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Van de voorzitter 
 

 
 

 
De zomervakantie is begonnen na een mooi voorjaar waarin we fijne KNHS 

wedstrijden hebben georganiseerd, leerzame clinics van Lia de Ruijter en een 

PTV training waar veel mensen aan mee hebben gedaan. We gaan ons nu klaar 
maken voor het nazomer programma met als kers op de taart het 50 jarig 

bestaan! 

De voorbereidingen zijn in volle gang en het bestuur heeft zijn best gedaan om 

een leuk programma te maken voor de receptie op zondag 15 september.  Onze 
eigen clubinstructrice Leonie Buur gaat een clinic geven op Grand Prix nivo, 

ponylid Kiomi Kok zal met haar pony een leuke demonstratie vrijheidsdressuur 

geven en Rene Limpens komt langs met zijn vierspan om een spectaculaire show 
te geven.  Als laatste houden we het spel “waar schijt de pony” waarbij leuke 

prijzen te winnen zijn.  

We zouden het leuk vinden om alle leden en mensen die voorheen bij de club 
betrokken zijn geweest dan te ontvangen tijdens de receptie. Ken je iemand die 

lid is geweest of op een of andere manier betrokken is geweest bij de 

Commandeurs, nodig ze vooral uit om zondag 15 september aanwezig te zijn.  

In deze postgalop staan ook weer veel leuk en leerzame artikelen over stemhulp, 
hanentred, stap verbeteren, teugelkreupel, mineralen, oogproblemen, 

plasweetjes en de praam. 

Veel  leesplezier! 
 

Ingeborg van der Heijdt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 
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bestuurstafel 
 

 
 

 

 De contacten met de gemeente verlopen goed n.a.v. de renovatie van de 

Tolweg. Omdat het verlagen van het grondwaterniveau ervoor zorgde dat 

de bak erg zwaar bleef en we hierdoor bij wedstrijden maar 1 ring konden 

uitzetten hebben we een schade vergoeding gehad. 

 

 Het houten hek om het terras is gevaarlijk en weggehaald. Mirjam heeft 

mooie bloembakken gegeven aan de club die ook goed als afscheiding 

werken. 

 

  

 Omdat de sproeiers niet goed werkten is Sapor langs geweest en heeft een 

kabel vervangen. Kennelijk speelde die vorig jaar ons ook al parten want 

sinds de vervanging doet de sproei installatie het zonder problemen. 

 

 De inschrijvingen van de KNHS wedstrijden vallen tegen. We gaan kijken 

hoe we de deelname kunnen verhogen d.m.v. een enquête onder de 

startkaartleden. 

 

 

 We gaan bij de 1e prijs bij de eerste proef van de dag voortaan als prijs 

een gratis start weggeven. Dit geeft goede reacties van de ontvangers. 

 

 De organisatie van het 50 jarig bestaan verloopt voorspoedig. Er zijn flyers 

gemaakt, aardig wat sponsoren gevonden voor de prijzen en het 

programma is rond. Hopelijk komen er veel mensen langs. 

 

 

 In navolging van de succesvolle PTV training van het voorjaar gaan we in 

het najaar een nieuwe training organiseren met nog meer verschillende 

onderdelen om te trainen. Voorjaar 2020 gaan we samen met Heiloo 

proberen een volledige TREC wedstrijd van de grond te krijgen. 

 

 De KNHS wedstrijden voor 2020 worden voor de volgende data 

aangevraagd: 19/4, 17/5, 28/6, 23/8, 13/9 

 

 

 In het weekend van 24-25 augustus gaan we de kabel ingraven en het dak 

van het opslaghok vernieuwen. 

 



Rijvereniging  De 

Commandeurs 

Agenda 
 

 
 

club 

8 en 29 sept. KNHS wedstrijd 
15 september Lustrum 

5 november Ledenvergadering 
. 

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 

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…? 
 

 

De stemhulp 

 

Op een dressuurwedstrijd zijn stemhulpen niet toegestaan. De stem kan grote 
invloed op het paard hebben. Dus in de training kun je er prima gebruik van 

maken. 

De toonhoogte geeft aan of iets rustgevend of gebiedend is. Vooral lof en 
geruststellend worden veel gebruikt, maar ook wel een bepaald geluid bij het 

inzetten van een oefening waar je direct gevolg wilt hebben. 

https://www.knhs.nl/top-sport/kampioenschappen/
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Maar pas op: de verbinding tussen een geluid en de reactie daarop is vaak 

sneller gemaakt dan je lief is. 

Maar de rustgevende geluiden kun je veelvuldig inzetten. Vooral bij jonge 
paarden die nog niet zo veel gewend zijn kan dat heel vertrouwend werken. 

Paarden communiceren ook met elkaar via geluid. Daarbij gebruiken zij een 

frequentie van 4.000 Herz. Wanneer ze het horen van hoge tonen verliezen is 
moeilijk te achterhalen. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de invloed van de stem er alleen is als er ook 

een persoon bij aanwezig is. Alleen een stem afspelen zonder persoon erbij had 

geen invloed op de hartslag van de paarden. 
 

Rechtshandige paarden zijn optimistischer. 

 
Bij de hogeschool in Nörtinger deden ze een onderzoek naar het verschil in 

“rechtshandige” en “linkshandige” paarden. Net als bij mensen zijn de hersenen 

in 2 helften verdeeld. En ook bij paarden is de ene helft dominant over de andere 
helft. Zij probeerden uit te vinden wat voor invloed dat op de gevoelswereld van 

de paarden heeft. 

De onderzoekers zetten bij de paarden een houten kist neer waarin zich een 

wortel bevond. Op een positieve plek was de deksel makkelijk te openen. Op een 
minder plezierige plek bleef de deksel altijd gesloten. 

Daarna ging de kist naar een neutrale plaats. De rechtshandige paarden gingen 

makkelijker naar de kist toe en onderzochten hem ook uitvoeriger dan dat ze dat 
deden op de minder plezierige plek. De linkshandige paarden waren duidelijk 

zichtbaar terughoudender. Daaruit concludeerden ze dat rechtshandige paarden 

optimistischer zijn dan linkshandige. Dat er een verschil is is duidelijk, maar of je 
daar nu zo maar een menselijke eigenschap aan mag plakken ….?. 

 

Hanentred 

 Wat is het: 
Functiestoornis in de achterhand die aan één kant 

of aan beide zijden voor kan komen. Hyperflexie 

van het spronggewricht, knie en kootgewricht. 
Soms trekt het paard het been tot op zijn buik op. 

 Wanneer laat hij dat zien: 

Vooral wanneer het paard vanuit stilstand gaat 

stappen. In draf komt het zelden voor. Na 10-5 
minuten opwarmen neemt het verschijnsel af. 

Bij eenzijdige hanentred is het vaak sterker dan bij 

tweezijdig. 
 Waar komt het vandaan: 

Het kan plotseling of langzamerhand ontstaan. De 

oorzaak is onbekend, maar mogelijk kan het te 
maken hebben met een zenuw- of spierontsteking 

in het been, of beschadigde schakelzenuwcellen in 

het ruggenmerg. 

 Is het pijnlijk: 
De echte hanentred is pijnvrij. Maar er zijn ook 

afwijkingen die wel pijnlijk zijn en ook een 

hyperflexie veroorzaken zoals spat, knieschijffixatie  
of hoornzuilen in de voorste hoefwand. 
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In Nieuwzeeland, Australië en zuid Amerika ontstaat het ook wel door 
vergiftiging door een bepaald gewas. Zorgt men dat het paard daar niet meer 

van eten kan  dan verdwijnt deze vorm. 

 Is er een therapie voor de echte hanentred: 
Niet echt, maar men probeert wel via medicamenten, fysiotherapie, vitaminen of 

een operatie. Een garantie is er niet. 

 Kan men wedstrijdrijden met deze paarden: 
Voor de springsport is het geen probleem. Voor de dressuur wel, hoe moet je de 

stap beoordelen als een paard met zijn achterbeen trekt nadat hij is losgereden.. 

 

 
 

Techniek 
 

 
 
Verbeter je stap. 

 

De stap is misschien wel de moeilijkste gang om de juiste 
takt te bewaren. De stap is een 4 takt-beweging d.w.z. dat 

steeds slechts één voet tegelijk wordt opgetild. De 

achtervoeten verdrijven steeds de voorvoeten. Als je goed 
kijkt zie je een V-vorm ontstaan bij de benen aan één 

zijde. Maar komt de beweging te weinig van achteren 

omdat het paard niet actief is of omdat de ruiter er voor te 

veel aan hangt dan is die takt zo verloren. In het ergste 
geval gaat je paard lopen als een kameel, waarbij hij 2 

voeten aan één zijkant tegelijk optilt. 

Dat is een z.g. laterale beweging. 
Wat doe je er tegen? Schouder-binnenwaarts rijden is een 

prima oplossing, maar niet iedereen beheerst dat. 

Eenvoudiger is het dan om je paard gewoon zijwaarts weg 

te duwen volgens de bijgevoegde tekening, zodat je paard 
tenminste in je stappauzes niet verder verslechterd, of 

natuurlijk stappen aan een lange teugel. 

 
Teugelkreupel. 

 

Wat is teugelkreupel? 
Wanneer een paard aan de hand prima loopt, maar onder de man een 

bewegings-asymmetrie toont. (er zit een hip in de draf, de viertakt gaat verloren 

in stap, de galop krijgt een viertakt, maakt voor of achter  ongelijke passen)  
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Hoe vaak zie je niet in de ring dat een paard niet helemaal in takt loopt: er zit 

een hip in. Wat dan? Combinatie er uit gooien omdat het paard kreupel gaat? 

Allemaal 5-en geven voor de onderdelen waar dat zichtbaar is? Altijd een lastig 
moment. Je bent geen dierenarts immers. Dan is het beste met de ruiter in 

gesprek te gaan. Voelt hij/zij  misschien iets dat anders is dan anders? Kom je er 

niet uit dan rest nog maar één oplossing: laat het paard aan een lange teugel 
(geen contact zoeken) een grote volte rijden op beide handen. Is er dan geen 

onregelmatigheid zichtbaar dan mag je aannemen dat er van teugelkreupelheid 

sprake is. Soms gaat het daarna goed omdat de ruiter begrepen heeft dat hij te 

veel teugelinwerking had en doet hij het daarna beter. Maar meestal is de fout er 
al langer ingeslopen en heeft verder rijden weinig zin. Dan is er een lange weg 

terug te gaan waarvoor geen standaard recept bestaat. 

 
Voor je er van uit gaat dat je paard echt kreupel is moet allerlei zaken zelf 

controleren 

Wat moet je allemaal eerst controleren? 
Past het zadel en zit de singel goed. 

Hangen de beugels op gelijke hoogte: nameten. 

Past het bit en heeft het paard het juiste kopstuk? 

Ben jezelf of je bekken scheef. 
Knik je een heup in en hoe werkt je hand in. 

Stel je het paard te hoog, te laag, teveel naar rechts of links in. 

Zijn de teugels even lang. 
Heeft het paard gezondheidsproblemen of problemen in het 

voortbewegingsapparaat. 

Zijn de benen goed gesteld. 
Is het paard op de juiste manier opgeleid of zijn er stapjes overgeslagen. 

Is er rekening gehouden  met de bouw en mogelijkheden van het paard. 

 

Begin bij jezelf is meestal een goed motto. 
Maar ook als er elders een probleem is kun je dit als ruiter alleen oplossen door 

je wijze van rijden aan te passen aan het probleem van je paard. 

 
Van paard naar rijpaard 

 

Een onervaren paard zal in een wending zijn evenwicht proberen te bewaren 

door zijn hals naar buiten te verplaatsen (dus tegen de stelling in). Op deze 
manier heft hij het gewicht op dat op de naar binnen vallende binnen-schouder 

komt als hij zijn binnenbeen optilt. Zolang hij geen sterke spieren heeft in het 

schoudergebied is dit de enige manier waarop hij de bocht om kan zonder op den 
duur schade op te lopen. Wij willen graag dat een rijpaard gebogen en in balans 

loopt volgens de lijn die hij loopt. Probeer je dat aan b.v. de longe te bereiken 

door zijn hoofd naar binnen trekken dan bereik je precies het tegenovergestelde: 
een verspannen paard dat daar vaak ook nog angstig van wordt. Je ontneemt 

hem de mogelijkheid om zelfstandig zijn balans te zoeken. De één zal proberen 

er vandoor te gaan, de ander zoekt steun op de binnen teugel, weer een ander 

zal over de buitenschouder weglopen. Al deze reacties zijn echter slecht voor de 
gewrichten, banden en pezen. Er komt immers een verkeerde druk op. 

Een paard kan alleen goed op een cirkel lopen als zijn schouder- en 

bekkenspieren gelijkmatig werk doen. 
Daarom moet je als ruiter er voor zorgen dat deze spieren in gelijke mate 

getraind worden. 
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Slimme oplossingen voor grote problemen 

 
 

Voor knoeiers 
Voor kliedraars en knoeiers, 

bruikbaar voor water, hardvoer, of 

extra toevoegingen . Komen niet in 
het zand terecht.. Wel oppassen dat 

de emmer precies in het gat past en 

er geen ruimte tussen zit waarin het 

paard zich kan vangen. 
 

Insektenvanger 

 
Als je de dazenval uit de handel te 

duur vindt, kun je er makkelijk zelf 

eentje maken: 
Benodigdheden: Een zwarte, of in 

ieder geval donkere bal met een 

handvat, een koord, een hoelahoep 

ring, een vliegennet een plastic buis 
en een kunststoffles. 

 

Aan handvat van de bal een 
koord bevestigen. 

In de plasticbuis onder 2 

gaten boren en boven 3. 
Vliegennet bevestigen aan de 

ring. En boven met band aan 

de buis plakken. Bal met 

koord vastmaken aan de 
onderste twee gaten van de 

buis. Halve kunststoffles in de 

buis zetten en buis ophangen 
met koord aan b.v. boom via 

de bovenste gaten in de buis. 
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Het paard in de kunst 

 
 

 

D. Stokmans, De prinsen Maurits en Frederk Hendrik 

 
Prins Maurits was de oudste zoon van Willem van Oranje. Hij werd geboren in 
1567, volgde zijn vader op als stadhouder en was internationaal beroemd als 

veldheer (o.a. slag bij Nieuwpoort). Toen hij in 1625 overleed werd hij opgevolgd 

door zijn jongere halfbroer Frederik Hendrik, die in militair opzicht niet 
onderdeed voor Maurits (zijn bijnaam: “stedendwinger”). 

Dit tafereel heeft weg van een ontspannen tochtje, maar is dat waarschijnlijk 

niet. Waarschijnlijk had het een politiek of strategisch doel. Maar heeft het 

wekelijk zo plaats gehad? 
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Gezondheid 

 
 
 

Mineralen 

 

Een gebrek aan bepaalde mineralen kan allerlei vervelende gevolgen hebben. 
Hieronder een lijstje war gebrek kan veroorzaken. Maar denk er wel aan dat dit 

een indicatie kan zijn, maar ook ergens anders door veroorzaakt kan worden. 

Heb je een vermoeden dan kan alleen b.v. een bloedonderzoek uitsluitsel geven. 
Dus niet zelf maar iets toevoegen! 

*Calciumgebrek: gebitsproblemen, standsproblemen, spiertrillingen, stijve 

bewegingen. 
*Fosforgebrek: verhoogde kans op breuken, groei- en vruchtbaarheidsverstoring. 

*zinkgebrek: huidproblemen, verdikkingen of eczeem, dof haar, haaruitval, 

langere haarwissel, gevoelig voor infecties, eetlust verlies, 

vruchtbaarheidsproblemen. 
*kopergebrek: huid en haar problemen, pigmentstoringen, neiging tot allergieën, 

artrose, osteoporose, vruchtbaarheidsverstoring, nervositeit, hoefbevangenheid, 

*magnesiumgebrek: gespannen spieren, schrikkerig, neiging tot kolieken, 
ademproblemen, sterk zweten bij belasting, Geen zin in werk en matheid. 

*ijzergebrek: Prestatievermindering, gevoelig voor infecties en parasieten. 

*seleengebrek: verminderende prestaties, spierpijn, kreupelheid, stijfheid. 
Maar: voorzichtig , te veel seleen leidt tot acute vergiftiging!!!! 

Mangaangebrek: bot- kraakbeen- en peesproblemen, gespannen spieren, en als 

gevolg b.v. maandagziekte. 

 
Oogproblemen 

 

Je schrikt wanneer je op stal komt en je vindt je 
paard met een dik, tranend oog. 

Daarvoor kunnen veel oorzaken zijn, van 

onschuldige tot ernstige. 

De meeste paarden laten zich niet zo makkelijk in 
de ogen kijken. Maar laat jouw paard dat wel toe 

dan kun je zien of er wat in het oog zit, of er een 

beschadiging zichtbaar is en of de pupil de pupillen 
beide hetzelfde reageren op donker. 

Zie je iets wat niet hoort, meteen naar de kliniek. 

Vooral niet zelf gaan dokteren. Dat verergert de 
situatie meestal alleen maar en kan het 

genezingsproces verstoren. Kun je zelf niets vinden 

dan de veearts roepen om te controleren of 

ingrijpen noodzakelijk is. Niets aan het oog doen, 
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voor een goede diagnose heeft de veearts een onbehandeld oog nodig. Hooguit 

een pijnstiller om te voorkomen dat het paard het alleen maar erger maakt. Het 

oog zelf heeft een prima genezingssysteem, maar moet soms wel geholpen 
worden. Oude geneesmiddelen gebruiken is helemaal uit den boze.  

Ponyrubriek 
 

 
 
Kunnen paarden (glim)lachen? 

 

Om dat uit te vinden werden 27 paarden in 2 
groepen verdeeld. 

Zij werden gepoetst. Bij één groep werd verder niet 

op de paarden gelet en werd er volgens een vast 
protocol gepoetst. Bij de andere groep letten de 

poetsers erop hoe het paard op bepaalde 

handelingen reageerden en pasten bij gevoelens van 

onbehagen daarop hun handelingen aan. 
Vervolgens (na 11 poetsbeurten) kregen anderen 

foto’s van de gezichten van de paarden te zien. Het 

blijkt dat positieve gevoelens zich af spiegelen in het 
paardengezicht. Sommige hiervan heb je misschien 

ook al zelf ontdekt: 

Een licht naar voor gestrekte nek. 
Half gesloten ogen 

Een slurfachtig naar voor gestoken bovenlip 

Oren die nagenoeg parallel aan de paardenneus naar 

achter steken. 
Daarnaast werd het oxytocine gehalte (hormoon dat de stress regelt) in het 

bloed bij de paarden gemeten. De groep met de aangepaste poetsmethodes had 

duidelijk minder van dit stresshormoon in het bloed. 
Dus toch glimlachen??? 

Kijk maar eens of jouw pony geniet van de borstelbeurt. 

 

Plasweetjes 
 

Misschien herken je dit wel: Je pony wil steeds plassen, maar er komt niets, of 

maar een paar druppels. Zelf had ik ooit een paard dat altijd tijdens de eerste 
proef wilde stilstaan om te plassen. Toen moest je na de proef nog van je paard 

af en daarmee naar de jury. Natuurlijk plaste hij dan juist altijd naast de 

juryauto. Kwestie van ontspanning. Bij de 2e proef gebeurde dat nooit. Dat paard 
plaste ook altijd zodra hij op de trailer stond, niet zo praktisch want ik had een 

houten bodem. Een ander paard plaste altijd meteen in de box als hij terugkwam 

van de training. Nooit op het beton, want dat spat te veel. Zo heeft elk paard of 
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pony zijn rituelen. Hij krijgt er niets van als hij even niet plassen mag. De blaas 
is best rekbaar en als hij echt vol is dan plast hij overal, waar hij ook mee bezig 

is en wat de bodem ook is. Nood breekt wetten. Maar pony’s kunnen wel onrustig 

worden als de blaas vol raakt tijdens het rijden. Voorkom dat door met je pony 
eerst aan de hand te wandelen tot hij plast voor je gaat rijden. Maar je kunt hem 

ook trainen: zachtjes fluiten tot hij plast en dan belonen. Dat kost even tijd, 

maar voor pony’s  met plasproblemen is dat de moeite waard. 
Naast al deze rituelen is ook het territoriumgedrag een aanleiding om te plassen. 

Maar plast je pony nu in de box omdat hij ontspannen is of omdat hij zijn 

territorium wil aangeven? Dat zal voorlopig nog een vraag blijven. 

 
*De nieren produceren de urine. Zij liggen onder de lendenen, ongeveer tussen 

onder de 14e tot 17e rib. Zij scheiden stofwisselingsproducten en medicijnresten 

uit. 
*Een volwassen paard produceert 1-2 mm urine/kg lichaamsgewicht/uur. Dat is 

ongeveer de helft van het water dat hij drinkt.  

*Bij urineonderzoek wordt o.a. gekeken naar: zuurgraad, eiwit, 
bloedbestanddelen, witte bloedcellen en calciumcarbonaat kristallen. 

*Gezonde urine is lichtgeel, wat troebel en heeft weinig geur. Is de urine 

roodachtig, vlokkig, vettig, zeer licht waterachtig , of heeft hij een prikkelende 

geur dan is er iets mis. 
*Hoe eiwitrijker de voeding, hoe meer urine een paard produceert. 

 

 
De Mozartvlecht 

 

Voor pony’s met een dikke manenbos zeer geschikt 
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Productinformatie 

 
 

De praam 
 

In Michigan bekeken ze de werking van de praam. 

Paarden werd voor een paar minuten een praam aangelegd om de oren uit te 
kunnen scheren. En de volgende keer zonder praam. 

Bij de andere helft van de paarden was de volgorde omgekeerd. 

Gemiddelde hartslag in rust was 43 slagen per minuut. 
Bij scheren zonder praam: 107 slagen per minuut. 

Met praam: 71 slagen per minuut. 

Na herhaling: 59 slagen per minuut. 

Maar voor een werkelijk wetenschappelijk experiment waren niet genoeg 
paarden gebruikt. De tendens lijkt wel duidelijk: praam reduceert de stress.  

Verslagen 

 
 
Clinic Lia 

 

Drie maal gaf Lia een clinic voor de leden die dat wensten. Twee tegelijk.Tijdens 
de laatste keer hadden 2 combinaties laadproblemen, waardoor 2 combinaties 

alleen les kregen. Voor de één jammer voor de ander een buitenkansje. Voor de 

toeschouwer was duidelijk dat er hard gewerkt moest worden, hoewel Lia 

duidelijk te verstaan gaf dat het paard het werk moest doen en niet de amazone. 
Na rond gevraagd te hebben was duidelijk dat de positieve manier van lesgeven 

in de smaak viel. Joke: “je krijgt het gevoel dat je kunt paardrijden, terwijl je zelf 

altijd denkt dat je het niet kan. Je wordt je bewust van wat je fout doet en hoe je 
dat kan verbeteren”. Er moet o.a. gewerkt worden aan meer controle op de 

overgangen en het halthouden. 
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Harmonie 

“Zorg voor een optimale eenheid tussen jou en je paard!” 

Tijdens de introductiebijeenkomst van het KNHS Talentenplan op 23 oktober 
2017 deelden de KNHS bondscoaches hun focuspunten en succesfactoren met 

ruim 300 beloften en jeugdkaderleden van het KNHS Talentenplan en de 

perspectieventeams. Inspirerende woorden voor iedereen die het beste uit 
zichzelf wil halen. Rien van der Schaft (bondscoach dressuur senioren op dat 

moment) tip aan alle dressuurruiters:  

“Zorg voor een optimale eenheid tussen jou en je paard! Combinaties die de 

meeste harmonie uitstralen en ruiters die een eenheid vormen met hun paard 

zijn de combinaties die het meest succesvol zijn.” Maar wat is dan harmonie? 

“Paard en ruiter zijn in harmonie als ze samen in evenwicht lopen: als het 
gewicht van het paard en de ruiter over vier benen gelijk verdeeld is. Niet zoals 

het paard van nature loopt: met het gewicht op zijn voorbenen. Want dan heeft 

het paard een grotere draaicirkel en de rembekrachtiging is ook weg. Dan is 

eenheid en harmonie ver te zoeken.”  

Hoe krijg je als ruiter nu die harmonie en invloed op dat evenwicht? “Door in 

eerste instantie dagelijks het ‘zich loslaten’ van het paard te trainen en dat veel 

belangrijker vinden dan het trainen van de oefeningen. Dus in de dagelijkse 

training het paard zo voor elkaar hebben dat je een combinatie kunt maken van 
activiteit enerzijds en ontspanning anderzijds. In plaats van gecontroleerde 

spanning. Dan kom je makkelijk een heel stuk verder.” 

Puzzels 
 

 
 

 

Oplossing Puzzel april 
 

E2 E Z 
 

R2 L D 
 

O A1 L 

W H O1 
 

E W M3 
 

E3 Z O 

R F3 E 
 

B A1 O 
 

M B D2 

hoefzweer 
 

warmbloed 
 

zadelboom 
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T H O1 
 

S3 L R 
 

E N O1 

O2 K L 
 

A R T2 
 

E2 H G 

O E T3 
 

O1 T A 
 

A L F3 

kootholte 
 

rotstraal 
   

hoefnagel 

 
Puzzel Juni  

 

Zoek de verschillen 
Er zitten 8 verschillen tussen de 2 plaatjes. Wie vindt ze? 

 

 

 



De Postgalop – juli 2019 

19 
 

 

 

 


