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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, lestijden, agenda, 

Jarigen in November, zo zijn paarde, selfies van Eline Groenink en Dior, clubkampioenen, wist je dat, 

Marije de Wit over crossen en springen, BIXIE, paard scheren of niet, jarigen in December, 

Ponykamp, paard in de herfst, Rowi Pille stelt haar nieuwe pony voor, schoonmaakroosters. 

 

 
       

 

 

Woordje vooraf 
Het Duinruiters jaar is goed afgesloten, een super mooie dag voor de laatste onderlinge 

wedstrijd, met aansluitend een BBQ en uitreiking van de clubkampioenen. Daarna nog een 

weekendje op pad met onze viervoeters voor mooie en gezellige ritten in de bossen van 

Wateren.  Graag wil ik in het woordje vooraf toch even aandacht voor het woord RESPECT, 

laten we elkaar allemaal in elkaars waarde laten tijdens een wedstrijd of als we gewoon 

trainen, we zijn niet allemaal ANKY’S of EDWARDS, daar zou een pirouette ook vast wel eens 

fout gaan denk ik zomaar!! En al waren we wel allemaal zo getalenteerd dan nog moeten we 

netjes naar elkaar blijven. Het is voor niemand leuk om uitgelachen te worden omdat er iets 

niet gaat zoals het hoort of je zelf in gedachte had. Laten we het paardrijden leuk houden en 

genieten blijven met wat we toch het allerliefste doen, bezig zijn met je paard en ieder op een 

ander niveau, we hoeven er tenslotte niet van te leven!!!! Het gaat om de plezier  en 

gezelligheid met je paard en onderling. 

De redactie 
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 

 

Het bestuur: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres Duinruiter terrein en kantine:  

Jan Aarjensz Prinsstraat 48   

1785 BC Den Helder  

  

 

 

Aanspreekpunten:  
Financiële vragen                         Marleen Houtkooper 06-40077320   penningmeester@duinruiters.com 
Secretariaat                     Annemarie Boon   06- 13793938   secretaris@duinruiters.com 

Wedstrijd secretariaat,  

federatie e.d.              Jennifer Borst         06- 12743837    jennifer@duinruiters.com  
Onderlinge Wedstrijden             Annemarie Boon        06- 13793938    secretaris@duinruiters.com 
Paarden onder het zadel,   

PR & Lessen  
Redactie clubblad                        Naomi Gouwenberg   06-10939915     redactie@duinruiters.com 

Kantine, kantinehulpen  

& schoonmaak                              Ineke Borst              0223-669804   gerardborst38@gmail.com   
Clubgebouw & Oud papier            Gerard Borst            0223- 669804        

Website                                      Stef v/d Velden                      stef@duinruiters.com

Annemarie Boon 

Algemeen bestuurslid 

Tel: 06-13793938 

secretaris@duinruiters.com 
 

Jennifer Borst 

Voorzitter  

Tel: 06-12743837 

voorzitter@duinruiters.com 

Marleen Houtkooper 

Penningmeester  

Tel: 06- 40077320 

penningmeester@duinruiters.com 

 

 

 

 

Patrick Noorlander 

Algemeen bestuurslid 

Tel: 06-21891983 

patrick@duinruiters.com 

 

Marleen Houtkoper 

Indeling lessen 

 

mailto:secretaris@duinruiters.com
mailto:jennifer@duinruiters.com
mailto:gerardborst38@gm.nl
mailto:patrick@duinruiters.com
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 

 

 

Redactie Clubblad:          redactie@duinruiters.com 

 
  

Naomi Gouwenberg  

Elly Verplancke 

Agnes Pille 

   

 

 

Instructie: 

 
Richard van Mourik 0223 – 610733 / 06 – 83638823 

Liane Wijngaard 06 – 55571254 

 

 

 

    
    

    

EreLeden:                                                      
                                                           
Ineke Borst 05-1995                                            

Annie Westmaas 11 -2004  

Mw. Annie Zon-Smit 05-2005                                    

Jack Leijten 05-2005                                                                   

Wim Spaans 05-2005                                 

Kees Kroon sr. 05-2005  

Kees Huiberts 05-2005                       

Mw Bets Scholte 06-2010  
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We gaan over op een modernere versie. Maak tenminste 4 selfies van jou en je paard-

pony. 4 leuke gekke lieve ….selfies . 

Voor het volgende clubblad nodigen wij uit : Leonie Wessels en Cleo Snippe 

Maak leuke selfies en schrijf er iets bij. Een blog of vlog mag natuurlijk ook. 

Maak er iets leuks van, succes !!                     

 Sluitingsdatum kopij 10 December 

Spontaan ingestuurde verslagen zijn natuurlijk ook zeer welkom, hoe meer stukjes, hoe 

leuker het is om te lezen. 

Je kunt je verslag inleveren bij : 

redactie@duinruiters.com laat eerst even de spelling en grammatica     controle over 

je stuk gaan. Het handigst is een wordbestand. We hebben de tekst in Comic Sans MS 

staan letter grote 11 en de marges staan op 2. Het scheelt bij ons weer tijd als je daar 

rekening mee houdt.  

Foto’s en illustraties vinden wij erg leuk.  

 

Dinsdag :19.00 – 21.15 uur pony/paard dressuur 

Donderdag :19.00 – 20.30 uur springles  pony /paard * 

Zaterdag   :10.00-12.15 uur pony dressuur pony ** 

*   alleen in zomermaanden 

** alleen in wintermaanden 

  

mailto:redactie@duinruiters.com
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AGENDA 

October 

 

Zondag 15 October  Fed. Dressuur Paarden Anna Paulowna 

Zondag 15 October  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag 15 October  Fed. Dressuur Ponies Oudkarspel 

Zondag 15 October  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek  

Zondag  15 October   Fed. Dressuur Po/Pa  Sint maarten 

Zaterdag  21 October  Fed. Dressuur Paard  Barsingerhorn (friezen) 

Zat/Zon 21/22 October Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zat/Zon 21/22October Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Zaterdag 28 October  Fed. Dressuur Paarden Benningbroek 

Zondag 29 October  Fed. Dressuur Po/Pa  Huisduinen 

Zondag 29 October  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Zondag 29 October  Fed. Dressuur Paarden Oudkarspel 

Zondag 29 October  Fed. Dresuur Po/Pa  Hippolytushoef 

 

November 

 

Zondag 5 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zondag 5 November   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag 12 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Zondag 12 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Zondag 12 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 
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Zondag 12 November   Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zat/ Zon  18/19 November Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Zat/Zon  18/19 November Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zondag 19 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Zondag  19 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zat/ Zon 25/26 November Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zondag 26 November  Fed. Dressuur Ponies Barsingerhorn 

Zondag 26 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

 

December 

 

Zaterdag  2 December  Fed. Dresuur Ponies  Benningbroek 

Zondag 3 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag 3 December  Fed. Dresuur Paarden Barsingerhorn 

Zondag 3 December  Fed. Dressuur Paarden Oudkarspel 

Zondag 10 December  Fed. Dresuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zat/ Zon 16/17 December Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Zat/Zon 16/17 December Fed. Dresuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zondag 17 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Zondag 17 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 
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Onze jarigen in november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1       

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17 Liane Wijngaard 

18  

19  

20  

21  

22 Cheryl Leijenaar 

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29 Rowi Pille 

30  

31  



                     

LR & PC De Duinruiters 

October 2017 jaargang 42 nr: 5                     - 11 -          

  

 

 

ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 

Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

Waarom moet je de hoeven van een paard schoonmaken?? 

Vooral door een vieze schimmel die ‘ rotstraal’ wordt genoemd. Rotstraal is een lelijke, 

stinkende infectie die de onderkant van de paardenhoef aantast. Deze bacteriële infectie 

tast meestal de gleuven aan beide kanten van de straal aan ( de straal is de driehoekige vorm 

aan de onderkant van de hoef), de inkeping van de straal zelf en het gebied rond de 

binnenrand van de hoef. Rotstraal kan naar hartenlust woekeren op donkere, vochtige plekken 

met organisch materiaal waarmee hij zich kan voeden. Wanneer een paardenhoef zich vult 

met paardenmest, stro en modder (iets wat gemakkelijk gebeurt bij paarden met hoefijzers 

die op stal staan), kan rotstraal genieten van een heerlijke picknick op het weefsel van de 

paardenhoef. Als dit niet behandeld wordt, kan de schimmel zich uitspreiden tot diep in de 

paardenhoef. Gelukkig is rotstraal eenvoudig te behandelen. Paardeneigenaars kunnen 

gemakkelijk aan medicatie komen die ze direct op de hoef kunnen aanbrengen. De medicatie 

allen zal echter niet volstaan om de rotstraal uit te roeien, maar zal alleen een blijvend effect 

hebben als ook de kern van het probleem – chroische natheid in de voeten – wordt aangepakt, 

zodat de hoeven kunnen drogen en droog blijven. Nog een andere reden, waarom je 

paardenhoeven moet schoonmaken, is om steentjes te verwijderen die zijn blijven steken in 

de hoefwand. Een steentje dat vastzit, kan zorgen voor een kneuzing in de zool van het paard, 

waardoor de kans heel groot is dat het kreupel zal gaan lopen. 

 

 

 

http://paardenhoeven.info/blog/2012/11/07/anatomie-2-de-onderkant-van-de-hoef/
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Clubkampioenen 2017 

Met trost presenteren wij u de Clubkampioenen van 2017 

Paarden Dressuur Federatie Senna van dam met Viesto 

Paarden Dressuur niet Federatie Annet Baartman met Your Latest Trick 

Ponies Dressuur Federatie Bo Gouwenberg met Diesel 

Bixie Indy van der Weijdert met Erfprins Shadow 

Paarden Springen Federatie Senna van Dam met Viesto 

Paarden Springen niet Federatie Kaylee van der Weide met Can’t Resist 

Ponies Federatie Springen Nanette de Wit met Flower 
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Wist je dat……. 

 

…………..op zaterdag 23 september tijdens de BBQ de clubkampioenen bekend zijn      

           gemaakt 

…………..het pony- en paardenweekend in Wateren erg gezellig is verlopen 

…………..Stal Erfprins een Flodder Kür reed in gepaste kledij tijdens de derde  

 onderlinge wedstrijd 

…………..Richard van Mourik ook tijdens deze kür na jaren in het zadel zat  

……………De eerste binnen wedstrijden alweer zijn verreden 

………….Als je een nieuwe pony/paard hebt je jezelf mag voorstellen in het  

          Clubblad……… 
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Hallo Allemaal 

Ik wil jullie graag vertellen wat een leuke dingen ik heb beleefd samen met Vontaine en 

Flower deze zomer. 

Ik ben samen met Von naar Bosmanege Bakkeveen geweest voor eventing training/kamp. Dit 

was echt super leuk we hebben van alles gedaan bosritten dressuur/spring/cross les, 

dropping,kano varen, huifkartocht, uiteten bij de pizzeria. Aansluitend aan deze week kon je 

meedoen aan de cross in Norg helaas was Von te klein ze is een C pony je mocht namelijk 

vanaf Dpony meedoen. Maar niet getreurd ik mocht helpen als hinderniscontroleur nadat 

eerst alle KHNS regels goed door genomen waren(erg leerzaam) gingen ik aan het werk. Ik 

zat bij het landhek. Ik moest fluiten als er een combinatie aankwam, doorgeven via walki talki 

hoe de combinatie over de hindernis kwam En als de wedstrijd stil gelegd werd tgv een val, de 

stopwatch indrukken voor de aankomende combinatie en aangeven dat deze moest stoppen tot 

dat het parcours vrijgegeven werd. 

Ik kwam in Norg mijn clubgenoot Elisa Bethlehem tegen met haar paard Casciana,, deze 

toppers gingen super. Elisa vindt eventing ook leuk ik ben haar al vaker tegen gekomen bij een 

cross. 

Op zondag werd ik weer opgehaald door Mama en Marije toen we thuis kwamen begon Von 

hard te hinniken in de trailer hierdoor werden Flower en Yndy helemaal gek ze kwamen heel 

hard aan galopperen, zo blij waren ze dat ze weer met zn drieën herenigd werden. Flower had 

Von erg gemist zij was een paar dagen van slag geweest. Ik heb nieuwe vrienden en 

vriendinnen ontmoet en volgend jaar wil ik weer naar Bosmanege Bakkeveen een leuk kamp en 

goed georganiseerd door de fam Stuiver 

Verder ben ik deze vakantie L1 gestart in de dressuur , ik ben ook 2sept voor het eerst een M 

parcours gestart dit ging super Von had er echt zin in de trippel die was nieuw voor ons,maar 

deze hindernis ging goed, twee maal foutloos 4 winstpunten te pakken. Helaas geen prijs 

omdat M en de Z samen werden gevoegd ik was eigenlijk 2x 1ste van de M. Ik hoop de Z nog 

te halen dit jaar. Ook met Flower ben ik 2sept gestart kan duidelijk merken dat Flower wat 

meer ervaren raakt in de springsport eerste parcours foutloos. Tijdens het tweede parcours 

goot het van de regen ik heb het rustig aangedaan met Flower ivm de gladheid die 

ontstond(ze heeft geen ijzers) hierdoor hadden we een tijdfout en een weigering. Ik wil met 

Flower volgend jaar een oefencross doen kijken hoe ze dat vind. Bij het eerste parcours 

behaalde Flower en ik de tweede prijs 

Ik hoop dat ik mijn clubgenoten enthousiast heb weten te maken voor de springsport, het is 

echt een gaaf onderdeel van de paardensport, en duidelijker met jureren dan de 

dressuursport. 

Groetjes Nanette, Vontaine en Flower 
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MEEDOEN AAN EEN BIXIE RUBRIEK (6 TOT 13 JAAR) 

 

Speciaal voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar zijn de BIXIE Rubrieken bedacht. Er zijn 

BIXIE Rubrieken dressuur, springen en Mennen. Deze rubrieken zijn onderverdeeld in niveaus 

: de lichtste klasse (AA), de middenklasse (A) en de zwaarste klasse (B1). OOk is er een 

begeleidingsproef ontwikkeld voor de kleinste ruiters die nog niet zelfstandig kunnen sturen 

en zijn er leuke spelletjes. Iedere keer dat je meedoet kun je een stempel verdienen en bij 3 

stempels mag je door naar de volgende klasse. Dus: lijkt het je leuk om een wedstrijdje te 

rijen met je pony? Doe dan mee aan de BIXIE Rubrieken. 

 

 

 

zo 26-11-2017  Pony's Bixie Barsingerhorn (20 km) 

 

https://www.knhs.nl/wedstrijden/welke-wedstrijden-zijn-er/bixie-rubrieken/
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Paard scheren of niet? 

 
 

Wanneer het kouder wordt, maken paarden een wintervacht aan. Het ene paard krijgt een 

dikkere vacht dan het andere. In de training kan het lastig zijn als het paard een dikke 

wintervacht heeft en veel mensen besluiten dan ook hun paard te scheren. 

Wat zijn de voor- en nadelen van scheren? Hoe vaak moet je het paard scheren? 

Scheren In de winter hebben de meeste paarden een dikke vacht. Daardoor zweten ze meer 

en drogen ze moeilijker op na een fysieke inspanning. Bij sommige paarden die in de winter 

doorgetraind worden is scheren echt een noodzaak. Misschien denk je dan dat je paard 

vatbaarder zal zijn voor verkoudheden maar dat is zeker niet het geval. Niemand wordt 

verkouden door het koud krijgen op zich. Verkouden kan je (of je paard) worden als het 

immuniteitssysteem verzwakt is. De combinatie verzwakte immuniteit + koude zorgen voor 

een verkoudheid. 

Voordelen Het belangrijkste voordeel aan het scheren is dat je minder tijd nodig hebt voor 

het onderhoud van jouw paard. Aangezien de vacht kort is, zal het paard sneller opdrogen na 

een inspanning. Ook voor de training heb je minder poetswerk. Sommigen vinden het gewoon 

mooier wanneer hun paard netjes geschoren is. Maar voor anderen is het veel belangrijker. Bij 

wedstrijdpaarden is het uiterlijk namelijk een belangrijke factor. 

Nadelen Er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan het scheren. Want hoe je het nu wendt 

of keert, het blijft iets onnatuurlijks… Normaal houdt de dikke vacht van het paard de 

lichaamstemperatuur op peil in koude omstandigheden. Het paardenlichaam regelt zelf hoe dik 

https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Paard_scheren_of_niet.jpg
https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Paard_scheren_of_niet.jpg
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de vacht moet zijn, rekening houdende met allerlei factoren (bv temperament). 

Het is moeilijk om zelf deze regeling na te bootsen met dekens. Sommige paarden worden te 

warm ingepakt, anderen te koud. Verder moet er ook altijd rekening gehouden worden met de 

buitentemperatuur. Op een winterdag kan het -3 vriezen, maar de volgende dag is het 8 

graden… Wanneer je dan altijd dezelfde dekens gebruikt is dit niet gezond. De dekens 

moeten dus aangepast worden aan de temperatuur. 

Wanneer je ziet dat je paard de deken niet goed verdraagt bijvoorbeeld net na het rijden, 

dan kan het zijn dat het paard er last van heeft. Dekens kunnen immers wrijvingen of jeuk 

veroorzaken. Let hier dus mee op. 

Voeding Sommige paarden gaan meer energie verbruiken wanneer ze geschoren zijn. Dit 

vooral om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Zelfs al ligt er een deken op het paard, 

de benen en het hoofd zijn nu eenmaal niet bedekt met de deken. Pas dus de voeding aan om 

vermagering te voorkomen. Wanneer het paard in de winter in de weide of paddock staat, kun 

je het beste zorgen voor een waterdichte deken. 
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Onze jarigen in december 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 4 Jennifer Borst 5  

 

6  7 8  

 

9Naomi 

Gouwenberg 

10  

11 12 13 14 15 Elle de Graaf 

16 17  

 

18  19  20  

21  22  23 Kaylee van 

der Weide 

 

24 25  

 

26  27 28  29 30  

 

31     
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Ponykamp  

Ik kan niet anders zeggen dat we allemaal hebben genoten hebben van het Ponykamp te 

Wateren.  De locatie was super, mooie ruime binnen stallen, met lekker stro erin en goed hooi, 

ook konden onze toppers lekker buiten op het gras staan. 

Na 2 uur gereden te hebben met de trailer en pony naar Wateren, waren we eindelijk op 

locatie, Diesel snel uit de trailer gehaald want die wou zijn beentjes wel even graag strekken. 

Toen iedereen aanwezig was, jezelf en de pony’s en paarden klaar maken voor de eerste tocht 

van ruim 1,5 uur met mooi en warm weer, net voor het donker  weer op stal waar de paarden 

verzorgd werden, zelf lekker te douchen, hapje eten en ‘s avonds het cadeautjes spel, wat 

hebben we gelachen tijdens dit spel, waar je cadeautjes mag uitzoeken, maar ook weer 

kwijtraakt omdat je van plek moet wisselen of zomaar wat weg moet geven. Na een kort 

nachtje zaterdag eerst lekker ontbijten en de paarden maar weer klaar maken om weer 

lekker het bos in te gaan, helaas ging het deze dag regenen, maar dat mocht de pret echt niet 

drukken!!! Na een tijdje kwamen we bij de spartelvijver, waarbij de paarden los mochten in 

het water. Wat een geweldig gezicht, de enen durft nog net niet, de ander draaft door het 

water heen, en de meer ervaren cross ruiters gingen zelfs in galop er door heen. Onwijs 

jammer was het dat het zo regende dat we alweer snel in het zadel klommen om richting huis 

te gaan rijden, bij mooi weer hadden we absoluut nog meer pret beleeft op deze mooie plek. 

Nat en koud aangekomen op de Alberthoeve snel de pony’s en paarden verzorgen en zelf ook 

bibberend onder de hete douche, de warme soep werd samen met pizza’s op tafel gezet als 

lekker tussendoortje en dat ging erbij iedereen graag in. ‘S avonds werd er in de regen de 

BBQ aangezet door Peter (vriend Annemarie Boon). Na de BBQ kwam het nachtspel, al vanaf 

vrijdag bij aankomst werden er aanwijzingen gevonden over Dokter Warmond uit Wateren, de 

meiden snapte er niks van en er werd zelfs druk gegoogeld om het verhaal te vinden. Ik denk 

dat ze ons een dorp verderop ook hebben horen gillen want de meiden gilde al om een 

brievenbus die in de bosjes stond. Uiteindelijk kwamen ze in het bos de geesten van Wateren 

tegen en konden ze via aanwijzingen de geesten bevrijden door middels een spreuk en het 

boek te verbranden, zo gezegd zo gedaan, bij een kampvuur werd het boek verbrand en waren 

de 48 geesten bevrijdt. En het was natuurlijk ook helemaal GEEN eng nachtspel!!!! 

Ook werd er nog hard gezongen om 12 uur want Peter was jarig. 

Zondag na het ontbijt alles weer klaarmaken voor de laatste rit, waarbij ook gesprongen werd 

en er bij terugkomst in de waterbak werd gereden. 

Eigenlijk had je er gewoon bij moeten zijn!!!!! Het was echt een heerlijk weekend samen met 

onze toppers. Volgend jaar weer!!!!!!! 
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Paard in de herfst 

 

 

De herfst: De dagen zijn korter en het weer is guur.  Veel stalhouders beëindigen met deze 

weersomslag het weideseizoen en zij halen de paarden weer naar binnen. Deze overgang van 

weide naar stal levert bij sommige paarden gezondheidsproblemen op die voorkomen kunnen 

worden met goed management. 

1. Op- en afbouwen Het is belangrijk de graastijd af en de staltijd op te bouwen. In de wei 

heeft het paard meer beweging en natter voer. Dit wordt in het stalseizoen aanzienlijk 

verminderd. Het spijsverteringssysteem moet zich hier geleidelijk op aanpassen. Het 

beste kun je hier enkele weken voor uittrekken.   

 

2. Extra beweging In het weideseizoen is het darmstelsel van het paard een stuk actiever 

dan wanneer het paard een groot deel van de dag op stal staat. Hierdoor kunnen 

makkelijk verstoppingen ontstaan. Het is daarom belangrijk het paard extra beweging 

te geven: onder het zadel, in de paddock, stapmolen of aan de hand.   

 

 

3. Stalstrooisel Als het paard stro in zijn stal heeft, kan het de hele dag door knabbelen. 

Heeft het paard echter vlas of een andere niet-eetbare stalbedekking, dan is het 

verstandig ruwvoer in een slowfeeder bij te voeren.   

 

4. Ruwvoer Voer meerdere keren per dag een portie ruwvoer zodat het darmstelsel van het 

paard actief blijft.   

 

 

5. Water Te weinig water drinken in combinatie met veel droog voer is een veel voorkomende 

oorzaak van verstoppingskoliek. Zorg ervoor dat het paard altijd vers drinkwater tot 

zijn beschikking heeft. Mechanische drinkbakjes moeten schoon zijn, goed 

functioneren en het water moet niet te koud zijn. 

 

Kortom: een aantal punten om rekening mee te houden wanneer de dagen korter worden en de 

paarden minder of niet op het land staan.   

 

 

 

 

               

https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Paard_in_de_herfst_1.jpg
https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Paard_in_de_herfst_1.jpg
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Hallo allemaal! 

 

Ik wil heel graag mijn pony aan jullie voorstellen. Zijn naam is Don Juan maar officieel heet 

hij Dreimahlhoch St. Het is een Duitse rijpony een ruin en hij is nu vier jaar. Eind december is 

Don Juan alweer een jaar bij mij en we hebben al heel veel leuke dingen met elkaar 

meegemaakt.  
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Omdat ik te groot werd voor Mistral moest ik een andere pony. Eigenlijk wilde ik helemaal 

niet dat Mistral weg zou gaan en ik mis hem nog iedere dag. Maar ik weet dat hij het heel erg 

goed heeft en dat hij super verzorgd wordt toch blijft hij mijn allerliefste en beste vriendje. 

Don en ik zijn momenteel L2 geklasseerd en dit is voor ons een verblijfklasse vanwege zijn 

leeftijd. Als hij er klaar voor is dan mogen we vanaf april volgend jaar starten in de M1. Don 

en ik hebben ook meegedaan aan de Almelose ruiterdagen en dat was heel erg leuk. Dit waren 

zijn allereerste buiten wedstrijden en hij keek zijn ogen uit. Hij was heel braaf en stond ook 

nog eens in een vreemde stal!  Ik was heel trots op hem hoe hij het deed. 

Ondertussen hebben we ook al een keertje geprobeerd te springen maar dat gaat nog niet zo 

heel erg goed. Hij vindt het wel heel erg leuk hoor maar springt heel hoog over de hindernis 

heen, hahaha. Ook dit gaan we leren en het is ook heel leuk voor de afwisseling, ook al blijven 

we dressuur het leukste vinden. 

Ik krijg les van Tamara en Gayle en dat vinden we heel erg leuk. Wij staan op stal de 

Debbehoeve in Warmenhuizen. Dat is best wel een eindje weg maar we hebben hebben het 

daar goed naar onze zin en Don ook! 

Aankomend weekend gaan de selectie wedstrijden beginnen voor het indoorkampioenschap en 

daar doen wij ook aan mee. We zijn lekker aan trainen hiervoor. 
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Don is de afgelopen weken naar de tandarts geweest en we hadden ook een sportmassage 

gewonnen dus hij is ook nog eens lekker gemasseerd. De hoefsmid is ook nog langs geweest 

dus hij kan er weer tegenaan. Hij is dus flink verwend maar dat mag ook wel want hij doet 

heel goed zijn best voor mij! Tijdens de Renolution Trofee in Zoelen is hij tweede geworden! 

Dit is een wedstrijd voor jonge pony's en van de vierjarigen is hij dus tweede geworden. De 

baan was heel erg spannend maar hij zette toch zijn beste beentje voor. Het leukste vond ik 

de ere ronde en ook Don vindt het super om met de muziek door de baan te draven. Dat doet 

hij dan ook heel stoer.  

 

Lieve groetjes Don en Rowi  
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Schoonmaakrooster 

 

Woensdag 15 nov:   Colinda Schrijver(0223-721013),Eline Groenink 

         (06-57767191) 

Woensdag 20 dec:   Ingeborg de Bruin(06-13943073),Elle de Graaf 

(0223-641495) 

Woensdag 24 jan.:   Elisa Bethlehem(06-23391218), 

       Anique Meijerink(06-81505977) 

 

Woensdag 27 febr.: Jamie vd Ree(06-22036073),Jona Kikkert(06-20511399) 

Let op: noteer je beurt in je agenda of  kalender  !!! 

Leden onder 18 jaar behoren één van de ouders mee te nemen  !!! 

Aanvang 19.30 uur of  in overleg, bel elkaar, men mag altijd op een ander dagdeel, schrift ligt 

op keukenaanrecht. 

Sleutels op halen bij fam.Borst  of  fam.v.Mourik, van te voren even bericht. 

 

Verzuim:  de boete is 20 euro en een extra dienst. 

Kantinedienst 

Op de wedstrijden kunnen we áltijd hulp gebruiken, meld je aan !!! 

Er is geen kantinedienst tijdens de lessen, men mag zelf een consumptie verzorgen en de 

kosten in het potje doen, wij kunnen deze inkomsten niet missen ! 

 

P.S.: alle mest van parkeerterrein in bosschages op DR terrein deponeren ! 

         Lege bekertjes, snoeppapiertjes, ook sigarettenpeuken, etc.  

         in de vuilnisbakken doen !!!  Niet vergeten!!! 
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