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Van de voorzitter 
 

 
 
 

Met twee gezellige zondagen zijn we het groene seizoen van ons 50-jarig 

bestaan begonnen. Op de eerste zondag de onderlinge wedstrijd in combinatie 
met een Trec clinic. Helaas niet al te veel deelname voor het dressuur, maar de 

Trec trok veel combinaties aan van klein tot groot. Een drietal 

dressuurdeelnemers van de OW waagden een week later de sprong om voor het 

eerst KNHS te starten met hun nieuwe paarden. Beide dagen scheen de zon 
heerlijk en we hopen dat dat het zonnetje het hele seizoen zijn gezicht blijft laten 

zien bij onze activiteiten.  

 
Heeft iedereen zondag 15 september al in de agenda staan? Dan gaan we ons 

50-jarig bestaan groots vieren! 

 
In deze postgalop ook weer een aantal leuke artikelen over struikelen, het sturen 

met een hand, paarden die zand eten en simuleren of dwarsliggen.  

 

Ik wens je veel leesplezier! 
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Van de bestuurstafel 
 

 
 

Zie de notulen verder op. 

Agenda 
 

 
 

club 
12 mei KNHS wedstrijd 

13, 27 juni en 11 juli clinic Lia de Ruiter. 

8 en 20 sept. KNHS wedstrijd 
Regio 

Voor de Outdoorkampioenschappen dressuur 2019 worden geen aparte 

selectiewedstrijden verreden. Je kunt zelf bepalen op welke wedstrijden je 

binnen de Regio Noord-Holland start. Dit moeten wel twee verschillende locaties 
zijn en alleen de 1e proef per wedstrijd gedurende de selectieperiode, welke 

gehouden wordt vanaf 6 april 2019 tot en met 2 juni 2019 komt in aanmerking 

voor selectie. 
https://www.knhsnoordholland.nl/media/4056/selectieprocedure-

outdoorkampioenschappen-paarden-dressuur-2019.pdf 

 5 juli 2019 - Springen paarden B t/ZZ 

 6 juli 2019 - Dressuur B t/M Z1, Springen B t/m ZZ, verenigingskampioenschap 

 7 juli 2019 - Dressuur paarden B t/m ZZL en ponys Z2, verenigingskampioenschap 

Paarden en teamdressuur paarden en pony's. B en L1 dressuur wordt misschien 

verplaatst naar de vrijdagmiddag 5 juli, dit is onder voorbehoud. 

Ermelo 

23 en 24 augustus 2019 Hippiade Endurance en voltige 
24 augustus 2019 – Hippiade Pony’s: dressuur  (alle klassen), afdelingsdressuur, 

verenigingskampioenschap en springen (L t/m ZZ) 

30 augustus 2019 – Hippiade Springen klasse B pony’s en paarden 
30 en 31 augustus 2019 – Hippiade Paarden: dressuur (B t/m ZZ-Licht), 

afdelingsdressuur, verenigingskampioenschap en springen (L t/m ZZ) 

14 september Hippiade mennen 

 
Nog steeds geldt dat combinaties tijdens de kampioenschappen maar in één 

klasse per discipline mogen meedoen. Dit is altijd de hoogste klasse waarin de 

https://www.knhsnoordholland.nl/media/4056/selectieprocedure-outdoorkampioenschappen-paarden-dressuur-2019.pdf
https://www.knhsnoordholland.nl/media/4056/selectieprocedure-outdoorkampioenschappen-paarden-dressuur-2019.pdf
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combinatie in de periode 1 april 2019 tot en met het regiokampioenschap 
uitgekomen is. 

Het wedstrijdreglement staat inmiddels op de site van de KNHS. 

Voor de topsportkampioenschappen: 
https://www.knhs.nl/top-sport/kampioenschappen/ 

 

 

Wist je dat…? 
 

Kunnen mensen de angst bij paarden wegnemen? 

 

Als jonge paarden iets nieuws waarnemen of moeten doen kunnen ze angstig 
zijn. Je kunt die angst wegnemen door b.v. een ervaren paard aanwezig te laten 

zijn, of ze te laten kijken wanneer een ervaren paard de opgave uitvoert. Maar 

kan een mens dat ook? 

Bij het Van Hall Larenstein instituut hebben 
ze uitgezocht hoe een ervaren trainster in 

vergelijking tot de studenten een paard kan 

beïnvloeden. 
De hartfrequentie van paard en mens kent 

een wisselwerking. Hoe rustiger de mens, 

hoe meer ontspannen is het paard. De 

invloed van de mens was zelfs groter dan die 
van het ervaren paard. Duidelijk was ook dat 

de aanwezigheid van een ervaren paard het 

leervermogen, de hartfrequentie en het 
gedrag van het jonge paard beïnvloeden. 

Een niet representatief deel van de studie 

doet vermoeden dat mensen met een hoge 
hartfrequentie hun angst makkelijker op het 

paard overdragen. 

 

 
Paarden die lager in de rangorde staan hebben meer last van wormen. 

 

De universiteit van Strassburg heeft waargenomen dat depaarden met een lager 
rangorde meer last van wormen hebben. Dat komt omdat ze vaak de minder 

geliefde plekken op het weiland moeten gebruiken om te grazen. Dat zijn 

meestal de plekken met meer mesthopen. Van nature zullen paarden deze 
plekken mijden, maar rang-lage paarden hebben vaak geen keus. 

 

https://www.knhs.nl/top-sport/kampioenschappen/
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10 feiten over het struikelen. 

1. Waarom struikelt een paard 

eigenlijk? 
Het kan onoplettendheid zijn.  

Het kan moeheid zijn. 

Het kan zijn dat het zadel de 
werking van de schouderbladen 

tegenwerkt. 

Het kunnen zeer vlakke of zeer 

steile hoeven zijn. 
Of slecht onderhouden voeten. 

2. Wat kunnen de gevolgen zijn? 

Pees en bandverrekkingen, die 
uiteindelijk tot chronische 

ontsteking zorgen. 

3. Kunnen er ook medische 
oorzaken zijn aan te wijzen? 

Arthrose, waarbij de paarden hun 

voeten liever niet meer zo hoog 

optillen. 
Ataxie door schade aan de zenuwen, of andere problemen met het zenuwstelsel, 

gewrichtsblokkades of spierspanningen. 

4. Kan men door goed te rijden het struikelen tegengaan? 
Verbeteren kan wel, maar of je het helemaal weg krijgt? 

Belangrijk is ook hier weer dat het paard met de achterhand last leert opnemen. 

Ook bij het voorwaarts-neerwaarts rijden moet de achterhand actief blijven, niet 
laten slenteren. Veel afwisseling om het paard attent te houden. 

5. Welke ruiterfouten werken struikelen in de hand? 

Zowel het slenteren aan de lange teugel als het hoofd op de borst trekken (hals 

kan niet meer als balanceerstok gebruikt worden) bevorderen het struikelen. 
Eigenlijk alles wat het paard in zijn beweging hindert: verkeerde gewichtshulpen, 

maar ook te zware ruiters zijn een probleem.,    

6. Is er een verschil tussen beslagen en onbeslagen paarden? 
Te grote of te losse ijzers kunnen evenzeer een oorzaak  zijn als de gevoeligheid 

van de zool bij onbeslagen paarden. Maar beslagen paarden tillen hun voeten 

meestal wel hoger op den onbeslagen paarden. 

7. Zijn  er rassen waarbij het meer voorkomt? 
Koudbloeden en niet-veredelde Haflingers en Fjorden lopen vaak wat op de 

voorhand en struikelen vaker. 

8. Kan struikelen ook een leeftijdsverschijnsel zijn? 
Ja , het komt bij jonge paarden meer voor, omdat ze noch niet in balans kunnen 

gaan. B.v. bij het aangalopperen weten ze niet altijd wat ze met hun benen 

moeten doen, ze struikelen over hun eigen voeten. 
9. Wanneer met op de juiste manier traint, goede hoefverzorging heeft en 

een passende uitrusting, wat kan men dan nog meer doen? 

Paarden niet 23 uur per dag in de box laten staan. 

10.Waarom struikelen paarden soms op een vlak stuk terwijl ze net 
moeiteloos over een moeilijk terrein gelopen hebben? 

Omdat ze niet meer opletten, wakker schudden dus. 
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Techniek 
 

 
 

Stilstaan bij het opstijgen. 

 
Hoe vaak zie je het niet: de ruiters stapt op, het paard loopt weg en de ruiter 

ploft in het zadel en geeft een ruk in de mond. 

Je moet bedenken dat wanneer je opstijgt je het paard éénzijdig belast en het 
zadeleenzijdig tegen de schoft drukt. Een jong paard verstoort dat de balans en 

hij zal naar voor zijn evenwicht proberen te herstellen. Dus bovenstaande is een 

logisch gevolg. 
Daarom moet je bij een jong paard hier al attent op zijn. Gebruik een helper die 

aan de andere kant de teugel vasthoudt en de stijgbeugel tegenhoudt zodat het 

zadel op zijn plek blijft. Blijft het staan beloon je je paard. Lukt dat dan klun je 

ook zonder hulp opstappen, maar graag wel via een opstapbankje o.i.d. dat 
vermindert het verschuiven. Blijft hij staan dan ook weer goed belonen. 

Gaat hij toch weer bij het drukken op de stijgbeugel naar voor. Rustig corrigeren 

en opnieuw naar de opstaphulp brengen. 
  

Sturen met één hand 

 
Met eén hand rijden kun je fijner inwerken. Je kunt je paard niet storen door te 

sterke inwerking en je moet je hulp exact geven anders snapt je paard het niet. 

Veelal zie je b.v. op de volte dat ruiters de handen ver uiteen doen, of dat ze 

teugelhulpen geven die tegen het ritme in gaan. 
Op de volte in galop eerst beide handen bij elkaar doen en dan ,met één hand 

verder rijden. Na een tijdje weer met 2 handen. Paarden lopen dan vaak veel 

tevredener. 
Eenhandig rijden zorgt voor een meer uitgebalanceerde zit. Je moet veel meer je 

zit gebruiken om een wending te rijden. Bewuster ruiterschouder parallel met 

paardenschouder. (en niet zoals je ze vaak ziet: binnen-schouder voor) 

Het is een kwestie van uitproberen. Voel je je onzeker dan kun je in het begin 
een bokriempje gebruiken voor je tweede hand. 

Bij een paard dat wat uit elkaar valt, te sterk is, één teugel niet wil aannemen, of 

tegen de hand kan men dit niet proberen. In dat geval moet het paard eerst 
beter gegymnastiseerd worden. 

Voorwaarde voor eenhandig rijden is dus wel dat het paard voldoende door het 

lichaam gaat. Bij sensibele paarden werkt het ook het best. 
Paarden die graag achter de teugel kruipen hebben er veel baat bij daar de 

tweede hand de verbinding niet verstoren kan en het paard dus makkelijker de 

hand durft opzoeken. 

Als je werkelijk maar één hand tot je beschikking hebt mis je de mogelijkheid om 
onderscheid tussen de twee teugels te maken. Je kunt dus niet altijd éénhandig 

rijden, tenzij je daar alle tips en trucks voor kent. Maar als afwisseling en om te 
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ontdekken of je wel goed inwerkt en niet stoort met de hand is het een leuke 

afwisseling. 

Met de binnen-hand eenhandig rijden is makkelijker dan met de buitenhand. 
 

Slimme oplossingen voor grote problemen 

 
 
Droog hooi in de regen 

 

 
!0 cm grote gaten in een 60 liter kunststofton 

zagen en met een bunzenbrander de gaten glad 

branden. Ophangen met het dekselgat naar 

onder om te vullen en alles omspannen met een 
hooinet om te verhinderen dat het hooi eruit 

valt. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Het paard in de kunst 

 
 

 

Aardewerk 

 
Vroeger waren tegeltjes overal te vinden, niet alleen in het keukendeel van het 

huis maar ook b.v. veel in schouwen. 

Veel van die tegeltjes werden bij verbouwingen verwijderd. Maar er zijn er ook 
nog wel overgebleven. Tegeltjes met paarden vind je niet zoveel. Hetzelfde geldt 

voor wandbordjes. 

2 Voorbeelden uit het Frans Hals museum: 
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 ca 1635

 
Hans Bernaerts Vierleger ca 1610 
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Gezondheid 

 
 

 

De Moringaboom 

De Moringaboom bevat de meeste voedingsstoffen ter wereld. Komt voor in Azie 
en Afrika. Heeft drievoudig geveerde bladeren. De soort komt vooral voor in 
tropische en subtropische gebieden met een 

steppeklimaat. 

Vooral in de bladeren komen veel vitaminen 

mineralen en sporenelementen voor. 90 
verschillende voedingsstoffen, waaronder 18 

verschillende aminozuren. Vooral voor immuun- 

en zenuwstelsel. 

Als gemalen blad (poeder) verkrijgbaar. 
Maximaal 6 gram per dag voor een groot paard. 

Moringa oleifera staat ook wel bekend als de 
'wonderboom' vanwege de hoge voedingswaarde 

en medicinale eigenschappen van de bladeren en 
vruchten van de boom, maar heeft niet echt een 

officiële Nederlandse naam. Zo worden de 

bladeren in Zuid-Afrika gebruikt om ondervoeding 
tegen te gaan. Door deze eigenschappen wordt 

Moringa oleifera op grote schaal gekweekt in 

plantages.  

Paarden die zand of aarde eten 

 
Wanneer paarden zand of aarde eten noemt men dat geophagie. 

Dat is niet ongevaarlijk. Wanneer grote hoeveelheden zand of aarde in het 

darmkanaal terecht komen kunnen ze vooral in de dikke darmen een probleem 
gaan vormen: de zandkoliek. 

Aarde en zand brengen dat natuurlijke milieu uit balans en irriteren het 

slijmvlies.  

Een spoeling met psylliumvezels moet zand en aarde uit het lichaam spoelen. 
psylliumvezel is een product dat bestaat uit de zaadhuiden (te vergelijken met de 

fijne zemelen van de graanvruchten) van de zaden van de plantensoorten van 

het geslacht Weegbree. 
Maar zo ver moet je het niet laten komen. Zodra je merkt dat je paard zand eet 

moet je een mestmonster nemen en dat met water mengen en schudden. Als je 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steppeklimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaadhuid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zemelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weegbree
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_080609-7915_Moringa_oleifera.jpg
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het laat staan zakken de aardedeeltjes naar beneden en kun je zien hoeveel het 
er zijn. 

Is het veel: ga naar de veearts. Is het heel weinig dan kun je psylliumvezels 

voeren (zie hieronder). Maar belangrijk is dat je de oorzaak van het vreemde 
gedrag uitvindt. 

Mogelijke oorzaken:  

 Te weinig ruwvoer (minimaal 1,5 kg hooi per dag per 110 kg paard, maar 
meer als ze niet op kauwbaar stro staan). 

 Verveling door gebrek aan beweging of te weinig contact met 

soortgenoten. 

 Een gebrek aan een bepaald mineraal (bv. natrium, koper, etc…). Dat 
moet je dan laten uitzoeken door de veenarts, zodat een passende oplossing 

gevonden kan worden. 

Een muilkorf is niet effectief. 
 

Psylliumkuur voor een groot paard: 

Per dag 50 tot 100 gram psylliumvezels (natuurwinkel) mengen met minstens 1 
liter water. Paarden vinden het niet lekker, dus over meer porties per dag 

verdelen, eventueel met slobber of hooibrokjes. 

Duur: 4 tot 6 weken en zorgen voor voldoende water. Bij te dunne mest minder 

vezels voeren en bij te droge mest meer water bijmengen.  
 

 
Psyllium (zaadhuiden) 

 

Ponyrubriek 
 

 
 

Kunnen paarden huilen? 

 
Paarden hebben net als mensen traanklieren. Het traanvocht houdt het oog 

vochtig en zorgt voor voedingsstoffen. In principe zullen paardenogen niet 

tranen. Dat is slecht want het traanvocht trekt vliegen aan, die voor ontstoken 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psyllium_seed_husks.JPG
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ogen zorgen. Het traanvocht wordt via de traanbuis door de neus afgevoerd, 

daarom zie je altijd wat vloeistof naar buiten komen bij de neusgaten. Als de 

traanbuis verstopt is, dan zal een paard tranen, maar dat heeft niets met huilen 
van doen. 

 

Simuleren, dwarsliggen? 
Dat zijn menselijke eigenschappen die bij een paard niet voorkomen. 

Maar wat is het dan als je denkt dat je paard kreupelheid simuleert of je dwars 

wil zitten? 

Voorbeelden waarbij je dat zou kunnen bedenken zijn er genoeg, zoals: 
Je paard wil ergens nooit langs. 

Zodra je op het paard zit loopt hij kreupel. 

Je paard gaat steeds hoesten als je de teugels aanneemt. 
 

Hoe komt dat? 

Bedenk dat een paard een vluchtdier is en dat het een bijzonder goed geheugen 
heeft. Wanneer je op een bepaald gedrag niet op de juiste manier reageert dan 

kan ongewenst gedrag ontstaan. 

 

Op de manege was vroeger een paard met lekker veel looplust, maar zodra je de 
teugels aannam begon hij te hoesten en trok de teugels uit je hand. Niet erg 

plezierig. Hij had zich dit aangewend, omdat hij ooit eens verkouden was en dan 

lieten de mensen de teugels vieren zodra hij begon te hoesten. Dat vond hij erg 
plezierig. Natuurlijk was de fout al dat een hoestend paard niet in de les hoort, 

maar daardoor had hij wel dit gedrag aangeleerd. Het paard hoestte verder 

nooit. Wanneer je er op was ingedeeld en je gaf hem een tik op het moment dat 
hij begon en liet niet de teugels uit je hand trekken was het over. Maar het 

merkwaardige was dat hij na verloop van tijd kennelijk ook opgeslagen had bij 

wie hij kon hoesten en bij wie niet. 

Is dit simuleren? Nee. Dit is aangeleerd gedrag: als ik dit doe dan krijg ik een 
beloning bij Jan en straf bij Piet. 

Ander voorbeeld: 

Mijn paard weigerde absoluut langs een stapel omgezaagde bomen te lopen. 
Stress alom. Door niet goed op deze situatie te reageren  (b.v. door hem een 

geruststellend klopje op de schouder te geven, ervaren als een “beloning”, of 

door zelf in de stress te raken) ging hij natuurlijk nooit meer langs die stapel. Bij 

mijn vriendin liep hij er gewoon langs. Dat geeft stof tot nadenken. 
Een goede oplossing was geweest rustig af te wachten tot hij de situatie bekeken 

had en vanzelf verder ging of af te stijgen en met je paard een paar maal langs 

de stapel te lopen zodat hij 
ervoer dat daar niets 

beangstigends te vinden was en 

dan weer er op en er langs. Een 
paard heeft in zulke situaties een 

lijdend dier nodig , in dit geval de 

mens. 

Was dit dwarsliggen? Nee. Het 
paard heeft door de foute reactie 

opgeslagen dat het daar eng is 

(stress) en onthoudt dat. De 
volgende keer is het dus eng bij 

voorbaat. 
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Productinformatie 

 
 

Knoflook 

Knoflook is een uiengewas uit de Look familie. 30 tot 90 cm groot. De ui in de 
bodem bestaat uit meerdere kleine zij-uitjes (de knoflooktenen). Vers is het een 

stevige witte ui. Knoflook bestaat voor het merendeel uit koolhydraten (suikers). 

Knoflook bevat allicine, dat bacteriën en schimmels remt. Wie knoflook eet geeft 
een geur af, waarvan insecten niet houden. 

Maximaal 110 gram voor een paard van 500 kg. Het bevat nl. ook een sulfide die 

de afbraak van rode bloedcellen kan veroorzaken. 

Je kunt het met krachtvoer mengen of als knoflookpellets zo voeren. Wil je het 
als insecten-afweer gebruiken dan in april beginnen en in de winter stoppen. 

Paarden met een stofwisselingsziekte kun je beter geen knoflook voeren. 

Knoflook moet je droog en donker bewaren in een aardenwerken pot of een 
papieren zak. 

 

Verslagen 

 
 

Werk aan de winkel 
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Notulen dinsdag 2 april 2019 in het clubhuis Tolweg, Heemskerk. 

 

 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

RV De Commandeurs 

Dinsdag 2 april 2019 in het clubhuis Tolweg, Heemskerk. 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Start: 20:25 

2. Mededelingen. 
Gat naast de deur, nieuwe waterleiding (lood naar koper) nog open wegens 

mogelijke draadbreuk sproeiers. 

3. Ingekomen stukken 

Kringen zijn opgeheven. Werkgroepen voor in de plaats gekomen. 
Wedstrijdkalender is opgeheven daardoor, waardoor er geen restricties meer zijn 

voor het organiseren van de dressuur wedstrijden. 

4. Notulen najaarsvergadering 2018. 
Geen opmerkingen. 

Dank aan Dionne. 

5. Jaarverslag secretaris 
Ton: bestuur bestaat officieel uit 4 man, onofficieel 6 (Mirjam en Martijn). 
Afwezigheid secretaris begint licht merkbaar te worden. Kvk zaken en 

verzekering zijn nog niet compleet op orde. Wordt aan gewerkt 

Leden aantal teruggelopen van 68 naar 64.  
Bestuur 7 keer bij elkaar geweest 

Activiteiten: 

Oliebollenrit + nieuwjaarsreceptie 
Barbeque 

Clinic Jenny Veenstra 

Jesse drent 

Wedstrijden 
Trec 

Lessen:  

Dressuur: leonie 
Springen: caroline 

Mennen: Jan 

Ponies: adrie 
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6. Jaarverslag penningmeester 
Drainage aangelegd, verlies 7800 euro (kosten ongeveer 9000 euro) 

Minder animo voor dressuurwedstrijden, leiden geen verlies, maar houden ook 

minder over.  
Hoort het overal, minder mensen die starten. Minder startkaartleden (stoppen 

met wedstrijden). 

 Vereniging is financieel gezond. 

7. Verslag kascommissie. 
Controle heeft plaats gevonden op 20 maart 2019 bij de penningmeester thuis., 

Jet, Margret en Partricia. Alles gechecked, zag er prima uit, alles op orde.  

Decharge verleend. 

8. Vaststellen balans. 
Verlies, 2017 -8795,95 euro 

Eigen vermogen: 18338,08 euro (voor een gezonde vereniging zou het eigen 

vermogen 1.5 X de lasten per jaar moeten zijn, dus voor de Commandeurs 
15.000 euro) 

Minder inkomsten wedstrijden, ook minder kosten wedstrijden.  

Stoppen met biertap.  

9. Verkiezing nieuw kascommissielid. 
Jet tweede keer geweest, Patricia blijft het volgend jaar doen. Adrie Duin heeft 

zich aangemeld als reserve. 

10. Aftredend en herkiesbaar: Ton Geerdes 
Ton is herkozen. 

11. Verslag terreincommissie, 
Drainage aangelegd, bak in no time weer droog. Af en toe te droog, dus 
sproeiers aan. Nu problemen met sproeiers, maar wordt hopelijk van de week 

weer hersteld.  

Dak trekkerhok is beschadigd tijdens laatste storm, dus moeten nieuwe platen 

op, we zijn bezig met de verzekering.  
Hek is verwijderd, aangezien het op instorten stond, nieuwe bloembakken in de 

plaats voorloping, totdat nieuwe hek gemaakt is.   

Hek komt op iets grotere afstand van de bak, wegens mogelijke plaatsing 
juryhok in de toekomst. 

Komst laad en los plek in het gras naast het clubhuis 

aan de vernieuwde Tolweg 

12. Zomerprogramma 
Aankomend weekend onderlinge (trec is vol, 

dressuur kan nog bij) 

Weekend erop knhs wedstrijd. 
13, 27 juni en 11 juli clinic Lia de Ruiter vol 

Aantal sponsors binnen voor het 50 jarig jubileum.  

Vierspan marathon demonstratie 
Leonie demo dressuur 

Kiomi demo vrijheidsdressuur 

Korte discussie hoe de vereniging oud leden kan 

bereiken.  

13. Uitreiking Bloembokaal 
Paarden: 17 winstpunten: Judith Schoe  

Ponys: 19 winstpunten: Nova Serpenti 
Beker graag aanwezig tijdens het 50 jarig jubileum.  

14. W.V.T.T.K. 
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Verhuurcontract uit 1976  

Vroeger caravan (mevr lunenberg) om koffie en thee te zetten voor instructie.  

Bedstee op locatie keuken in huidig clubhuis 
Contact met gemeente zeer goed, ook met stay okay en christmas fair.  

15. Rondvraag. 
Zijn er mannen die willen helpen met het herstellen van het dak.  
45 m2 nodig aan plate op het dak nodig, waarschijnlijk blijven de kosten binnen 

1000 euro.  

16. Sluiting. 
Slot: 21:15 
 

1e KNHS wedstrijd 

 
14 april werd de eerste KNHS wedstrijd verreden. 

Mooi, maar koud, weer. Lars Wever als jurylid. 

Marjon 2x geen winst (Z) 

Marleen 2x geen winst (m2) 
Krista 2x winst (3 winstpunten)(L1) 

Linda 1x winst (L1) 

Carlijn 4x winst (M1) 
 

Marjon, Krista en Linda reden voor het eerst een wedstrijd met hun nieuwe 

paarden en hebben vorige week geoefend tijdens de OW. Voor Carlijn was dit het 
eerste M1 proefje. 
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Mutaties 
Nieuw  startkaart lid:  
Renate Houts 

Janine Notenboom 

Linsey Neelen 
Florina Mons 

Zoraya Haans  

Afmeldingen:  
Pernilla de Jong    

Chantal Gommans                          

Larissa Bleeker                                  
Janine van Rijn                                 

Tessa Nieuwenhuis                       

Miranda van der Meulen             

Janine Notenboom                         
Roos Vredenburg                           

Patricia Bergsma                              

Yousha Beentjes                             
Lois Peggeman                                 

Niet rijdend lid 

Tamara Hageman  

Overleden 

Stephanie Lubbers 

Jos Bakker 

Puzzels 
 

 
 

 
 

Oplossing Puzzel december 
 

1 o  n t s p a n n i n g 
     

2 n  a  g  e  v  e  n  
         

3 t  e  r  r  e  i  n  r  i  t  
      

4 w  e  d  s  t  r  ij  d  t  e  n  u  e  
   

5 o  v  e  r  s  t  a  p  p  e  n  
     

6 r  ij  v  e  r e n i g i n g 
    

7 m  a  n  e  g  e  h  o  u  d  e  r  
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8 i  n  v  l  e  c  h  t  e  n  
      

9 n  o  t  u  l  e  n  
         

10 g  o  u  d  e  e  r  l  ij  k  
      

11 s  c  h  e  e  r  a  p  p  a  r  a  a  t  
  

12 p  a  a  r  d  e  n  t  r  a  m  
     

13 a  c  h  t  e  r  u  i  t  s  l  a  a  n  
  

14 s  e  l  e  c  t  i  e  w  e  d  s  t  r  ij  d  

15 t  e  m  p  o  w  i  s  s  e  l  i  n  g  
  

16 a  a  n  h  a  n  g  e  r  
        

Puzzel Maart  

 
Paardensprong 

De paardensprong bij schaak bestaat uit het verplaatsen van een paard als volgt: 

1 recht en 1 schuin, of 1 schuin en 1 recht. 
In de tekening hieronder stelt 1 de beginplaats voor en 2 de eindplek waar het 

paard terecht komt. Er zijn nog meer mogelijkheden. 

Voor de puzzel staat de eerste letter van het woord in het middelste gekleurde 

vakje. Voor de 2e letter van het woord plaats je dan op plek 1 en de derde letter 
plaats je op plek 2. Je kunt rechts- of linksom gaan 

In het laatste voorbeeld is het woord zweetblad ingevuld volgens de 

opeenvolgende paardensprongen. 
Je gaat dus van het midden in dit geval eerst naar links en vervolgens tegen de 

klok in.  Maar de 2e letter kan dus op elk gewenst punt beginnen.  Je moet dat 

even uitzoeken, maar al gauw zal je duidelijk zijn dat geen enkele woord begint 
met zd, zt, zl of zb  de letter b=na de z moet dus een e, w of een a zijn . enz. 

 

1     
 

  2   
 

    2 
 

      
 

2     

    2 
 

      
 

      
 

    2 
 

      

      
 

1     
 

  1   
 

1     
 

  1   

                   
2     

 
  1   

 
    1 

 
      

 
1     

    1 
 

      
 

      
 

    1 
 

      

      
 

2     
 

  2   
 

2     
 

  2   

                   
1     

 
  1   

 
    1 

 
2     
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2     
 

    1 
 

2     

  2   
 

    2 
 

      
 

      
 

    1 

                   
2     

 
  2   

 
    2 

 
1     

 
 6l 3e  8d 

      
 

      
 

1     
 

    2 
 

1w  z  5b 

  1   
 

    1 
 

      
 

      
 

 4t  7a e2 

 

Er zijn 6 woorden gevraagd: 
Een type paard 

Een onderdeel van het been 

Een zadelonderdeel 
Een deel van het beslag 

2 x oorzaak voor kreupelheid. 

 

Welke woorden staan hieronder volgens het principe van de paardensprong? 
 

 

E E Z 
 

R L D 
 

O A L 

W H O 
 

E W M 
 

E Z O 

R F E 
 

B A O 
 

M B D 

           

T H O 
 

S L R 
 

E N O 

O K L 
 

A R T 
 

E H G 

O E T 
 

O T A 
 

A L F 

 


