, verenigings- en teamdressuur
8 juli 2018 - Dressuur paarden B t/m ZZL en ponys Z2, verenigings- en teamdressuur

Ermelo Hippiade
24-08-18: Hippiade Endurance
24-08-18 t/m 25-08-18: Hippiade Voltige
25-08-18: Hippiade Dressuur: pony's
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31-08-18
31-08-18
01-09-18
22-09-18

t/m 01-09-18: Hippiade Dressuur Paarden
: Hippiade Springen pony's t/m ZZ en paarden B
: Hippiade Springen paarden L t/m ZZ
: Hippiade Mennen (dressuur en vaardigheid)

Wist je dat…?

Hoeven teren.
Wanneer paarden op natte weiden of paddocks staan worden de hoeven snel
week. Verloren ijzers of slechte stralen kunnen daarvan het gevolg zijn.
Daarvoor gebruiken veel mensen dan hoefteer, dat desinfecteert en beschermt.
Maar daarover is niet iedereen het eens.
Wanneer je de hoeven niet erg grondig schoonmaakt en desinfecteert worden de
bacteriën aan de buitenkant wel gedood, maar die dieper zitten worden
toegedekt en kunnen zich vrolijk voortplanten.
Hoefteer is niet altijd hetzelfde, er is veel prijsverschil en de samenstelling is niet
altijd gelijk.
Het hoofdbestanddeel is olie. Het moet eigenlijk beukenhout-teer bevatten, dat
goed de hoef indringt waardoor urine er niet meer bij kan. Maar vaak wordt
afgewerkte olie gebruikt die goed voedingsstof is voor bacteriën.
Een goed alternatie is hoefbalsem. De draagstof voor desinfectiemiddelen is
hoogwaardige kruipolie, dat makkelijk in de straal trekt en daar een barrière
opbouwt. Bovendien is er een positieve werking op de zuurgraad van de hoef.
Omgeving aangetast door ontwormen

Algemeen bekend is de waarschuwing
dat te vaak ontwormen ervoor kan
zorgen dat wormen en parasieten
resistent worden voor
bestrijdingsmiddelen. Maar uit Frans
onderzoek blijkt dat ontwormen kan
nog meer schadelijke gevolgen kan
hebben, namelijk vervuiling van
bodem en omgeving.
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De onderzoekers keken naar het ontwormingsbeleid van 23 maneges en
pensionstallen in de buurt van een natuurgebied. Ook interviewden ze tien
dierenartsen van paardenklinieken in de buurt. Twee jaar lang volgden ze de
populatie mestkevers in het natuurgebied. Ze vergeleken kevers in gebieden
dichtbij ruiterpaden en maneges met gebieden waar geen paarden kwamen. In
mei en juni waren er meer kevers bij de ruiterpaden en manege dan in de
gebieden waar geen paarden kwamen. In juli was het andersom: toen waren er
minder kevers in het ‘paardengebied’ en hadden ze kortere pootjes dan de
kevers in het ‘niet-paardengebied’.
De onderzoekers zeggen dat dit verschil kan liggen aan een seizoensgebonden
ontwormingsbeleid. Wat de effecten precies zijn wordt nog verder onderzocht.
Eerdere studies met uitwerpselen van schapen en rundvee hebben aangetoond
dat Ivermectine en andere middelen een negatieve invloed hebben op de groei
en voortplanting van mestkevers.
De dierenartsen die deelnamen aan het onderzoek adviseerden hun klanten om
minstens 48 uur na het ontwormen de paddocks en weilanden goed schoon te
houden. Ook wordt geadviseerd om het ontwormingsbeleid te baseren op
mestonderzoek.
Uit: Bit
Rijden met muziek
Zijn paarden muzikaal?
Passen zij zich in beweging aan de muziek aan of is de muziek passend gemaakt
op de beweging van het paard?
De top laat in ieder geval de muziek passend op het paard maken, maar vaak
hoor je ook wel dat iemand een kür van een ander geleend heeft.
Eén ding moet echter duidelijk zijn: de muziek moet bij het paard en bij de ruiter
passen. Zware dramatisch filmmuziek past niet bij een sierlijke merrie met een
frêle amazone, net zo min als lichte vrolijke muziek bij een statige hengst.
Maar hoe beïnvloedt muziek een paard?
Laten we eens bij de koeien kijken. De universiteit van Leicester heeft daar naar
gekeken. Koeien geven meer melk als ze gedurende een bepaalde tijd klassieke
muziek horen. Minder melk bij snellere muziek.
Ook mensen worden door muziek beïnvloed: Door rustige muziek gaan
autorijders meer ontspannen en gelaten om met verkeerssituaties dan wanneer
naar techno-beat of snelle bas-ritmes geluisterd wordt. Hoe harder de muziek
hoe slechter. In extreme gevallen kunnen de chauffeurs zelfs in een soort roes
raken, waarbij de concentratie snel zakt en het risico op ongevallen sterk
toeneemt. (universiteit van Mainz).
En de paarden?
In Polen vonden ze uit dat de prestatie van renpaarden verbeterde wanneer in de
stal regelmatig klassieke muziek te horen was. Na 6 maanden ebde het effect
weg en vielen de paarden weer terug naar hun oude prestatieniveau.
Maar hoe het zit met de muzikaliteit bij paarden blijft een vraag. Immers wij
zitten erop en in hoeverre beïnvloeden wij het paard? Veel paarden horen de
hele dag in de stal muziek. Ook muziek bij de training? Veel ruiters zijn er van
overtuigd dat het paard dan niet zal schrikken van allerlei geluiden van buiten en
zijn dus zelf ook meer ontspannen. Een ruiter die zelf meezingt en swingt biedt
een paard ook de mogelijkheid zich meer los te laten. Omgekeerd zou het
9
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natuurlijk ook zo kunnen zijn dat het paard zich passend aan de muziek beweegt
en de ruiter daardoor beter kan zitten.
Dus wie beïnvloedt nu wie? Dat blijft een vraag, maar duidelijk is wel dat muziek
een positief effect kan hebben. Daarnaast hebben paarden een goed geheugen
en als ze eenmaal de muziek herkennen weten ze ook wat er van ze verwacht
wordt, doen mee en geven zo hun ruiter het gevoel dat ze muzikaal zijn.

Techniek

De aanleuning
De aanleuning is een constante zacht verende verbinding tussen de
paardenmond en de ruiterhand. Het gaat om leiden en geleid worden. De handen
zorgen van houvast, vrijheid, leiding en vertrouwen, de paardenmond levert
informatie aan de hand. De hand gaat gevoelvol mee met de bewegingen. Hoe
groot de druk moet zijn hangt van het individuele paard af. In de dressuur
probeer je altijd met zo min mogelijk druk te rijden, maar bij het springen of in
het terrein geeft wat meer druk de meeste paarden meer zekerheid.
Je moet echter altijd controleren of je druk zo licht mogelijk is.
Een paard dat vol vertrouwen de hand opzoekt zal bij de nek ontspannen en
beter in balans gaan. Gaat je paard niet “door de nek” , dan is hij waarschijnlijk
niet in balans en moet je proberen het paard, door aan te drijven, te bewegen
beter onder het zwaartepunt te treden. Zo maar aan een lang teugeltje rond
rijden brengt niets, wanneer je niet probeert je paard te activeren en zodoende
de hand op te zoeken.
Een paard dat achter de teugel kruipt is meestal het gevolg van een te sterk
inwerkende hand die niet op tijd weer nageeft. Het tegenovergestelde ( de naar
boven gestrekte hals en stijve rug) wordt ook veroorzaakt door handfouten.
Een verkrampte ruiter, omdat hij volgens het boekje moeten zitten blokkeert de
hand die daardoor niet flexibel genoeg kan reageren op het paard. Ook platte en
open handen verhinderen een goede communicatie.
Dat houdt in dat je eerste zelf correct op het paard moet kunnen zitten en mee
moet kunnen gaan in de bewegingen voordat je aan aanleuning kunt gaan
denken. En hier zit dus al vaak de fout.
Wanneer een paard de hand zoekt ontstaat wat meer druk. Dat is het moment
dat je je paard actief naar de hand toe moet drijven, zodat je hand de mond kan
volgen. Het paard zal zich dan wat meer oprichten.
Paarden die hier nog moeilijkheden mee hebben kan men het beste op gebogen
lijnen rijde: De binnen-hand geeft de richting aan en zorgt voor stelling en geeft
na. De buitenhand is de constante. Het binnen-been drijft naar de buitenhand.
Het paard zal zich om het binnen-been buigen zodra hij ontspannen gaat.
Vergeet niet dat de buitenhand die buiging mogelijk moet maken.
Veel slangenvoltes rijden en veel overgangen. Maar bereid die wel goed voor.
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Veel ruiters nemen de binnen-teugel te strak, terwijl dat juist de meest flexibele
moet zijn. Want trek je met je binnen-teugel je paard de wending in dan raakt
hij uit balans en kan dan automatisch niet meer “op eigen benen“ lopen.
Probleem is ook het juiste afstellen voor de stelling. Het is genoeg wanneer je
het binnen-oog van je paard net ziet doorschemeren.
Na de wending je paard weer recht richten. Een goede oefening kan zijn: op de
lange zijde ook eens met de verkeerd stelling te rijden. Maar doe de wisselingen
wel voorzichtig, anders verliest hij weer zijn balans.
Het middel om te controleren of je paard op eigen benen loopt is het over de hals
strijken, wat vernieuwd in de nieuwe proeven wordt ingevoerd.
Je schuift gedurende een paar passen de hand langs de manenkam naar voor.
Daarbij hangen de teugels dus licht door. Wanneer je paard in balans door het lijf
loopt dan zal zijn hals-hoofd houding niet veranderen. Doet hij dat niet dan zal
hij onmiddellijk proberen met zijn hals zijn evenwicht te herstellen. Niet daarbij
je handen omhoog doen om zo het contact te bewaren, dan bedrieg je jezelf.
In de voltes kan het overstrijken met de binnen-hand goed helpen om je paard
ook in de wendingen in balans te laten gaan.
RR
Longeerwetenswaardigheden


Moet je voordat je gaat longeren
eerst je paard aan de hand voeren?
De beste manier om je paard vast goed
op je te laten letten, wanneer je het
tenminste serieus doet: naast de
schouder lopend, de opgerolde longe in
de ene hand, de zweep naar achteren
wijzend met opgerolde slag. Je kunt vast
wat tempowisselingen inbouwen.
 Is longeren schadelijk voor pezen
en banden?
Wanneer de bodem goed is, de cirkel
groot genoeg en het paard ontspannen in
een rustig tempo loopt, is het paard niet
meer belast dan bij het normale rijden.
Maar paarden die al problemen hebben
met banden en pezen kun je beter niet op
te sterk gebogen lijnen werken.
 Hoe groot moet de cirkel zijn?
Minstens 18 meter in doorsnede.
Afhankelijk van de ervaring en leeftijd van het paard kan dat rustig ook groter
zijn. Met kleinere voltes mag maar heel kort gewerkt worden.
 Hoe vaak moet men van hand veranderen?
Het liefst alle 5 minuten van hand wisselen. Maar het heeft geen zin om van
hand te veranderen als het paard op die hand nog niet ontspannen gaat. Ieder
paard heeft een goede en een mindere hand en ze moeten gelijkelijk getraind
worden.
 Hoe vaak mag je per week longeren?
Dat hangt er van af waarvoor je het paard longeert. Gaat het alleen om
beweging geven dan kan het dagelijks een kwartier, mits je het paard langzaam
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laat joggen. Geldt het als training dan maximaal een half uur twee maal in de
week om het paard het plezier in de arbeid niet te laten verliezen.
 Is longeren aan een halster en zonder zweep slecht?
Niet echt, maar heeft eigenlijk niets met longeren te maken, het is net zo iets als
rijden zonder beenhulpen.
 Moet je absoluut een ronde ring hebben, of kan het ook gewoon in de
rijbaan?
Voor een reeds uitgebalanceerd paard maakt het niet meer uit, maar voor een
paard dat zijn balans nog moet vinden eigenlijk, als hulp, een noodzaak. Maar
kan b.v. ook uit hindernismateriaal o.i.d. bestaan.
 Kun je een paard aan de longe leren overkruisen?
Eigenlijk niet zo goed, je staat te ver van hem vandaan om de juiste hulpen te
kunnen geven, zodat het paard ook kan begrijpen wat er van hem verlangd
wordt. Aan de dubbele longe, of bij arbeid aan de hand kan dat beter.
 Is het laten uitbokken aan de longe gevaarlijk?
Absoluut, een paard dat dat doet kan aan gebrek aan beweging lijden en kan
beter in vrijheid in paddock of weide uitbokken. Bovendien is hij waarschijnlijk
ook nog niet voldoende opgewarmd wat ook weer tot grote schade kan leiden.
 Is longeren aan de dubbele longe werkelijk beter?
Als men die kunst beheerst is het wezenlijk beter. Je kunt het paard meer en
beter gymnastiseren. Mara beheers je die kunst niet dan kun je zo ook veel
schade aanrichten.
 Mag de longevoerder zich werkelijk nauwelijks bewegen of is dat onzin?
Je kunt dan duidelijker je berichten naar je paard zenden, maar… meestal is de
longeerzweep te kort om dat werkelijk goed te kunnen doen en kun je beter mee
bewegen met je paard. Echter nooit voorde schouder van je paard, want dat
werkt remmend.
Waarom lopen veel paarden met een verkeerde stelling naar buiten en wat doe
je daartegen?
 Of je paard heeft nog te veel balansproblemen, of hij wil zich op de vaste
kant liever niet buigen. Je kunt het alleen oplossen door aan de
ontspanning van kaak, hal en rug te werken. Het paard korter aan de
binnenkant te gespen heeft alleen tot gevolge dat hij zich nog meer spant,
dus is contraproductief.

Slimme oplossingen voor grote problemen

Kleine vieze plekken
Wanneer je je paard met shampoo wast is het vaak moeilijk de zeep er weer
goed uit te spoelen. Voor kleine vlekken kun je de paardenshampoo het best
verdunnen in een verhouding 1:5 . Met een sproeifles of een spons op de vlek
aanbrengen en met een spons de vlek verwijderen. Met weinig water kun je dan
weer snel de zeep verwijderen uit manen start of vel. Vriendelijk voor paarden
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die niet zo van de waterslang houden, fijn voor hun gevoelige huid en tot slot
ook goed voor milieu en portemonnee.

Het paard in de kunst

Museum van Oudheden
Paardentuig
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Gezondheid

Aloë Vera tegen buikklachten.
Tegen maagzweren wordt meestal het farmaceutische
middel Omeprazol ingezet.
In een experiment werd de wering van dit middel
vergeleken met een gel van het Aloë Vera plantensap.
17% bij de Aloë en 75% bij de Omeprazol.
Dat was een verrassing en nu wil men meer weten over
de werking en de dosering. En of een Aloë Vera sap
preventief kan werken.
Hartslag-ademhaling en temperatuur.
Voor elk paard verschillend, maar ligt wel tussen bepaalde waarden.
Hartslag: 28 tot 44 slagen per minuut
Ademhaling: 8 tot 16 keer per minuut
Temperatuur: 37,5 tot 38,2 °C.
Omdat ze per paard variëren moet je eigenlijk bij je gezonde paard deze
waarden enkele keren opmeten, zodat je weet wanneer ze afwijkend zijn. De
gemiddelden berekenen en dan bewaren op stal.
Koude douche?
1. Een koude douche kan alleen een koeleffect bewerkstelligen als hij
ongeveer 10 minuten duurt.
2. Niet alle dieren houden, net als wij, van heel koud water om te koelen.
14°C is meestal probleemloos,
3. Om te koelen kun je beter grote spierpartijen koelen ( hals en rug) dan de
benen. Bij ontstekingen aan de benen helpt koelen van de benen wel.
4. Je moet er je paard wel langzaam aan laten wennen. Begin bij de benen
en dan langzaam aan naar boven.
5. Begin niet direct bij de omgeving van het hart en sommige paarden
houden graag een droog hoofd.
6. Als je paard het spoelen kent begin dan bij de nek en ga richting rug. Dan
is het koeleffect het grootst.
7. De beste methode is iets arbeidsintensiever: neem een grote spons, doop
hem in een emmer water en knijp hem uit boven je paard.
8. Zijn vel weer met een zweetmes drogen, maar bij zeer warm weer gun je
paard dan een heerlijk zandbad: rollen maar!
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Het gebit en speeksel
Functie
De mond van het paard is het begin van het spijsverteringskanaal. De bovenlip is
erg beweeglijk, sterk en gevoelig en wordt gebruikt om los voer op te kunnen
nemen in de mond. De voorste
snijtanden worden gebruikt om gras af te
bijten. De kiezen vermalen vervolgens
het opgenomen voer. Dit wordt ook wel
mechanische vertering genoemd. Door
het vermalen worden de voerdeeltjes
verkleind en het totale oppervlak
vergroot. Hierdoor kunnen
verteringsenzymen beter inwerken op de
voedselmassa en wordt de
verteerbaarheid van het voer verhoogd.
Het speeksel van een paard bestaat voor
99% uit water en bevat nagenoeg geen
enzymen. Speeksel is nodig om de voedselbrij door te kunnen slikken en
neutraliseert tot op zekere hoogte het zuur in de maag. Speeksel heeft namelijk
een pH (zuurgraad) tussen 8,6 en 9,1. Hierdoor kan het speeksel de pH in de
maag verhogen en wordt het dus minder zuur. In tegenstelling tot mensen,
produceert een paard alleen speeksel wanneer er wordt gekauwd.
Gebitsproblemen
Tijdens het wisselen van het melkgebit
kunnen er tijdelijk problemen ontstaan en
kan het zijn dat je paard slecht eet. Laat
in dat geval het gebit controleren door
een paardentandarts. Normaal gesproken
is een paard op 5-jarige leeftijd klaar met
wisselen. Het gebit blijft het hele leven
doorgroeien en veranderen. Door
voldoende vezels te verstrekken zou het
gebit gelijkmatig moeten afslijten.
Wanneer dit niet gebeurd, kunnen er
haken op de kiezen ontstaan. Dit kan
zorgen voor pijnlijke plekjes op de wangen. Laat daarom het gebit van je paard
minimaal 1 keer per jaar controleren door een paardentandarts. Daarnaast is een
goed gebit belangrijk voor een goede vertering van het voedsel. Wanneer het
voer niet goed wordt gekauwd, kan dit mogelijk leiden tot slokdarmverstopping
(grote voedseldeeltjes en weinig speeksel) en verminderde vertering van het
voer. Hierdoor kan vermagering of zelfs koliek optreden.
Signalen van gebitsproblemen tijdens het eten:
• Eerst hooi(ruwvoer) eten en daarna pas krachtvoer
• Hoofd scheef houden tijdens het eten
• Proppen maken van het voer
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• Eten uit de mond laten vallen
• Slecht of langzaam eten
Veel kauwen
Gezien de functie van speeksel, is het belangrijk dat je paard voldoende kauwt.
Op ruwvoer moet veel meer gekauwd worden dan op krachtvoer. Dit zie je dan
ook terug in de speeksel productie. Een paard maakt tussen de 3000 en 3500
kauwbewegingen per kilogram langstengelig hooi. Voor 1 kg krachtvoer bedraagt
dit slechts 800 tot 1200 kauwbewegingen (Frape, 2010). Een kilogram
krachtvoer levert daardoor slechts 1 liter speeksel op, terwijl een kilogram
ruwvoer 3,5 liter speeksel oplevert.
Doordat het speeksel van paarden nagenoeg geen alfa-amylase (enzym dat
zetmeel verteert) bevat, mist een paard de eerste stap in zetmeelvertering. Bij
een mens bijvoorbeeld, start de vertering van zetmeel al in de mond. In de
dunne darm is wel meer amylase aanwezig, maar het heeft nog steeds een
beperkte capaciteit. Aangezien onverteerd zetmeel dat doorstroomd naar de
dikke darm voor grote problemen kan zorgen, is het aan te raden voorzichtig te
zijn met de hoeveelheden zetmeel die gevoerd wordt. Tot slot is voldoende
speeksel van belang voor het neutraliseren van de maag. Bij een te hoge pH
wordt de kans op maagzweren groter.

Ponyrubriek

Waar let de jury op in de BB en de B:
Waar let de jury op in de klasse BB?
De klasse BB is de overgang tussen de F-proeven en de dressuurproeven vanaf
de klasse B. In de F-proeven gaat het vooral om het ontwikkelen van de rijkunst
van de ruiter. Hoe de juiste hulpen worden gegeven om de pony te controleren
en figuren te laten uitvoeren en de correcte houding en zit, zijn de punten
waarop wordt beoordeeld.
In de dressuurproeven vanaf de klasse B gaat het om de combinatie van pony en
ruiter. Dus ook de manier van bewegen van het paard en hoe dit wordt beïnvloed
door de ruiter wordt meegenomen in de cijfers. In de klasse BB komt dit voor het
eerst aan de orde. Daarbij is het echter nog niet nodig dat een pony aan de
teugel loopt. Wel is het belangrijk dat er een constante verbinding is met de
mond van de pony. Gehoorzaamheid en correcte, gedoseerde hulpen geven is
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het belangrijkste. De pony begrijpt wat de ruiter van hem vraagt en volgt de
aanwijzingen meteen op zonder tekenen van verzet.
Waar let de jury op in de klasse B?
In de B dressuur ligt de nadruk op de twee eerste onderdelen uit het skala van
de dressuur, namelijk takt en ontspanning. De ruiter heeft zoveel controle over
de pony dat het tempo en de richting door hem worden bepaald. Dat gebeurt op
een vriendelijke wijze. De pony begrijpt wat de ruiter van hem verlangt en volgt
de aanwijzingen meteen en bereidwillig op. De ruiter is daarbij in staat om de
beweging te volgen en in balans te blijven zitten, zodat de natuurlijke
bewegingen van de pony niet worden gehinderd. De hulpen worden zo
onzichtbaar mogelijk gegeven.
De proef moet op een vlotte wijze worden gereden, zonder dat het overhaast
wordt. Daarbij is sprake van een constante en elastische verbinding met de
mond. De pony hoort dit contact zonder verzet te accepteren en zoekt de hand
van de ruiter op, waardoor de hals wel enigszins opwaarts gewelfd wordt. De
pony hoeft in de B nog niet opgericht of verzameld te gaan. Maar het is ook niet
de bedoeling dat hij constant op de voorhand loopt of in de handen van de ruiter
hangt.
Het is belangrijk dat de achtervoeten in het spoor van de voorvoeten treden, ook
in de oefeningen. Daarin moet, waar nodig, de juiste buiging en stelling worden
getoond.
De pony reageert meteen op de aanwijzingen van de ruiter. De proef is zo
opgebouwd dat er meer tijd is voor de voorbereiding en afwerking van de
oefeningen, doordat die niet precies bij een letter hoeven te worden gereden. Als
een oefening tussen twee letters staat aangegeven, maakt het voor de score niet
uit waar tussen deze twee het wordt getoond. Ook mogen de overgangen
progressief worden gereden, wat betekent dat ze geleidelijk worden uitgevoerd.
Tussen halt en draf mogen bijvoorbeeld enkele stappassen zitten.
Waarom hebben wij een jas nodig en een pony meestal niet?
Mensen moeten energie investeren om hun lichaam warm te houden wanneer de
buitentemperatuur onder de 25° zakt. Pony’s hoeven dat pas temperaturen
onder 5° te doen. Daarom hebben wij een jas nodig en pony’s meestal niet.
Bovendien produceert de blindedarm van pony’s warmte, wat onze blinde darm
niet doet. Pony die te warm zijn ingepakt kunnen oververhit raken, wat tot
koliek, stress of bevangenheid leidt.
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Productinformatie

Luzerne
Luzerne is ook bekend onder de naam Alfalfa, behoort tot de peulvruchtenfamilie
en kan tot 1 meter hoog worden. Het is één van de oudste voederplanten.
Afhankelijk van de tijd waarop het geoogst wordt bevat het veel eiwit en ruwe
vezels. Bovendien bevat het weinig suiker en zetmeel.
Het wordt gebruikt bij hooi om het een hoogwaardiger kwaliteit te geven , of als
extra bij hardvoer om de tijd dat paarden eten te verlengen.
Paarden in de groei of in training hebben er veel baat bij omdat het
hoogwaardige eiwitten en aminozuren bevat, wat goed is voor de spieropbouw.
Bovendien is het calcium rijk wat weer goed is voor d botvorming.
100-150 gram luzerne op 100 kilo levend paardengewicht voeren.
1,2 kilo luzerne kan 1 kilo krachtvoer vervangen.
Niet voren aan paarden met nierproblemen of een dieet.
Je kunt luzerne als ruwvoer of in pallets krijgen. De laatsten zijn wat
geconcentreerder en kunnen voor paarden met kauwproblemen geweekt worden.
De beste luzerne is die op een hoogte van 40 cm geoogst wordt. Luzerne verhout
snel.
Koel en droog in een voerton bewaren.

Verslagen

Voorjaarsvergadering
Tja, toegegeven: het was slecht weer, en ja er kwam een auto vast te zitten,
maar….
Ons hardwerkende bestuur heeft meer belangstelling verdiend van de leden.
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De reconstructie van de
Tolweg kwam uitgebreid
aan bod.
En natuurlijk heeft iedereen
die langs reed gezien dat er
hard werd gewerkt aan de
rijbanen. Drainage en
verbetering van de bodem.
De sproeiers zijn vastgezet
en de pomp gereviseerd.
De Bloembokaal zou
uitgereikt worden, maar de
slachtoffers waren niet
aanwezig.
Bij de pony’s: Britt Carbaat
met 17 punten
Bij de paarden: Miranda van der Meulen met 24 punten
Bij de menners: Linsey Heijne met, jawel, 30 punten.
Nieuws van de Regiokampioenschappen:
Van 1 mei tot 3 juni gaat de uitslag van de 1e proef naar de Regio.
Zie verder het kopietje uit de website van de Regio aan het begin van deze
Postgalop

Mutaties

startkaartlid:
Amy Vink
Marlot Francis
Kaya Koper
Krista Delvoy
Wijzigingen:
Jet verandert in donateur
Margret wordt niet rijdend lid

Afmeldingen:
Natascha van der Stoop
Kelly Verdonk
Dionne Ramerman
Femke Baltus
Maaike van der Eng
Marieke Vroonland

De Postgalop – april 2018

Puzzels

Oplossing december

Puzzel maart
Lettergreepraadsel.
Uit de bijgevoegde lettergrepen moet de puzzel worden ingevuld met behulp van
de omschrijvingen. Op de donkergroene vlakjes ontstaat dan een woord dat te
maken heeft met gezondheid.
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