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Van de voorzitter

Het is een tijdje geleden dat er een postgalop is verschenen en ondertussen is er
veel gebeurd. Ikzelf ben een tijdje uit de running geweest na een flinke val van
mijn paard waarbij ik een flink aantal ribben brak. Ik heb toen alle hulpdiensten
op bezoek gehad tot de helikopter aan toe en zowel de ambulance, eerste hulp
en intensive care omgetoverd tot zandbak door al het zand op mijn kleren.
Gelukkig ben ik zo goed als genezen verklaard met een flinke deuk in mijn ego
en in mijn long, want de afdruk van de omheining waar ik in viel is nog steeds
zichtbaar op de röntgenfoto. Gelukkig kan ik weer rijden en ben weer aan het
opbouwen.
Afgelopen zomer hebben we ook afscheid moeten nemen van twee oudbestuursleden, die weliswaar niet meer actief lid waren maar nog wel regelmatig
te vinden waren op de club.
Stephanie Lubbers heeft jarenlang in het bestuur gezeten en was voor de
meesten het gezicht van het wedsecretariaat in die periode. Zeker in de periode
dat er nog met coupons ingeschreven moest worden en je op vrijdagavond kon
bellen hoe laat je moest starten de zondag erop. Ondanks haar ziekte heeft ze
afgelopen jaren nog regelmatig geholpen tijdens wedstrijden en was ze present
tijdens oliebollenritten en puzzeltochten.
Kort na het overlijden van Stephanie overleed compleet onverwacht Jos Bakker,
Jos werkte meer achter de schermen en zorgde onder andere dat het terrein en
clubhuis er piekfijn bijlag. Ook Jos heeft jarenlang in het bestuur gezeten en zijn
humor en aanwezigheid maakte de lange bestuursvergaderingen erg gezellig.
We zullen Jos en Stephanie missen op de club!
Elk nadeel heeft zijn voordeel en het voordeel van twee overgeslagen
postgaloppen is dat deze bomvol artikelen staat. Er zijn artikelen over de schoft,
longeren op de cirkel, in het vervolg hiervan oefeningen aan de longe, en daarna
komen de oefeningen onder de man en daarna kunnen we oefenen tijdens het
buitenrijden. Dan heeft het paard ongetwijfeld honger en is er een interessant
artikel over graan en zetmeel. Tot slot duiken de geschiedenis in met paarden in
het oude geschiedenis.
Veel leesplezier!
Ingeborg
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Het bestuur wenst alle leden hele fijne
kerstdagen en een goed, gezond en sportief
2019 toe!
Ton, Joke, Ingeborg &Linda
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Van de bestuurstafel

Gebouw en Terrein –
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het terrein, we gaan nu wat rustiger
aan doen.
In 2019 moeten we het hekje om het terras vervangen, het hout is rot. Ook
moeten de bankjes een schilderbeurt krijgen.
Martijn heeft een nieuwe lamp op het clubhuis gehangen ter vervanging van de
kapotte.
De pijp van de sproei-installatie moet zichtbaarder gemaakt worden d.m.v. een
paal, deze is een aantal keer kapot gegaan bij het maaien van het talud.
Het terrein wordt vanaf januari slecht bereikbaar door de herstructurering van de
Tolweg. Er zijn een aantal gesprekken met de gemeente geweest en hierdoor
blijft het parkeerterrein bereikbaar. Ook zal de vereniging op de
omleidingsborden komen te staan zodat bezoekers ons kunnen vinden.
Bar –
In januari worden de prijzen iets verhoogd omdat sommige artikelen niet meer
rendabel waren. Ook gaan we overschakelen op flesjes of blikjes bier in plaats
van de tap. Deze wordt eigenlijk te weinig gebruikt.
Wedstrijden –
Afgelopen jaar gelukkig weinig uitval door weersinvloeden. Het grasveld waar de
juryauto staat aan de Tolwegkant is (binnenkort) verkocht en daar kunnen we
geen gebruik meer van maken. Dit houdt in dat we maar 1 Z rijbaan kunnen
uitzetten. Hierdoor is de baanindeling anders dan voorheen. Een baan Z-M en
een baan B-L.
Mirjam gaat voor 2019 de juryleden zoeken.
Activiteiten –
Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd en deze waren erg leuk om aan deel
te nemen en te kijken. De OW nieuwe stijl was een succes met het onderdeel
TREC en de foto-shoot erbij. Ook trokken de dressuurclinics veel enthousiaste
deelnemers.
In 2019 bestaan we 50 jaar en dit mag niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Helaas kunnen we niet heel groot uitpakken i.v.m. de renovatie van de Tolweg.
KNHS – De kringen in NH zijn opgeheven, ze gaan met werkgroepen werken.
Ook de kalender is helemaal vrijgegeven.
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Agenda

Regio
2,3 febr, pony dressuur
8 t/m 10 febr. paarden dressuur
16 febr. springen Z en ZZ
23, 24 febr. springen B t/m M

Wist je dat…?

Autistische paarden?
Dat komt voor, maar is niet aangeboren. Ze kunnen in zich zelf keren en zich
sociaal terugtrekken: wie vaststelt dat hij zelf niets doen kan om zich aan een
onaangename situatie te onttrekken, voegt zich in zijn noodlot. Oorzaak daarvan
kan zijn dat een paard geïsoleerd is groot gebracht en zo geen sociale
betrekkingen heeft leren aanknopen, of zich niet thuis voelt in een nieuwe
manier van huisvesting
10 feiten omtrent de schoft
1. De schoft wordt gevormd door de doornuitsteeksels van de 2e t/m de 12e
borstwervels en steken tussen de schouderbladen door naar boven.
De lengte van de doornuitsteeksels bepaalt de vorm en de contour van de
schoft.
Ze zijn ongeveer 20 cm lang en worden meer naar achteren steeds korter.
Aan de uitsteeksels zit de nekband vast.
De nekband loopt van de nek via de schoft naar het heiligbeen.
Een 4 cm lange slijmbeurs voorkomt dat zenuwen en bot met elkaar in
aanraking komen in het bovenste deel van de schoft.
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2. De hefboomwerking van de schoft zorgt er voor dat een paard moeiteloos
zijn lange en gespierde hals op en neer kan bewegen met zijn buik als
tegenwerkende kracht. Kijk maar eens in de stap.
De schoft maakt samen met zijn tegenpool, het borstbeen, een goed
gebruik van de rug mogelijk. Een paard moet het voorste deel van zijn
romp opheffen om zijn buikspieren te activeren. De hals moet zich dragen
vanuit de schoft. Daarvoor zijn de zaagtandspieren verantwoordelijk die
schoft en hals wervels met elkaar verbinden. Het trainen van deze spieren
kost veel arbeid en tijd, maar loont zich. Er wordt een fraaie hals
gevormd. Doet men dat onvoldoende dan worden deze spieren slecht
ontwikkeld en dat zie je doordat voor het schouderblad als het ware een
gat ontstaat. In het slechtste geval ontstaat er een sterke onderhals.
3. Niet alleen paarden hebben een schoft. Ook honden katten, giraffen etc.
hebben een schoft. Hoe langer de hals en hoe zwaarder de kop des te
uitgesproken de schoft. De hoogte van een paard wordt bepaald aan de
hand van de schofthoogte die in het algemeen de gelijke hoogte heeft als
de croupe.
4. De schoft is omgeven met spieren. De trapezespier ligt het meest aan het
oppervlak en verbindt de borst- en halswervels trapezevormig met de rand
van het schouderblad. Deze spier is carpaccio-gelijk dun en kan dus nooit
( zoals wel beweerd wordt) bij onvoldoende ontwikkeling een gat achter
het schouderblad veroorzaken. De lange rugspier loopt van de schoft naar
achteren, deze leidt de kracht van achter naar voor. Dan is er nog de
rhomboïdeus die het voorbeen beweegt en de hals laat heffen. De spieren
aan de doornuitsteeksels werken bij een correcte rugwerking en vullen wel
het gat achter het schouderblad op.
5. In het duits is een spreuk: “Auch ein schönen Rücken kann entzücken” als
iemand in gezelschap je de rug toedraait. Paarden hebben een genetisch
bepaalde vorm van de rug, dus fraai of minder fraai. Maar training kan
hier ook veel betekenen: bij een paard dat te veel op de voorhand gereden
wordt of te kort in de hals, zakt de borstkast naar beneden weg, waardoor
de schoft duidelijker zichtbaar wordt omdat deze slechter bespierd is.
6. Eigenlijk moet je nooit van de grond af opstappen, maar een opstaphulp
gebruiken. Door de lange doornuitsteeksels van de schoft werken ze als
een soort hefboom op de wervelgewrichtjes in de diepte. Zonder
opstaphulp is de belasting 3x zo sterk als met opstaphulp.
7. Paarden knabbelen graag bij elkaar in het schoftgebied, vaak 3 minuten
lang. Dat kan zijn omdat ze daar zelf niet bij kunnen, maar het kan ook
zijn dat het een blijk van groot vertrouwen is, want een paard kan zijn
eigen schoft niet zien (dus makkelijk beschadigbaar).
8. Wanneer ze elkaar “groomen” dan zakt bij beide paarden de hartslag en
ademfrequentie, lichaam en gezichtsuitdrukking ontspannen, de ogen wijd
open en niet gefocust.
9. Logisch dat jet het krabbelen aan de schoft ook als beloning kunt zien voor
je paard, het toont je bereidheid om een vriendschappelijke verbintenis
aan te gaan. Maar oppassen, je paard zal dat wederkerig willen doen, en
dat is niet altijd aangenaam. Sta je het niet toe dan zal hij het niet
begrijpen. Je kunt hem wel aanleren dat het alleen mag als je b.v. een
bepaalde jas aan hebt.
10.De schoft bepaalt de ligging van je zadel. Een heel hoge schoft of juist een
heel lage leveren vaak problemen op bij het zoeken naar een passend
zadel. Het is absoluut niet waar dat een pony een bredere kamer nodig
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heeft. Hij heeft wel is waar een breder schoftbereik, maar de
doornuitsteeksel zijn smal. Een te brede kamer drukt vaak zijdelings te
veel op de aanhechting met de ribben.
Negen feiten over insecten en teken.
1. Vanwege de vele insecticiden hebben insecten het moeilijk. Maar
aangezien paardenweide en water niet met insecticiden behandeld worden
heeft dat geen invloed op de plaaggeesten van onze paarden.
2. Kriebelmuggen kunnen ook gevaarlijk zijn, er zit een toxine (gifstof) in
hun speeksel. Dat kan beschadigingen van de bloedvaten, bloedingen in
de huid of oedeem in de inwendige organen veroorzaken.
3. De sterke geur van de repellents (insectenafweermiddelen) overdekt de
geur van het paardenlichaam en schrikt ze af. Werkt maar een paar uur.
4. Teken kunnen lange tijd zonder een bloedmaaltijd, maar kort zonder
water. Ze bevinden zich dus meestal dicht bij de bodem in de buurt va
bomen en struiken omdat het daar het meest vochtig is. Teken vallen niet
uit de bomen, dat is een sprookje.
5. Dazen kunnen gemeen steken. Ze kunnen alleen ziektes overdragen via
hun steekwerktuig als ze gestoord worden bij het steken en onmiddellijk
een ander offer vinden. Het geïnfecteerde bloed kleeft dan nog aan hun
monddelen.
6. Om zo min mogelijke last te hebben van al deze plaaggeesten moet je de
nabijheid van water mijden. Regentonnen moeten goed afgedekt zijn en
onbedekte huid is een uitnodiging aan insecten dus draag lange mouwen
etc.
7. Muggenlarven kunnen tegen extreem koude temperaturen, ze bevatten
een soort antivriesmiddel in de vorm van glycol. Vrouwtjes zoeken b.v.
kelders op en mannen sterven voor de winter intreedt. Dus een koude
winter helpt niet.
8. Het aantal teken per jaar schommelt afhankelijk van het aantal muizen in
het jaar ervoor. Veel muizen, dus veel gastheren, dus veel nakomelingen
voor de teken.
9. De veroorzakers van zomer-eczeem houden niet van wind en tocht.
Dazen zijn vooral overdag actief, dus ’s nachts je paard op de weide
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zetten.
Rijden zonder neusriem?
Een Deense studie 3300 paarden wees uit dat je beter met een goed aangelegde
neusriem kunt rijden dan zonder neusriem of met een te strakke neusriem.
Men vond de minste beschadigingen bij paarden met een correct zittende
neusriem.
Pubertijd
Paarden raken met 80 weken (± 17 maanden) in de pubertijd.

Techniek

Zin en onzin over het longeren op de cirkel.
Voor het longeren altijd eerst aan de hand bewegen?
Dat is het beste wanneer je het tenminste correct doet. Je paard wordt netjes
warm gelopen en concentreert zich direct op zijn begeleider, als je het tenminste
goed doet. Niet bijgezet, de longe opgerold in de ene hand en de zweep met
opgerolde slag in de andere hand. Je kunt nu al tempowisselingen en overgangen
tussen stap en halt oefenen.
Is longeren slecht voor pezen en gewrichten?
Als de cirkel groot is. De bodem goed, het paard ontspannen en het tempo
rustig, dan is het niet meer belasting dan bij het rijden onder de man.
Maar paarden die wegens eerdere problemen niet te veel op gebogen lijnen
gereden mogen worden, mogen dat natuurlijk dan ook niet op de volte.
Hoe groot moet de cirkel zijn?
Minstens 18 meter. Kleinere voltes slechts kort aanhouden en niet met jonge
onervaren paarden.
Hoe vaak moet men van hand wisselen?
Zo om de 5 minuten is een goede tijdsduur. Maar elk paard heeft een vaste en
een holle kant, en het heeft weinig zin van hand te veranderen als het paard nog
niet ontspannen is op de ene hand.
Hoe vaak per week mag je longeren?
Dat hangt van je doel af. Gaat het om gecontroleerd laten lopen aan de longe en
je laat het paard als het ware langzaam joggen dan kan je elke dag wel een
kwartiertje longeren. Is het als echte training bedoeld dan maximaal 2 x in de
week een half uur om te zorgen dat het voor het paard ook leuk blijft.
Is longeren aan een halster zonder zweep schadelijk?
Je kunt het eigenlijk niet als longeren betitelen, maar als gecontroleerd laten
lopen. Je leert je paard dan niets, maar laat hem even uit.
Moet je een ronde paddock hebben of kan het ook zo in de rijbaan?
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Voor ervaren paarden maakt het niets uit. Voor (jonge) paarden die nog moeite
hebben met hun balans levert een begrenzing hulp om op de goede cirkel te
blijven lopen. Kan ook uit hindernismateriaal etc. bestaan.
Kan men een paard laten wijken tijdens het longeren?
Daarvoor is de positie van de longeerder niet zo geschikt om het paard duidelijk
te maken wat er van hem verlangd wordt. Beter gaat dat bij arbeid aan de hand
of een dubbele longe
Is bokken aan de longe gevaarlijk?
Ja, overtollige energie kan een paard beter in vrijheid in de wei of een paddock
kwijt raken, dat levert minder ongelukken op.
Is longeren aan een dubbele longe werkelijk beter?
Als je het echt kunt is het effectiever, je kan het paard beter gymnastiseren.
Dat komt omdat je via de tweede longe het paard beter kunt buigen en stellen.
Als je de kunst nog niet zo beheerst dan is het beter bij de enkele longe te
blijven.
Mag de longeerder werkelijk nauwelijks bewegen of is dat onzin?
Hoe beter je in het midden blijft hoe nauwkeuriger je je hulpen kunt geven, Maar
soms is de slag te kort dat dat een probleem oplevert. Zorg ervoor dat je nooit
voor de schouder van het paard komt, dat werkt remmend.
Waarom stellen veel paarden zich automatisch naar buiten en wat doe je
daar tegen?
Of je paard heeft nog te weinig balans, of je paard wil zich naar één zijde
moeilijk buigen. Het enige wat je er tegen kunt doen is te zorgen dat je paard
meer ontspannen gaat lopen in hals en rug. De binnenteugel verkorten heeft
geen zin en werkt contraproductief omdat het paard zich dan nog meer verspant.
Vier effectieve oefeningen aan de longe.
1. Overgangen
Stap-draf , galop-draf en stap-halt zijn prima overgangen. Vermijd galopstap eb draf-halt, omdat de inwerking aan de longe toch niet hetzelfde is
als onder de man. Vanuit de plek van de longeur kun je prima zien of het
achterbeen goed ondertreedt en desnoods met drijvende hulpen
ondersteunen. Maar altijd in alle rust, want hectische overgangen gaan ten
koste van de losheid in het lichaam.
2. Laten aantreden
Vanuit en rustige draf of galop slechts een paar passen extra laten
aantreden, niet een hele cirkel. Niet uit te veel snelheid, want je werkt op
de volte. Bij het aantreden zullen de passen langer moeten worden, maar
niet sneller.
3. Cirkel verkleinen
Voorzichtig voor wat vragen en met de zweep het paard opsluiten. Meteen
na het aannemen weer nageven.
Herhalen. Na twee tot drie
rondjes weer terug op de grotere
volte. Het paard moet meer op
het achterbeen, kost kracht, dus
voorzichtig inzetten.
4. Cavaletti
Pas op dat de balken niet kunnen
wegrollen. Om te voorkomen dat
de teugelhulp het paard teveel
11
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blokkeert, één balk tegen de wand en aan beide zijde een balk daar dwars
op (zie plaatje). Hooguit 4 balken achter elkaar op de cirkel leggen, (draf
1.10-1.30m en galop 2.80-3.00 m).
Paard in vrijheid zijn hals laten gebruiken.
RR
Hoe en waarom van enkele oefeningen onder de man.
Teugel uit de hand kauwen laten.
Hoe: De ruiters maakt de teugel langzaam langer
en het paard zal de hals naar de hand toe
strekken vooraarts neerwaarts. Dus eerst
voorwaarts. Wanneer de ruiter het paard goed
aan het been houdt blijven takt en tempo
behouden en blijft de achterhand actief.
Voorzichtig de teugels weer verkorten.
Nut: Steeds over korte afstanden herhalen
versterkt de spieren, maar maakt ze ook losser,
een prima evenwichtsoefening voor het jonge
paard.
Fouten: Paard strekt zich niet aan de hand of gaat op de voorhand. Dat gebeurt
als de ruiter te snel toestaat, het paard niet aan het been houdt of probeert het
paard met de hand naar beneden trekt.
Vloeiende overgangen rijden
Hoe: Vloeiend van achter naar voor en niet omgekeerd. Paard attenderen met
halve ophoudingen.
Nut: verbetering van kracht, evenwicht, door het lichaam bewegen, afstemming
van de hulpen, rugwerking en bewegingsverloop. Kortom, goed voor alles.
Fouten: Het paard wordt te kort in de hals, of komt omhoog met zijn hoofd.
Komt door te veel handinwerking of gebrek aan door het lijf bewegen.
Wendingen rijden
Hoe: Voltes, slangenvoltes, gebroken lijnen, hoeken rijden. Het paard moet in de
bewegingsrichting gesteld en gebogen zijn. De
binnen teugel geeft de richting aan, de
buitenteugel geeft zoveel na als nodig is en
begrenst de buitenschouder, het binnenbeen
drijft naar de buitenhulpen, het buitenbeen
bewaakt de achterhand. Binnenzitbeenknobbels meer belasten.
Nut: p[aard wordt elastischer en beweeglijker,
krijgt meer balans en leert gewicht op het
achterbeen op te nemen.
Fouten: het paard kantelt het hoofd, valt door
de buitenschouder of zwait achter uit. De
overeenstemming van de hulpen klopt dan nog
niet.
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Wijken voor het been
Hoe: Het paard licht tegen de bewegingsrichting in stellen, niet buigen. Het
binnenbeen drijft het paard opzij en het buitenbeen drijft het voorwaarts en de
ruiter blijft goed in het midden zitten. De benen kruisen (scharen). Paard zo goed
als parallel aan de hoefslag.
Nut: Beweeglijkheid, gevoeligheid voor het been en door het lijf bewegen.
Fouten: Kantelt door te weinig buitenteugel, de achterhand gaat voor omdat het
binnenbeen te sterk inwerkt. Oplossing: vier passen wijken, vier passen rechtuit
en herhalen.
Achterwaarts gaan
Hoe: uit een gesloten halthouden achterwaarts gaan. Met de benen een impuls
geven en met een gevoelvolle hand tegenhouden. Bovenlichaam rechtop houden.
Zodra het paard reageert licht in de hand worden. Pas voor pas herhalen. Na vier
passen halthouden of voorwaarts in draf gaan.
Nut: Bevordert de coördinatie, vertrouwen en het doorlaten van de hulpen over
de rug.
Fouten: Paard komt met het hoofd omhoog wanneer niet tijdig wordt nagegeven.
Wanneer het paard de hulpen oer de rug doorgeeft gaat het scheef of komt in
verzet. Bij teveel hand wordt het moeilijk de diagonale beenzetting te bewaren.
RR
Buiten rijden
Wat zijn we toch bevoorrecht hier in Heemskerk. Bos, duinen, strand en zee zijn
voor het grijpen.
Niet elke dag oefeningen rijden, maar je eigen hoofd en dat van je paard of pony
weer eens lekker opfrissen. Zelfs topruiters houden hun paard graag fris en
tevreden door één of twee maal met ze in het terrein te rijden. Niet alleen voor
de geest gezond, maar je kunt er al spelend prima trainen en spieren en pezen
sterken. Je kunt niet in de valkuil vallen dat je een oefening te veel achter elkaar
oefent, want dan is het pad weer anders en moet je dus wat anders doen.
Kracht, conditie en coördinatie kan men in de omgeving prima verbeteren.
En als in de winter de rijbak te slecht is kun je nog altijd doortrainen door de
duinen in te gaan.
Bergop is een echte krachttraining en bergaf prima om de achterhand er verder
onder te krijgen. Een heuvel met 5 tot 10% helling omhoog draven heeft net
zoveel uitwerking als een snelle galop over dezelfde afstand, maar dan op vlak
terrein, maar spaart gewrichten en banden meer.
Tegenwoordig zie je meer problemen bij paarden met de
banden van het kootgewricht. Dat komt doordat er
meestal gereden wordt op prima vlakke bodems en niet
meer zoals vroeger in het weiland of ongelijke rijbakken.
Ruiters die altijd maar op zulke goede bodems rijden
lopen een groot risico op blessures. Je moet ook zo nu
en dan op ongelijke bodem, harde of zachte bodem etc.
rijden. Daar worden de banden en gewrichten beter van.
Maar natuurlijk moet je het wel doseren, alles waar “te”
voor staat is slecht: te snel, te diep, te zacht, te hart
etc.
Vooral te snel kan tot beschadiging van de oppervlakkige
13
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en diepe buigpees op leiden. Af en toe een rustige draf of galop op weke bodem
is een goede oefening.
Wanneer je buiten rijdt bieden de paden genoeg afwisseling om je paard te leren
met al deze veranderingen om te gaan. Maar ook hier geldt dat je je paard eerst
moet opwarmen. Niet alleen stappen, maar ook draven en galopperen. Dat kan
eerst thuis op een goede bodem, of aan het begin van de rit op een niet te
moeilijke bodem. Maar voor je tot een vlotte galop overgaat, of oefeningen gaat
rijden, moet je wel weten waar je rijdt. Een konijnenhol brengt ook schade aan
een goed opgewarmd paard, een kleine oneffenheid niet.
In het terrein leert een paard situaties te herkennen en er mee om te gaan, zoals
koeien, schapen, zwijnen, stapels gezaagd hout, etc. Leren kun je goed met een
ervaren paard, of afstijgen en er samen heen gaan, etc. Beter is het om nooit
alleen op pad te gaan. Ook het braafste paard kan wel eens schrikken of zich
bezeren.
Pas je beugellengte aan aan wat je wilt gaan doen. Gebruik peesbeschermers, en
als je per sé wilt bandageren, zeker die dan met klitte- of kleefband.
Een paar oefeningen:
Bergaf halthouden: in stap en later
in draf. Belangrijk is de om met het
been de achterhand naar voor te
drijven en niet het been weg te
steken. Wegstappen en daarna
opnieuw halt houden.

Bergop: In vlotte stap het paard toestaan
de hals te gebruiken en zelf de hand te
laten opzoeken, zodat hij het achterbeen
goed kan gebruiken. Fris wegrijden in de
gang die het paard zelf aanbiedt.
Bergaf draven: lichtrijden, maar dicht bij
je zadel blijven. Gewicht op de beugels
brengen. Met het been naar de hand
drijven en dan eens meer en dan eens minder verzamelen. Niet voorover, maar
rechtop zitten. Ook bergaf moet de bergoptendens bewaard blijven.
Bergop draven: Voorwaarts rijden met een lange
hals en verlichtend zitten, zodat het
ruitergewicht meer naar de schoft gaat.
Schouderbinnenwaarts rijden in een stoppelveld
of een traktorspoor. Doordat je buiten rijdt
hebben de paarden meer voorwaartsdrang en je
kunt naderhand zien waar je
sporen liepen.
En natuurlijk kun je altijd
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tempowisselingen rijden of op een vlak stuk wijken of een keertwending rijden.
En mocht er toevallig een boom op je pad gevallen zijn dan is zelfs in stap aan
een lange teugel dit een prima oefening.
Natuurlijk hebben we ook nog de zee. Daar is het belangrijk het paard lengte in
de hals te geven om zich uit te balanceren. In het water heffen de paarden hun
benen hoger, moeten hun rug meer gebruiken en brengen automatisch de hals
naar beneden. Natuurlijk weten we ook dat het zeewater een goede koelmethode
is voor warme benen en genezend voor wonden. RR

Slimme oplossingen voor grote problemen

Het goede idee
Shampoo is vaak moeilijk uit de vacht te spoelen.
Daarom paarden-shampoo verdunnen met water
1:5.
Een sproeifles daarmee vullen en de vieze vlek
daarmee nat maken. Met behulp van een spons
kan men nu de vieze vlek verwijderen en daarna
met weinig water de shampoo weer verwijderen
uit vacht, manen of staart.
Dit is een goed alternatief voor paarden die niet
zo van de waterslang houden en spaart bovendien
geld, maar ook de gevoelige paardenhuid.

Het paard in de kunst

Paarden in het oude Egypte
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Paarden ingespannen voor een
strijdwagen, generaalsgraf van
Horemheb, 18de dynastie, Sakkara

Onderzoekers hebben aan de hand
van DNA-onderzoek kunnen
aantonen dat de eerste domesticatie
van paarden rond 4000 v.Chr.
plaatsvond op de Euraziatische
steppes. Diverse archeologische
sites uit de nieuwe steentijd en
vroege bronstijd in de Oekraïne en
Kazachstan bevatten restanten van
paarden. In Egypte doet het (Equus caballus) waarschijnlijk zijn intrede tijdens de Tweede
Tussenperiode, gedurende de overheersing van de Hyksos. Op de opgravingssite in Tell elDaba, de voormalige Hyksos-hoofdstad Avaris, zijn diverse graven met paardenskeletten
gevonden. Deze zijn rond 1640 v.Chr. te dateren, het begin van de Hyksos-periode. Maar dit
is geen onomstotelijk bewijs. Bij recenter onderzoek in Tell el-Kebir in de oostelijke delta is
mogelijk een paardenskelet gevonden dat op 1750 v.Chr. gedateerd wordt. Maar omdat het
moeilijk is om paardachtigen van elkaar te onderscheiden, zou het ook een ezel kunnen zijn.
Vanaf het Oude Rijk zijn namelijk al begrafenissen van ezels bekend. Als het inderdaad een
paardenskelet is, dan waren paarden al in Egypte aanwezig voordat de Hyksos arriveerden.
Het is in ieder geval mogelijk dat Egyptenaren wel bekend waren met paarden, maar dat het
dier pas na de komst van de Hyksos in Egypte zelf gehouden en gefokt werd.
De Egyptenaren noemden het paard ‘sesemet’. Al snel gebruikte men ook het epitheton nefer
‘mooie’ om er het paard mee aan te duiden. Hieruit blijkt de bewondering voor het paard. De
oudste verwijzing naar een paard is afkomstig van de Kamose-stèle aan het begin van de 18de
dynastie. Hierop staat de wagenstrijd beschreven tussen de gouwvorsten van Thebe en de
Hyksos.
Paard en rijtuig, stèle uit het graf van Any in Tell
el-Amarna, 18de dynastie, Egyptisch Museum,
Caïro
Aan de hand van teruggevonden juks van
strijdwagens kan de hoogte berekend worden van
de paarden die in het oude Egypte gehouden
werden. Deze was gemiddeld 1.35 meter. Al zijn er
ook grotere exemplaren bekend. Voor het privégraf
van Senenmoet (TT 71) in Loeksor is een
paardenskelet gevonden dat ongeveer 1,50 meter
hoog was. Aan de roodbruine kleur van de manen
kon vastgesteld worden dat het een ‘vos’ betrof. De
oudst bekende afbeelding van een paard is te
vinden in het graf van Renni (EK 7) in El Kab, uit
de regeerperiode van Amenhotep I (18de dynastie).
Pas vanaf de tijd van Thoetmoses III (18de
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dynastie), komen afbeeldingen van paarden veelvuldig voor in privégraven. In het overgrote
deel betreft het dan voorstellingen van ‘vossen’.
Omdat het houden en verzorgen van paarden een kostbare en tijdrovende aangelegenheid is,
zijn het voornamelijk farao’s, edelen en de militaire elite die paarden bezaten. Ze werden
vooral gebruikt om strijdwagens voort te trekken tijdens militaire campagnes. Maar de
wagenspannen werden ook gebruikt bij jachtexpedities of bij ceremoniële processies. Vanaf
het Nieuwe Rijk (18de dynastie) werden paarden ook als prestigieus geschenk ingezet. In de
Amarna-brieven wordt melding gemaakt van zeldzame witte paarden die vorsten elkaar
cadeau geven. Hoewel het berijden van een paard zeker zal zijn gedaan, zijn voorstellingen
daarvan uitermate zeldzaam. In het generaalsgraf van Horemheb (18 de dynastie) is
bijvoorbeeld een scène te vinden van een man, zittend op de rug van een paard.
Na de slag bij Megiddo nam farao Thoetmoses III onder andere paarden als oorlogsbuit mee
terug naar Egypte. In zijn annalen in de tempel van Karnak wordt deze veldslag en de buit
beschreven. De tekst vermeldt onder andere 2041 paarden, waaronder 6 hengsten en een
aantal veulens. Om paarden efficiënt in te zetten bij militaire campagnes was het belangrijk
dat er met de paarden geoefend kon worden. De stallen en oefenterreinen lagen dan ook in de
buurt van de faraonische legers. De militaire barakken waar soldaten trainden, dienden tevens
als stallen voor de paarden. In de stad Piramesse in de Delta heeft een paardenstal gestaan die
minstens 460 paarden kon huisvesten.
Paarden in de dodentempel van Ramses II
te Abydos, 19de dynastie

De Nubische zwarte farao’s van de 25ste
dynastie hadden een speciale band met hun
paarden. Zij lieten bij hun piramides te ElKoerroe en Noeri speciale paardengraven
aanleggen, zodat ze samen met hun
lievelingsdieren begraven konden worden.
Vanwege hun waardering voor paarden,
stuitte mishandeling van de dieren hen
tegen de borst. Op zijn overwinningsstèle haalt Pianchy fel uit naar zijn rivaal Tefnacht (24 ste
dynastie). Deze vorst uit Saïs in de Delta zou zijn paarden mishandelen. Zijn vlucht te paard
wordt beschreven als een oneervolle terugtrekking.
Ondanks het feit dat paarden enorm worden gewaardeerd in het oude Egypte, worden ze op
geen enkele manier vereerd of geassocieerd met goden. Ze spelen geen rol in de grote mythes
of in enige religieuze context. Een uitzondering vormt de Syrische godin Astarte. Zij geniet in
het Nieuwe Rijk populariteit en wordt in haar rol als oorlogsgodin staande op de rug van een
paard afgebeeld in Egyptische voorstellingen. De Egyptenaren adopteren Astarte als
‘Meesteres van de paarden’ en ‘Beschermster van de farao op het slagveld’.
JR
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Gezondheid

Graan en de nadelen van zetmeel
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.
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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.
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 eerder.
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.

Gerst
Bij de graansoort gerst zijn de korrels stevig met het kaf vergroeid. Er zij 2
soorten gerst: voedergerst en gerst voor de dranken-productie zoals bier.
De oude Grieken gebruikten gerst al als paardenvoer. Koolhydraten en water
vormen de helft, daarnaast bestaat het voor 13% uit eiwitten, verder noch
mineralen, vitaminen en sporenelementen. Begin juli geoogste gerst is het meest
betrouwbaar wat betreft schimmels en bacteriën. Gerst is voor paarden moeilijk
verteerbaar, daarom wordt het vaak verhit of gebroken. Onbehandeld mag men
1-2 kg gerst per 600 kg paard voeren. Vanwege het grote zetmeel gehalte
mogen paarden die hoefbevangen zijn
het niet hebben. Veel paarden zijn er
niet zo dool op om de harde korrels te
kauwen. Met haver en mais vormt het
de top drie van de krachtvoeders.
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Ponyrubriek

Verliefde paarden?
Bestaat dat?
In de natuur hebben paarden de mogelijkheid om vriendschappen aan te
knopen. Uit waarnemingen is bekend dat de meeste hengsten één of twee
merries hebben die vlakbij grazen en waarmee ze ook wederzijds aan
vachtverzorging doen.
Grotere vruchtbaarheid zorgt voor een grotere aantrekkingskracht. In een
experiment werd een hengst met medicijnen onvruchtbaar gemaakt. Veel
merries verlieten de kudde.
Kunnen paarden woedend zijn.?
Woede is iets voor mensen, het blokkeert en laat zich niet uitschakelen.
Paarden kunnen in een bepaalde situatie zeer agressief zijn en het volgende
moment weer vreedzaam samen grazen.
Wanneer een paard zich bedreigd voelt zal het in de meeste gevallen vluchten,
maar als dat niet mogelijk is kan hij tot de aanval overgaan. Wat de mensen als
woede interpreteert is voor het paard een strijd om te overleven. Paarden die
naar elkaar dreigen moet je als een soort terechtwijzing zien.

Productinformatie

Biergist
Biergist is een droge poeder dat een bijproduct is van de fabricage van bier.
Het bevat veel hoogwaardige aminozuren. Vooral vitamine B maakt biergist zo
waardevol als voedingssupplement, omdat ze voor de stofwisseling van suikers,
vetten en eiwitten verantwoordelijk zijn.
Helpt bij storingen van de vertering in de dikke darm, bij eenzijdige voeding,
vruchtbaarheid, verandering van voer, verharen, groei van de hoeven.
25 gram per dag voor pony’s en 50 gram voor paarden. Tenminste 6 weken
volhouden. Bij hoefproblemen kan dat langer zijn.
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Gewoon onder het hardvoer mengen.
Pas op, het smaakt wat bitter, dus verdelen over meerdere porties of mengen
met b.v. appelsap.
Droog en koel bewaren, lang houdbaar.

Verslagen

Les, doorzetters in de zomerflauwte

Notulen dinsdag 3 april 2018 in het clubhuis Tolweg, Heemskerk.

1.Opening door de voorzitter.
Opening om 20:35
2. Mededelingen.
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Afbericht Linda Kok, Ronald en Patricia, Judith
3. Ingekomen stukken
Tolweg bestemming gemeente:
Kabel onder de weg vervangen, tolweg opgebroken voor 9 maanden vanaf 1
januari
Parkeerplek wordt gerealiseerd tijdelijk voor De Commandeurs en kasteeltuin.
Tolweg wordt rechtgetrokken en twee losse rijbanen met gras en bomen tussen
de rijbanen.
Andere toegangen, om zichtlijnen naar het kasteel te creëren.
Kruising met Hoflaan wordt aangepakt. Toegang vanuit Uitgeest naar achter het
clubhuis wordt niet mogelijk, wel vanaf centrum kant.
Grote kruising bij ingang kasteeltuin ook de wijk in, hiervandaan worden de
parkeerterreinen betreedbaar.
Voor september moet alles duidelijk zijn. Project heet Kasteelvrouwe.
Vanaf september wordt de eerste flat afgebroken.
4. Notulen najaarsvergadering 2017.
Goedgekeurd, met dank aan Dionne Geerdes voor het notuleren
5. Jaarverslag secretaris
Secretaris is zeer welkom.
Aantal leden is hetzelfde gebleven (68)
Activiteiten 2017
Opendag met Jesse Drent
Clinics carlijn
Flexchair training
Armbandjes vlechten
Oliebollenrit
Puzzelrit
Trixsport cup
4 wedstrijden
6. Jaarverslag penningmeester
Financieel zonder problemen verlopen,
Geen bijzondere uitgaven
Minder inkomsten Trixsportscup en KNHS wedstrijden door inschrijvingen, maar
ook minder kosten
Minder uitgaven aan instructie wegens natte bak.
Sproeiers gemaakt, bak gevlakt, geen uitzonderlijke uitgave.
7. Verslag kascommissie.
Betalen aan instructie wordt gestructureerder (handtekeningen bij overgave).
Hoe hoog het vermogen moet zijn, wordt nog uitgezocht, maar is nog niet
gevonden.
Roerende goederen moeten een keer goed in kaart worden gebracht om
financiële plaatje van de vereniging goed in kaart te brengen.
Wanneer bloementjes bij een stalletje langs de weg worden gekocht even een
kattenbelletje schrijven met bedrag datum en handtekeningen.
8. Vaststellen balans.
Winst van 1559,20 dus toename eigen vermogen in 2017.
Alles ongeveer hetzelfde gebleven.
9. Verkiezing nieuw kascommissielid.
Evelyne haar tweede keer, Jet blijft volgend jaar beschikbaar.
Margret treedt toe tot de kascontrole.
Reserve moet worden gekozen.
10. Aftredend en herkiesbaar:
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Niemand
11. Verslag terreincommissie,
Sproeiers zijn vastgezet, aangezien de sproeiers door hun kracht achterover
gingen staan. Dus de sproeiers komen nu verder de bak in.
Vorig jaar is bij de aansluiting van de sproeiers een probleem opgemerkt, waarna
de pomp is gereviseerd.
Ouders van zaterdag ochtend ponyruiters zijn super bezig met klusjes op het
terrein.
Verder niets speciaals van vorig jaar.
Dit jaar is er drainage aangelegd in de grote en kleine bak (midden en zijkanten
richting sloot.) Bak moet nog iets zetten. Bak wordt van de week een keer
afgevlakt.
Verwachting is niet dat de club binnen een jaar weg is.
12. Zomerprogramma
8- April KNHS-wedstrijd
15- April Jenny Veenstra clinic 9:00-17:00 (georganiseerd door Ryanne Pronk)
22- April Onderlinge wedstrijd (dressuurproef en proef met begeleiding, TREC
clinic & foto shoot)
27- mei KNHS-wedstrijd
3- Juni Puzzeltocht
21- juni 5 juli 19 juli clinic Lia de Ruiter
1- juli KNHS-wedstrijd
2- september KNHS-wedstrijd
9- zondag September BBQ
30- september KNHS-wedstrijd
Geen trixsports cup
Misschien Rien van der Schaft voor een clinic. (Marjon gooit haar charmes in de
strijd.)
13. Uitreiking Bloembokaal
Winnaar paarden Miranda van der Meulen 24 winstpunten.
Winnaar pony’s
Brit Carbaat
17 winstpunten.
14. W.V.T.T.K.
Privacy wetgeving:
Commandeurs is klaar voor AVG (inspanning is gedaan)
Genoteerd wie de gegevens beheerd en in kan kijken en wanneer wie wat kan
krijgen qua ledenlijst.
(Naam, adres, geboortedatum, email adres, telefoonnummer, soort
lidmaatschap)
Toestemming in postgalop, voor nieuwe leden.
Groepsapps vallen buiten verantwoording van de vereniging.
15. Rondvraag.
Marjon- uitsluitsel over regio kampioenschappen?
1 mei tot 3 juni wedstrijden tellen mee voor regio. Uitslagpercentage van
eerste proef moeten doorgestuurd in een Excel bestand naar Regio en die tellen
mee voor selectie regio.
Mirjam- Mag het hegje bij de fietsenstalling worden aangeplant.
Ja.
-Moet de mest uit de rijbaan worden verwijderd.
Is zeker iets om over na gedacht te worden: Mestcontainer huren,
mestboys kopen, zeker voor wegstrijden. Mogelijk een samenwerking met de
kasteeltuin voor mestafvoer, tenzij ontwormingsmiddelen te slecht zijn voor de
planten.
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16. Sluiting.
Sluiting om 21:30

Notulen dinsdag 9 november2018
Notulen door Dionne.

1. Opening door de voorzitter.
Opening 20:31

2. Mededelingen.

Herinrichting Tolweg, weg dicht voor een jaar. Al overleg met de gemeente
geweest, er wordt een verbindingsweg gemaakt naar ons parkeer terrein via de
Willem van Velsenstraat. Het terrein zal het hele jaar bereikbaar blijven, op een
paar dagen na. Deze data worden vooraf gecommuniceerd. Hierbij worden er
ook verkeersborden met RV de Commandeurs geplaatst. De ingang achter het
clubhuis wordt tijdelijk gesloten.
De toegang achter het clubhuis wordt na de renovatie van de Tolweg niet meer
toegankelijk vanuit de richting Uitgeest.

3. Ingekomen stukken
geen

4. Notulen voorjaarsvergadering 2018.
-

Tolweg
activiteiten
jaarverslagen
zomerprogramma
Reserve kascommisie Patricia van Leersum
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5. Begroting 2019.

Bordensponser stoppen
Ledenaantal verwacht iets lager.
Minder wedstrijden/ kleinere wedstrijden.
50 jaar Commandeurs.
Bedragen actueel instructie zijn omgedraaid.

6. Bestuur

aftredend en herkiesbaar – Joke Muijen
Joke blijft in het bestuur.
Nieuwe leden bestuur zijn altijd welkom.

7. Commandeurs 50 jaar in 2019 – viering jubileum

15 september viering dmv barbeque/ receptie
Clinics kegelrijden/ trickrijden/ dressuur leonie / clinic menner rond Z-niveau
Andere mogelijke activiteiten:
Organiseren menwedstrijden.
Er wordt contact gezocht met René Limpens ivm een men activiteit
Clinic marathon menners.
Alles is afhankelijk van de verbouwing tolweg.
Enjoy the ride voor ponyleden gesponsord/ gesponsorde deken bij dressuur
wedstrijden.
Alle ideeën zijn welkom. Melden bij linda.
-boogschieten te paard (margret)

8. W.V.T.T.K

Juryleden zoeker gezocht.
Ook aandragen leuke juryleden wordt ook zeer gewaardeerd!
(mies van tunen)
Marlot Francois (startkaartlid)
Gonnie

9. Rondvraag.

Er wordt overgegaan op flesjes bier ipv de tap.
Nieuw koffieautomaat mogelijk.
Mogelijk instagram account voor de Commandeurs.

10. Sluiting.

Sluiting om 21:00.
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Mutaties

Nieuw lid:

Afmeldingen:

Puzzels

Puzzel december
Aangezien de omschrijvingen niet te vinden waren, de puzzel van maart
opnieuw, maar nu met omschrijvingen. Sorry!

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.

aan ach
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den e

eer der ge

ge

ger

ging goud han hou

in

len

ling lijk

ma na ne

ni

no

nue

lec

pen po
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tram tu

uit

tie

se

o

slaan stap striijd strijd te

ver ver vlech wed wed

wis

pa

paar

ten tem
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

belangrijk punt waar de jury naar kijkt

2

Dit moet ieder paard kunnen

3

(ont)spannende activiteit met je paard

4
5

moet je hebben als je wilt wedstrijdrijden
eigenschap van één van de gangen van het paard die wie graag
zien

6

de Commandeurs is een………

7

Beroep uit de paardensector
27

Rijvereniging De

Commandeurs
8

Onderdeel van het toiletteren waar wedstrijdspringers minder
aan hechten

9

moeten bij elke vergadering gemaakt worden

10

karaktereigenschap

11

attribuut voor de verzorging van je paard vooral in de winter

12

ouderwets vervoermiddel

13

onplezierige eigenschap van een paard

14

moet je eerst doen voor je naar de Regiokampioenschappen
mag

15

goede oefening om je paard goed aan de hulpen te krijgen

16

transportmiddel voor paarden

