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jaargang weer op zijn, en het vuurwerk weer
Nu de oliebollen en appelflappen
afgestoken is gaan we er het komende jaar weer met frisse moed
tegenaan.

De redactie wil iedereen hartelijk bedanken voor de leuke stukjes
van het afgelopen jaar. Jullie inbreng was en is zeer waardevol,
want zonder kopij is er geen clubblad!
Natuurlijk is een clubblad niet mogelijk zonder financiële
ondersteuning van adverteerders en sponsoren, ook hiervoor
nogmaals onze dank.
In deze editie hebben we onderwerpen als Influenza, de clinic van
Jacob van der Heide, een bezoekje aan Ingrid Klimke, en natuurlijk
de kantine, veeg en schrijfroosters voor het komende jaar.

Wij wensen iedereen een knallend,
sportief en succesvol…

Belangrijke gegevens
Bestuursnieuws

2
5

Agenda 2019
Onderlinge wedstrijd - Judith
Clinic Jacob van der Heide
Hoe vaak moet een paard naar
de tandarts?
Influenza

6
7
8

Oproep van de redactie: Foto's
Bezoek aan Ingrid Klimke
Ras van de maand: Fell pony
Wedstrijdkalender 2019
Uitslagen dressuur 18 nov. 2018
Lesindeling

13
14
17
23
24
28

Schrijfrooster 2019
Veegrooster 2019

30
31

kantinedienst 2019
Oud papier

32
35

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken te weigeren.
Zij plaatst ook geen anoniem geschreven
stukken.

2019!
Op de voorplaat van links naar rechts:
Op de voorplaat:
Ina Sipma met Graciosa SE
Manon den Ouden met Sandy
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Belangrijke gegevens
Adres
Telefoonnummer
Website
Bankrekeningnummer

Binnenhaven 5-7
Paardensportvereniging Oude Veer
www.psvoudeveer.nl
Rabobank: NL72RABO0113314256

1761 JR Van Ewijcksluis
0223 533831

Bestuursfuncties
Voorzitter

Peter Schalkwijk

Molenweg 55

1774 NS Slootdorp

vz.oudeveer@gmail.com

Secretaris/leden Karin Baars

Balgweg 49a

1764 KB Breezand

secr.oudeveer@gmail.com

administratie
Penningmeester

Wilma Theloosen

Noordkaap 5

1761HW Anna Paulowna

penn.oudeveer@gmail.com

Kantinebeheer
Paard- en pony
commissie
PR – Clubblad

Vacant
Anoushka Meilink

Balgweg 103

1764 KD Breezand

kantine.oudeveer@gmail.com
kooyhoek@hetnet.nl

1785 CM Den Helder

adv.oudeveer@gmail.com

Activiteiten

Evelyn Wegner

G.P.Blankmanstraat 222
Tjalkstraat 41

1784 RX Den Helder

activiteit.oudeveer@gmail.com

Glenny van Deijk

Instructie
Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur/Springen
Mennen

Karin van der Sluis
Annemarie Bommer
Albert Ubels
Ilona Tuyn
Kirsti Nap
Sylvana Scheeve

Hornven 12

1733 LN Nieuwe Niedorp

Heerenweg 71

1768 BL Barsingerhorn

Waterweg 9

1778 KG Westerland

Paard- en ponycommissie
Informatie

Anoushka Meilink

kooyhoek@hetnet.nl

Onderhoud manege/rijbak
Rein de Jong
Peter Schalkwijk
Theo Berbée

vz.oudeveer@gmail.com
tonnyberbee@hotmail.com

Redactie clubblad
Hoofdredactie & klachten
PR
Verslagen / fotografie
Opmaak
Kopij naar

Glenny van Deijk
Glenny van Deijk
Glenny van Deijk

clubbladoudeveer@gmail.com
clubbladoudeveer@gmail.com
clubbladoudeveer@gmail.com
clubbladoudeveer@gmail.com
clubbladoudeveer@gmail.com

Kopij voor het volgende clubblad versturen vóór 15 februari 2019 aan

clubbladoudeveer@gmail.com
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Adverteerders & sponsoren
Glenny van Deijk

adv.oudeveer@gmail.com

Kantinebeheer
Judith Smid

kantine.oudeveer@gmail.com

Oud papier
Coördinatie/organisatie

Theo Berbée

tonnyberbee@hotmail.com

Website psvoudeveer.nl
Webmaster

Rudi Willigenburg

webmaster@psvoudeveer.nl

Wedstrijdsecretariaten
Dressuur
Springen

Karin Baars
Evelyn Wegner

oudeveerdressuur@live.nl
activiteit.oudeveer@gmail.com

Ereleden
Jaap Waiboer
Jaap Dijker
Nic Veul

postuum

Anna Paulowna
Breezand
Anna Paulowna

Contributies op jaarbasis 2018
Lidmaatschap

Paard

Pony (voor leden tot 18 jaar)

Recreant (=gebruik rijhal)

€ 120,00 € 65,00

Dressuur

€ 200,00 € 140,00

Springen

€ 200,00 € 140,00

Mennen

€ 210,00 € 205,00

Niet- rijdende leden

€ 35,00

Startkaarthoudende leden

€ 50,00

Vrienden van PSVOV

€ 15,00

Afkoop diensten: kantine, oud papier en veegdienst € 150,00
Alle contributies zijn exclusief de KNHS kosten.

Extra faciliteiten
-Nieuwe leden mogen gebruik
maken van twee proeflessen.
-Losse lessen: Deze mogen alleen
in combinatie met een rijdend
lidmaatschap (dus ook recreantleden).
Dit is alleen mogelijk als er ruimte is in
de desbetreffende les.
Losse lessen kosten 5 euro per les.
-> Mennen € 5,00
-> Springen € 5,00
-> Dressuur € 5,00
Indien er lessen gemist worden
en er is vooraf juist afgemeld
bij de instructie en per mail aan
de paard- en ponycommissie,
is er de mogelijkheid deze op
een andere datum/les in te halen.

Hiervoor geldt ook weer, alleen als er ruimte is in de desbetreffende les. Dit beoordeelt de instructie.
Er worden geen extra lessen hiervoor gegeven.
De ingehaalde les moet wederom per mail aan de PenP-commissie worden gemeld.
* Individuele verhuur rijbak € 25,00 per uur, per ruiter
* Info en aanmelding via secr.oudeveer@gmail.com
* Leden kunnen bij verhuur gewoon gebruik maken van dezelfde rijbak
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Hier had
uw advertie

NHN-management is een dienstverlenende organisatie
NHN-management is een dienstverlenende organisatie voor de zakelijke
voor de zakelijke en particuliere mark, op het gebied van
mark, op het gebied van incasso – mediator – familierecht.
incasso – mediator – familierecht.

Onze vakspecialisten kunnen u van dienst zijn met een pakket op maat.
Onze vakspecialisten kunnen u van dienst zijn met
Zij hanteren vaste tarieven tegen concurrerende prijzen.
een pakket op maat. Zij hanteren vaste tarieven tegen
Dus geen onaangename verrassingen achteraf.
concurrerende prijzen. Dus geen onaangename
verrassingen achteraf.
Onze dienstverlening staat hoog in het vaandel.
Wij zijn er voor u elk moment van de week, dus 24/7.
Onze dienstverlening staat hoog in het vaandel.
Wij komen naar de plaats waar u wilt afspreken, zonder extra kosten.
Wij zijn er voor u elk moment van de week, dus 24/7.
Want de service van NHN-management gaat ver.
Wij komen naar de plaats waar u wilt afspreken,
zonder extra kosten.
we
Ons thema “wind-water-lucht” symboliseert onze dienstverlening op weg
Want de service van NHN-management gaat ver.
begin. Heldere lucht met zon. Samen naar een nieuw begin.

Ons thema “wind-water-lucht” symboliseert onze
Tenslotte pak je een probleem samen aan.
dienstverlening op weg naar een nieuw begin. Heldere
lucht met zon. Samen naar een nieuw begin.
GRA
Contact met ons is geheel vrijblijvend, en het intakegesprek is altijd GRAT

kunnen
staan!

Tenslotte pak je een probleem samen aan.
Sluisweg 23
1761 JV van Ewijcksluis.
Contact met ons is geheel vrijblijvend, en het
info@nhn-management.nl
intakegesprek is altijd GRATIS.
06-26254220
Sluisweg 23, 1761 JV van Ewijcksluis.
info@nhn-management.nl
06-15103030

Bestuursnieuws
Voor u ligt het eerste blad van 2019. Namens het bestuur mag ik u een heel goed nieuw jaar
toe wensen met naar wij hopen veel geluk en voorspoed.
Voor het bestuur is de start van het jaar een goed moment om na te denken over de gemaakte
keuzes voor u als lid van de vereniging. Niet alleen het bestuur maakt keuzes maar ook u als
lid kunt na en/of meedenken hoe we onze vereniging sterker en levendig kunnen maken.
Zoals u allen heeft kunnen constateren is op 19 december door de firma Zorgdrager de
binnenbak gevlakt. De hal ligt er nu weer piekfijn bij. Punt van aandacht blijft het mest ruimen.
Dit zal ook niet veranderen maar met z’n allen kunnen we de bodem in een goede staat
houden. Naast de ruime parkeer gelegenheid is de bodem toch een factor die ervoor zorgt dat
onze wedstrijden goed bezocht worden. Laten we dit zo houden.
Naast de manege zijn de voorbereidingen voor het realiseren van een longeercirkel
begonnen. De benodigde bomen zijn gerooid en binnenkort zullen de snippers van de oude
binnenbaan daar aangebracht worden. In de loop van het voorjaar zal er dan gebruik kunnen
worden gemaakt van deze nieuwe voorziening.
De Algemene Leden Vergadering van 26 november j.l. was matig bezocht; Een gemiste kans
voor de leden om met het bestuur in contact te treden en met andere leden te discussieren
over de vereniging. Voor de aanwezige leden dank voor jullie inzet en aanwezigheid.
Het bestuur is nog altijd op zoek naar een nieuw bestuurslid. Voelt u zich geroepen om mee
te werken aan onze vereniging en kunt u daar tijd voor vrij maken dan houden we ons
aanbevolen.
Vriendelijke groeten,

Peter Schalkwijk vz.

LET OP:
IN EN OM DE MANEGE IS HET
VERBODEN OM TE ROKEN
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AGENDA 2019
26 januari
27 januari

Indoor Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZL paarden en pony’s
Indoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden en pony’s

15 februari

Oud papier

23 maart
24 maart

Indoor Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZL paarden en pony’s
Indoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden en pony’s

07 april

Indoor Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZL paarden en pony’s

19 april

Oud papier

22 mei
13 juni

Outdoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden en pony’s
Outdoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden

21 juni

Oud papier

28 juni

Outdoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden en pony’s

16 augustus

Oud papier

25 augustus
22 september

Outdoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden en pony’s
Outdoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden en pony’s

18 oktober

Oud papier

19 oktober
20 oktober

Indoor Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZL paarden en pony’s
Indoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden en pony’s

17 november
07 december

Indoor Dressuurwedstrijd B t/m M2 paarden
Indoor Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZL

20 december

Oud papier
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Onderlinge wedstrijd.

Door Judith Smid

Op 25 November was de onderlinge clubwedstrijd. Met onze zaterdagochtend les hadden we
het proefje al een paar keer geoefend zodat we wisten waar we op moesten letten.
Ook al is het een clubwedstrijd, het blijft toch best spannend als je nooit wedstrijden rijdt.
In de ochtend al vroeg opgestaan om de paarden eten te geven en Bubah in te vlechten en te
borstelen. Hierna zelf mijn witte rijbroek aan en mijn spullen bij elkaar gepakt. We zijn op tijd
vertrokken zoals Kirsti had aangeraden. Dan had Bubah de tijd om aan de geluiden en de
drukte te wennen en om goed in te rijden.
We waren net 5 minuten onderweg naar PSVOV toen ik ineens bedacht…….Neeeeeee, mijn
rijjasje hangt nog aan het haakje in de gang thuis! Ik baalde als een stekker. Ik heb de trailer
gekeerd en ben weer naar huis gereden om mijn jasje te halen. Ondertussen scheelde dit zeker
20 minuten.
Toen ik eindelijk aan kwam was er nog weinig tijd om in te rijden.
Gelukkig was ik de eerste na de pauze en mocht ik iets later starten. Het inrijden ging goed en
Bubah was voor haar doen erg rustig. Ook kon ik omdat het pauze was nog even een paar keer
langs het juryhok rijden. Paarden blijven dit toch maar een raar, eng ding vinden ☺
De proef ging naar mijn zin en ik had het niet beter kunnen doen.
In vergelijking met vorig jaar had ik 5 punten meer en zonder martingaal gereden. Ik was dus
tevreden.
Ook al kan ik niet zo goed rijden, het is leuk om af en toe aan een wedstrijdje mee te doen.
Meedoen is belangrijker dan winnen. Als je maar plezier hebt in wat je doet, dan maakt het
niet zoveel uit of je goed of minder goed kan rijden. De sfeer met de wedstrijd was goed en
het was leuk dat de mensen van de zaterdag les en Kirsti er waren om elkaar aan te moedigen.
Volgende keer doen we weer mee!
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Clinic Jacob van der Heide

Sinds een paar maanden worden er in onze mooie accommodatie dressuur clinics georganiseerd die
gegeven worden door de uit Friesland afkomstige dressuurruiter Jacob van der Heide.
Zelf heb ik Jacob leren kennen via een georganiseerde clinic bij onze buur-vereniging de Wironruiters.
Ik was nieuwsgierig geworden door de vele enthousiaste berichten over zijn wijze van lesgeven en
wilde dit zelf ook wel eens ervaren. Toen de kans zich voordeed heb ik een aantal lessen bij hem
gevolgd en was ook meteen ‘verkocht’. Omdat ik bij de Wiron alleen kon deelnemen als er een gaatje
viel, heb ik gemeend deze clinics voor onze eigen club te gaan organiseren, zodat ook de leden van
Oude Veer hier voordeel uit kunnen halen.
Jacob is behoorlijk veelzijdig: hij rijdt niet alleen meerdere paarden, maar de paarden zijn ook nog eens
uiteenlopend van ras. Zo rijdt Jacob Friese Paarden, KWPN ers, maar ook een Lusitano. Hij rijdt paarden
voor diverse eigenaren, maar is zelf ook nog eens de trotse bezitter van een prachtige (in Denemarken
gefokte) 3,5 jarige hengst Svalegards Design (D’Lor x Don Schufro) , met welke hij zich onlangs nog
rechtstreeks plaatste voor de finale van deVSN trofee! De hengst is mede door zijn opmerkelijke
kleuren een ware blikvanger en staat ook ter dekking.
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Jacob heeft aangetoond van vele markten thuis te zijn. Hij rijdt paarden van laag tot hoog, jong tot
oud. Hij richt jonge paarden af, maar brengt ook meerdere paarden in de hogere klassen uit,
waaronder de subtop (Intermediaire I). Alle africhtingsniveaus hebben zo hun eigen charme!

Daarnaast heeft Jacob recent het jurydiploma
behaald om t/m het ZZ licht te mogen jureren. Ook
op dat vlak weet hij dus wat men in een goede proef
wil zien.
Maar dat is dus niet het enige, want zijn passie ligt
zeker ook op het vlak van lesgeven. En passie is
zeker niet passief; als je de les van Jacob hebt
meegemaakt, zal je zeker ook hebben ervaren dat
hij zelfs met de ruiter mee rent om het paard op
een zo optimaal mogelijke manier te activeren.
Jacob houdt van een actief voorwaarts bewegend
paard en gaat er in aanvang van uit dat problemen
‘in het voorwaarts’ opgelost moeten worden.
Jacob geeft op een zeer positieve , opbouwende en
energieke manier les!

Svalegards Design

Inmiddels heeft Jacob al twee keer een avond gevuld en meerdere leden (en niet-leden) zijn
enthousiast geworden. Jacob wil ook in 2019– bij voldoende animo – iedere maand op de
maandagavond komen lesgeven. De lessen duren 3 kwartier en bij deelname van 2 ruiters tegelijk kost
het 17,50 per persoon. Op een avond kunnen maximaal 10 gegadigden meedoen en uiteraard gaan
leden van Oude Veer voor de niet-leden. Voor niet-leden komt er een kleine bijdrage van 2,50 per
persoon bij voor het gebruik van de bak. De lessen worden tussen 18.00 uur en 21.45 uur gegeven.
Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en wil je ook graag eens bij Jacob rijden? Stuur mij dan een email
naar: marjolein.scholte@quicknet.nl . De eerstvolgende keer dat hij komt is maandag 21 januari 2019.
De lessen zijn voor iedereen en voor alle niveaus!
Marjolein Scholte
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Verkooppunt van
subli en pavo voeding, vlas,
rapsodie, lucerne, grasmix
en houtvezel.
Welkoop Anna Paulowna

Kerkweg 5a 1761 JD Anna Paulowna
Tel: 0223-532884

Multimate Service Bouwmarkt
Smidsweg 55
1761 BH Anna Paulowna
Telefoon 0223 - 531427
Telefax 0223 - 533162

Tuinaanleg
en onderhoud

Lange Ring 5 - 1761 AS ANNA PAULOWNA
Telefoon (0223) 52 2754

Smidsweg 2 - 1761 BJ Anna Paulowna
Tel. 0223 531 700

www.cafetariadeben.nl

Hoe vaak moet een paard naar de tandarts?
Een vraag die nog regelmatig gesteld wordt is, hoe vaak moet mijn paard eigenlijk naar de
tandarts? Veel mensen denken dat als een paard geen klachten laat zien met eten, er eigenlijk
geen behandeling nodig is. Maar niets is minder waar.
Paarden zijn van nature geneigd om pijn of zwakte zo lang mogelijk te verbergen. Zodra een paard
stopt met eten of op een andere manier zwakte zal tonen, zal deze in het wild niet lang overleven.
Tegenwoordig hoeven paarden natuurlijk niet meer op die manier te overleven maar hun instinct zal
zo blijven. Nog erg vaak behandelen we paarden die flinke aandoeningen of afwijkingen aan het gebit
hebben, maar nooit (pijn)klachten hebben getoond.
Hoe vaak controle bij een tandarts?
Verstandig is dus om je paard jaarlijks te laten controleren en zo nodig gelijk te behandelen. Voor
paarden tot 5 jaar is het verstandig om halfjaarlijks te controleren. Dit komt door het wisselen van de
tanden en kiezen. Als er tijdens het wisselen problemen ontstaan en deze worden direct behandeld,
kunnen veel problemen en onnodige kosten in de toekomst voorkomen worden. Oudere
paarden hebben vaak minder intensieve behandeling aan de kiezen nodig omdat deze op oudere
leeftijd simpelweg zijn uitgegroeid maar hierdoor zijn ze dus wel gevoelig voor andere problemen
zoals, los zittende kiezen, diastasen of EOTRH(Equine odontoclastic tooth resorption and
hypercementosis). Verstandig is om deze paarden dus wel regelmatig (periode in overleg met
behandelend tandarts) te laten controleren. Dan kan er gelijk ingegrepen worden op het moment dat
dit nodig is.
Waar moet je op letten bij je paard?
Sommige paarden laten het gelukkig wel zien als ze ergens last van hebben. In het lijstje hieronder
staan een aantal signalen waar je op kunt letten om te zien of je paard mogelijk gebitsproblemen
heeft en het nodig kan zijn om een paardentandarts in te schakelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het laten vallen van krachtvoer
Hoofd scheef houden bij het eten
Eerst hooi dan krachtvoer eten
Proppen maken, sap uit het hooi
zuigen en de rest weer uitspugen
Onregelmatige kaakbeweging
tijdens het kauwen
Hooi in het water stoppen
Ongelijkmatige bespiering op het
hoofd
Slechte adem
Bulten op de kaak of bij de neus
Afscheiding uit neus, oor of oog
Lange stukken hooi in de mest
Zwellingen
Gevoelige kaakgewrichten
Pijn achter de oren

11

INFLUENZA
Influenza is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die
veroorzaakt wordt door het griepvirus. Vele diersoorten
hebben hun eigen griepvirussen net zoals mensen.
Influenza komt met name voor in het najaar en de winter
als veel paarden dicht bij elkaar op stal staan en de
infectiedruk toeneemt.
Symptomen
De tijd tussen besmetting en het ontwikkelen van de symptomen is een tot drie dagen. In deze
incubatieperiode zijn er nog geen symptomen zichtbaar maar kan het paard wel al virusdeeltjes uitscheiden
en daarmee weer andere paarden besmetten. Het virus verspreidt zich dan ook snel door een stal heen.
Als het paard ziek wordt zijn de eerste symptomen koorts, neusuitvloeiing en hoesten (kijk onderaan deze
pagina voor filmpjes over deze symptomen). Het paard wil meestal dan ook niet eten en soms krijgt het
paard ook dikke benen. De symptomen variëren per paard en zijn afhankelijk van de leeftijd en of het paard
gevaccineerd is. Na een dag of drie treedt meestal verbetering op. Drie tot zes dagen na de laatste
symptomen

kunnen

paarden

nog

infectieus

blijven

voor

andere

paarden.

Paarden die influenza hebben gehad, hebben een herstelperiode nodig waarin het paard wel beweging
krijgt maar niet getraind wordt. Hoe lang deze herstelperiode nodig is, is per paard verschillend en
afhankelijk van hoe ziek het paard is geweest maar kan wel een tot drie maanden duren. Bij het te snel
weer oppakken van de training kunnen de prestaties tegenvallen.
Diagnose
De diagnose kan gesteld worden door middel van een keelswab of bloedonderzoek.
Behandeling
Meestal worden paarden met influenza behandeld met een koorts remmend middel, zeker als het paard
erg hoge koorts heeft of geen eetlust meer heeft. Bij secundaire bacteriële infecties is het soms nodig om
ook antibiotica te gebruiken.
Verspreiding
De virus deeltjes kunnen zich verspreiden door direct contact tussen paarden maar vooral ook via de lucht
als een paard hoest. Het kan ook verspreid worden via verzorgers en stalbenodigdheden.
Preventie
Er zijn vele stammen van het influenza virus, de vaccinatie wordt hierop regelmatig aangepast. De meeste
paarden worden na een basisenting minimaal een keer per jaar gevaccineerd tegen influenza. Bij FEI
wedstrijden en bij sommige stamboeken wordt twee keer per jaar aangehouden. De antilichamen die door
de enting aangemaakt worden door het lichaam zijn na ongeveer drie maanden het hoogst en daarmee de
afweer het sterkst. Vervolgens dalen de antilichamen weer langzaam. Daarom is het aan te raden de
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paarden in ieder geval na de zomer te vaccineren, zodat ze in de gevoelige periode het best beschermd zijn
of over te gaan op twee keer per jaar vaccineren. Een gevaccineerd paard wordt niet meer ziek of heeft
lichte symptomen maar kan het virus nog wel overdragen naar een ander paard. Om de infectiedruk op een
stal zo laag mogelijk te houden is het raadzaam om alle paarden te vaccineren.
Complicaties
Als het paard een influenza infectie doormaakt is het slijmvlies van de voorste luchtwegen extra gevoelig
voor bacteriën. Dit kan een secundaire bacteriële infectie tot gevolg hebben. Deze secundaire bacteriële
infectie beperkt zich meestal tot de luchtwegen maar kan bij uitzondering ook de hartspier aantasten.

Tekst: Lieuwke Kranenburg, dierenarts Dip ECEIM, Bestuurslid GGP (Groep Geneeskunde van het Paard)

Oproep – Oproep – Oproep – Oproep !!!!
Eind April is het weer zover dan is het tijd voor een nieuwe voorkant van het
clubblad.
De redactie zal dan een selectie maken van een aantal foto's.
Stuur een foto met passie voor 15 april 2019 aan clubbladoudeveer@gmail.com
en wie weet sta jij een heel jaar voorop!

Oproep – Oproep – Oproep – Oproep !!
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Bezoek aan Ingrid Klimke.

door Kirsti Nap

Ingrid Klimke behoort tot de beste allround
ruiters van de wereld. Als dochter van de reeds
overleden Dr. Reiner Klimke valt hiermee de
appel niet ver van de boom.
Dr. Reiner Klimke oogste in zijn tijd heel veel
respect als ruiter op het hoogste niveau in de
military zoals eventing sport toen nog heette
als ook als Grand Prix ruiter in de Dressuur.

Heel bekend werd hij vervolgens met het schrijven van een boek over de scholing van het jonge
rijpaard. Hij was voorstander van een allround opleiding en niet te snel specialiseren waardoor het
paard een afwisselende training kreeg en paarden zich ontwikkelden tot sterke en stabiele atleten
die vrijwel alles aan konden. Ingrid Klimke traint haar paarden nog steeds onder deze gedachtegoed,
dat ze met passie en liefde dit door wil geven aan een volgende generatie.
En dan zijn we aangekomen op het punt waar ik het over ga hebben, omdat ze dit door wil geven en
een groot publiek wil bereiken stelt zij haar stal 1 keer in de maand open voor een bezoek van 50
mensen. In oktober van het afgelopen jaar behoorde ik tot 1 van die 50 gelukkigen. Je kunt via haar
website een plaats reserveren voor zo een open training waarbij je in de stallen mag kijken, Ingrid stelt
haar paarden voor en daarna mag je meekijken bij het trainen van de paarden, soms zitten er
stalruiters op en verteld ze wat ze doen en hoe ze trainen en soms kruipt ze er ook zelf even op zodat
je haar aan het werk kunt zien.
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Verschillende paarden kwamen voorbij,. bijvoorbeeld haar oude troef Braxi die zijn pensioen bij haar
mag genieten (wat opviel hoe klein hij in het echt
is), haar wereldkampioen jonge eventing paarden
Asha P en een drietal dressuurpaarden waar ze op
topniveau meerijd in de hoogste klassen van de
dressuur.
Mijn hart maakte een sprongetje toen bleek dat
ook Franziskus van stalhouderij Holkenbrink
getoond zou worden in een training. Ik ben groot fan van deze hengst die met Ingrid Klimke Grand Prix
loopt en waarvan ik verwacht dat ze over twee jaar voor een teamplaats gaat in de dressuurequipe.
Franziskus is het enige paard dat niet bij Ingrid op stal staat en zo word hij voor een training met het
wagentje van Holkenbrink gewoon gebracht.
Tussendoor kregen we nog koffie met broodjes en mocht je vragen stellen aan Ingrid zelf, wat een
open en hartelijke ontvangst. Het was absoluut een onvergetelijke dag, ik heb genoten en uiteraard
ook nog veel kennis opgedaan.
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Fell Pony
De Fell Pony is een ras van bergpony's dat van oorsprong afkomstig is
uit het Lake District in het noordwesten van Engeland. De naam heeft
te maken met het Noorse woord voor berggebied: fjell. Het ras is nauw
verwant aan de Dalespony en relatief zeldzaam. Fell pony's kunnen in
meerdere takken van de paardensport ingezet worden, zowel onder
het zadel als in de mensport.
Het zijn geharde bergpony's met een goede constitutie en een aantal
typische ponykenmerken. Ze hebben een levendige, alerte verschijning.
Fell Pony's zijn in relatie tot hun grootte bijzonder sterk. Door zijn
rustige karakter is de Fell Pony een veelzijdige gezinspony. Ze hebben voldoende kracht om
volwassenen te kunnen dragen, maar zijn niet te groot voor kinderen. Ze zijn onverstoorbaar en niet
snel bang. Hoewel Fell Pony's weleens met koudbloedrassen vergeleken worden zijn het vrij
temperamentvolle dieren.

Geschiedenis
Het district Cumbria waar de pony's vandaan komen is
een woest heuvellandschap. Men denkt dat de Fell
Pony is ontstaan door kruisingen van paarden van het
vasteland, zoals het Fries paard, met de oorspronkelijke
heuvelpony's in Engeland, zoals de Keltische pony en
de nu uitgestorven Schotse Galloway pony. De Friese
paarden werden door veroverende Romeinse legers
naar Engeland vervoerd om met hun kracht te helpen
met de bouw van de muur van Hadrianus in het jaar
120 na Christus. Door het kruisen van de
oorspronkelijke taaie pony's met de sterke Friese paarden kreeg de Fell Pony het beste van twee
werelden mee. De Fell heeft zich vervolgens door de eeuwen heen succesvol aangepast aan de
veranderende omstandigheden zonder daarbij de typerende raskarakteristieken en het bijbehorende
karakter te verliezen.
Er is in de loop der tijd veelvuldig beroep gedaan op het gewillige, sterke en intelligente Fell pony-ras.
Allereerst werden de Fells gebruikt door de Picten voor hun aanvallen op de muur van Hadrianus.
De Vikingen gebruikten de Fells in de landbouw, waarbij ze bijvoorbeeld ploegen voorttrokken. Deze
Noormannen gebruikten de Fell Pony ook als lastdier om balen wol naar de markt te vervoeren.
Verder is de Fell door de eeuwen heen gebruikt als rijpony, bijvoorbeeld om herders en kooplieden
tijdens hun werk te vervoeren.
In de late 18e eeuw werd de Fell gebruikt als lastdier voor het vervoer van erts naar de smeltovens.
Fells werden vaak in groepjes van tien pony's naar de ovens gedreven, waarbij ze bij elkaar zo'n
duizend kilo erts droegen. De ladingen waren precies zo zwaar dat twee man de lading omhoog
konden tillen, terwijl een jongen de pony er dan onderuit liet lopen. Dankzij het goede tempo van de
Fell Pony kon een groepje lastpony's ongeveer 48 kilometer per dag afleggen, oftewel meer dan
driehonderzeventig kilometer per week, zeven dagen per week, jaar in jaar uit, zonder rustdagen
voor de dieren.
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De Fell was ook in gebruik bij de posterijen om de post in Cumberland en Westmorland rond te
brengen. In de noordelijke steden was de Fell onmisbaar als rijpony voor handelslieden. In de 19e
eeuw werd de Fell pony bovendien beroemd als een eersteklas draver, die
tijdens drafrennen regelmatig won van andere rassen.
De motorisering van het transport en de landbouwmechanisatie in de 20e eeuw betekende bijna het
einde voor de Fell Pony. Door de introductie van stoommachines en andere industriële toepassingen
werd de pony nog zelden gebruikt als werkpony. Fells werden massaal verkocht als slachtpony.
Slechts door vereende krachten van de Britse Fell Pony Society, met ondersteuning van voorvechters
zoals Beatrix Potter en Koning George V, kon het ras zich weer stabiliseren. Raszuivere Fells werden
geregistreerd, en er werden officiële shows
georganiseerd om het ras bekendheid te geven.
Tegenwoordig is het Fell Pony Stamboek een gesloten
stamboek, dat wil zeggen dat kruisingen met andere
rassen niet meer in het stamboek opgenomen worden.
Onder bescherming van Hare Majesteit de koningin van
Engeland, is de interesse in lidmaatschap van de Fell
Pony Society enorm toegenomen. Er worden keuringen
georganiseerd, met hengstenshows, prestatieshows en
het uitgeven van licenties voor dekhengsten. Dit alles
heeft tot doel het ras verder te stabiliseren, en
internationaal bekend te maken.

Fokkerij
Het Engelse Fell Pony-stamboek is gesticht in 1918. In die tijd werden pony's in Engeland puur
doelmatig gefokt, bijvoorbeeld om het land te bewerken of om in de mijnen te werken. Er werd
daarom ook vaak gekruist met andere rassen, zoals de Clydesdale. In 1940 zijn er maatregelen
genomen om de Fell Pony als ras te behouden. Vanaf dat moment konden pony's waarvan de
afstamming niet bekend was alleen nog in het stamboek opgenomen worden als ze voldoende
rastypische eigenschappen vertoonden. Hengstveulens van deze zogenaamde 'registerpony's'
moesten gecastreerd worden, maar met merrieveulens mocht verder gefokt worden. Na vier
generaties werden deze nakomelingen als echte Fell Pony geregistreerd in het stamboek. In 1970 is
het stamboek met deze werkwijze gestopt en vanaf dat moment werd het een gesloten stamboek en
moet het ras het doen zonder bijmenging van bloed van andere rassen.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog liep de belangstelling voor de Fell Pony sterk terug, met
name door de invoering van de tractor en de mechanische landbouw. Door deze ontwikkeling zakte
de populatie Fell Pony's enorm in, waardoor de bloedlijnen binnen het ras erg nauw zijn geworden.
Bloedspreiding is dan ook voor de toekomst een belangrijk punt in de fokkerij, zeker omdat de
populatie in 1952 nog maar rond de vijfhonderd exemplaren bedroeg. Sindsdien is het aantal
toegenomen; alleen al in Nederland worden er rond de tachtig à negentig dekkingen per jaar
verricht.
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Gebruik
De veelzijdige, gemoedelijke, werkwillige en makkelijke Fell Pony heeft zich ontwikkeld en aangepast
aan de heersende tijden, maar zijn verschijning is weinig veranderd sinds de na-Romeinse tijden. De
huidige Fell is een ideale rij- en menpony, met de kracht om volwassenen te kunnen dragen, maar
ook niet te groot voor ervaren kinderen. Hun kracht en eigenwijsheid maakt hen soms minder
geschikt voor zeer jonge en beginnende ruiters.
Fells zijn onvermoeibaar in het dragen van hun
berijders tijdens ritten door het ruwe
natuurschoon van Lake District in Cumbria, waar
het ras zijn oorsprong vindt. Ze worden ook
gebruikt tijdens competities in de mensportwaar
veel van hen gevraagd wordt. De Engelse Prins
Philip heeft hier soms aan meegedaan, mennend
met een vierspan van Koninklijke Fell pony's. De
Fell Pony wordt tevens gebruikt voor de jacht,
dressuur, springen en lange-afstandsrijden.

Fell pony's in Nederland
Rond 1990 zijn de eerste Fell Pony's uit Engeland geïmporteerd. Al gauw daarna, in 1995, hebben de
liefhebbers van dit bijzondere ponyras de Nederlandse Fell Pony vereniging opgericht. Het
Nederlands Fell Pony Stamboek (NFPS) is in 1997 officieel erkend als dochterstamboek van het
Engelse moederstamboek, The Fell Pony Society. Inmiddels zijn er ongeveer vijfhonderd Fell pony's in
Nederland.

Exterieur
Stokmaat: Niet groter dan 142,2 cm. Geen minimale hoogte.
Kleur: Zwart, bruin, wit en grijs. De kleur bruin komt in twee varianten voor: "bay"-bruin, dat wil
zeggen een bruin lichaam met zwarte manen en staart, en zwartbruin, waarbij vooral de bruine neus
en bruin rond de ogen zichtbaar is, eventueel met wat bruinkleur in de flanken. Voskleur kan
incidenteel voorkomen maar wordt niet geaccepteerd door het stamboek. Bij voorkeur geen witte
aftekeningen, hoewel een kleine kol en een weinig wit aan de achtervoeten is toegestaan.
Hoofd: Klein, scherp getekend, goede houding, breed voorhoofd, taps toelopend naar de neus.
Neusvleugels: Groot en open.

Ogen: Opvallend, helder, zachtaardig en intelligent.
Oren: Klein, goedgeplaatst en goed gevormd.
Keel en kaken: Fijn en scherp, niet inferieur tonend, ruim en niet te zwaar.
Hals: Geproportioneerde lengte, flexibel, sterk en niet te zwaar, matig gebogen in geval van een
hengst.
Schouders: Goede ligging naar achter en schuin aflopend, niet te fijn bij de schoft, noch te zwaar aan
de uiteinden, een goed en lang schouderblad, goed ontwikkelde spieren.
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Romp: Goede sterke rug met contour, bespierde lendenen, diepe romp, brede borst, rond geribd van
schouders tot flanken, kort en goed aangesloten, sterke vierkante achterhand met een goede staart
inplant.
Hoeven, benen en gewrichten: Hoeven van goede afmeting, rond en goed gevormd, open bij de hiel
met karakteristiek blauwe hoorn, niet te lang aflopend kootbeen, voorbenen moeten recht zijn, goed
geplaatst, niet te strak bij de ellebogen, grote goed gevormde knieën, korte pijp, voldoende lengte en
plat bot onder de knie, minstens 20 cm (8 inches), zeer goed bespierd.
Achterbenen: Goed ontwikkelde dijen en bovenbenen, goed bespierd, goed scherp gesneden
spronggewricht, veel been onder het gewricht, spronggewricht mag niet sikkelvormig of koehakkig
zijn.
Manen, staart en behang: Veel fijn haar op de hielen (grof haar is niet toegestaan), het fijne haar,
met uitzondering van de hiel, mag zomers verwijderd worden. Manen en staart mogen niet geknipt
worden.
Bewegingen: Stap, welbewust en fier; draf goed gebalanceerd met goede actie van knie en
spronggewricht; goede beweging vanuit de schouder en goede buiging van het spronggewricht, niet
te ruim en niet te kort; moet een goede gang en uithoudingsvermogen tonen, waarbij de achterhand
goed onder het lichaam wordt gebracht.
Algemene eigenschappen: De Fell Pony moet hard van constitutie zijn, goede ponyeigenschappen
tonen met de onmiskenbare verschijnselen van hardheid zo speciaal voor bergpony's en tezelfdertijd
een levendige, alerte verschijning hebben met goede bottenstructuur.

Fell Pony syndroom
Een groot probleem bij de huidige populatie Fell
Pony's is het Fell Pony syndroom, een erfelijke en
dodelijke ziekte die waarschijnlijk wijdverspreid in het
ras is. Schattingen gaan ervan uit dat 30-60% van de
populatie drager is van deze ziekte. Er wordt nog veel
onderzoek naar gedaan, maar zeker is dat de ziekte
vererft via de Wetten van Mendel, waarbij in het
geval van drager × drager de kans 25% is op een
syndroomveulen.
Een syndroomveulen wordt levend en op het oog
gezond geboren, maar overlijdt binnen twee à drie
maanden. Na de geboorte ontwikkelt het veulen zich
niet zoals gezonde veulens. Binnen een paar weken beginnen deze veulens conditie te verliezen, ze
krijgen in steeds ernstiger mate bloedarmoede (anemie) en ze ontwikkelen klachten die nog het
meest doen denken aan een immuundeficiëntie, zoals diarree, lopende neus, overvloedige
speekselproductie en hoesten. De veulens sterven uiteindelijk aan de klachten of worden
geëuthanaseerd, vaak nog voordat ze de leeftijd van drie maanden bereiken. Op dat moment lijden
ze aan infecties, vergaande anemie en ernstige lusteloosheid. Het vermoeden bestaat dat het veulen
bij geboorte nog voldoende afweer heeft vanuit de moeder, maar zelf zijn afweersysteem niet op peil
kan houden en daardoor dus steeds verder achteruitgaat.
Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een test waarmee gekeken kan worden welke pony's
drager zijn van deze ziekte. Op basis van de uitkomst van verder onderzoek zal gekeken moeten
worden of er noodzaak is tot een aangepast fokbeleid.
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Aangezien de vererving van het syndroom Mendeliaans is, zijn de percentages als volgt:
1 Indien beide ouders drager zijn is er 25% kans op een syndroomveulen, 50% kans op een
gezond veulen dat ook drager is, en 25% kans op een gezond veulen dat geen drager meer is.
2 Indien een van beide ouders drager is, is er vijftig procent kans op een gezond veulen dat
ook drager is, en 50% kans op een gezond veulen dat geen drager is.
3 Indien beide ouders geen drager zijn, is er honderd procent kans op een gezond veulen dat
geen drager is.
In de toekomst zal bekeken moeten worden of er nog met dragers doorgefokt moet
worden. Indien inderdaad 30%-60% van de huidige populatie drager van het syndroom
is, zou de beslissing om niet meer met dragers te fokken misschien wel desastreus
kunnen zijn voor het voortbestaan van het ras. In acht nemende de nauwe bloedlijnen
en het willen vasthouden en verankeren van andere ras eigenschappen, is het dan
wellicht beter om te kiezen voor drager × niet-drager combinaties (optie 2), waarbij er in
honderd procent van de gevallen geen syndroomveulen geboren zal worden. Fokken
met drager × drager, waarbij er 25% kans is op een sundroomveulen (optie 1), kan
morele en ethische bezwaren oproepen, zoals bij het Overo Lethal White Syndrome.
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Wedstrijdkalender PSV Oude Veer 2019
Wijzigingen voorbehouden.
Houd ook startlijsten.nl in de gaten.

Datum

Indoor / outdoor

Paard / pony

Klasse

26 januari 2019

Indoor

Paarden en pony’s

Z1 tot en met ZZL

27 januari 2019

Indoor

Paarden en pony’s

B tot en met M2

23 maart 2019

Indoor

Paarden en pony’s

Z1 tot en met ZZL

24 maart 2019

Indoor

Paarden en pony’s

B tot en met M2

7 april 2019

Indoor

Paarden en pony’s

Z1 tot en met ZZL

22 mei 2019 (woensdag)

Outdoor

Paarden en pony’s

B tot en met M2

13 juni 2019 (donderdag)

Outdoor

Paarden

B tot en met M2

28 juni 2019 (vrijdag)

Outdoor

Paarden en pony’s

B tot en met M2

25 augustus 2019

Outdoor

Paarden en pony’s

B tot en met M2

22 september 2019

Outdoor

Paarden en pony’s

B tot en met M2

19 oktober 2019

Indoor

Paarden en pony’s

Z1 tot en met ZZL

20 oktober 2019
17 november 2019

Indoor
Indoor

Paarden en pony’s
Paarden

B tot en met M2
B tot en met M2

7 december 2019

Indoor

Paarden en pony’s

Z1 tot en met ZZL

8 december 2019

Indoor

Paarden en pony’s

B tot en met M2
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UITSLAGEN DRESSUURWESTRIJD 18 november 2018
B - L1 - L2 paarden
jury bij C: L. Meijers

1
2
3

Ruiter
Simone Janssen
Annet Baartman
Diana Breed

Paard
Gigant
Your Latest Trick
Chanel de Peru

Kl.
B
B
B

Pr.
5
5
5

Vereniging
West-Friesland, RV.
Duinruiters, RV. De

PNT
180
167,5
NG

1
2
3

Ruiter
Simone Janssen
Annet Baartman
Diana Breed

Paard
Gigant
Your Latest Trick
Chanel de Peru

Kl.
B
B
B

Pr.
6
6
6

Vereniging
West-Friesland, RV.
Duinruiters, RV. De

PNT
183
162
NG

Paard
James Brown

Kl.
L1

Pr.
9

Vereniging
Bucephalus, RV.

PNT
222,5

High tango van de c
Billy Boy
Condor
Ducardo

L1
L1
L1
L1

9
9
9
9

Oude Veer, RV.
Waddenruiters, RV.
Oude Veer, RV.

200,5
191,5
188,5
175,5

Donja Oet Oale Kloosterveen

L1

9

Oude Veer, RV.

170,5

Paard
James Brown

Kl.
L1

Pr.
10

Vereniging
Bucephalus, RV.

PNT
218,5

High tango van de c
Billy Boy
Condor
Ducardo

L1
L1
L1
L1

10
10
10
10

Oude Veer, RV.
Waddenruiters, RV.
Oude Veer, RV.

203,5
197,5
192,5
176,5

Donja Oet Oale Kloosterveen

L1

10

Oude Veer, RV.

175

Paard
Gio

Kl.
L2

Pr.
13

Vereniging
Vuurtorenruiters, RV.

PNT
190

2 Apeldoorn
3 Bo Meijer

Goya
Wise Guy Eros

L2
L2

13
13

Duinruiters, RV. De
Noorderkoggenruiters, RV.

181
179

Ruiter
1 Cindy Conneman
2 Bo Meijer

Paard
Gio
Wise Guy Eros

Kl.
L2
L2

Pr.
14
14

Vereniging
Vuurtorenruiters, RV.
Noorderkoggenruiters, RV.

PNT
192,5
180,5

Goya

L2

14

Duinruiters, RV. De

179

Ruiter
1 Rianne Ashley Ubels
2
3
4
5
6

Francina van de water Van Eekeren
Roos Bloemendaal
Marjoleine de Klerk
Ines Sanchez - Postema
Andriena Klaver Waterman

Ruiter
1 Rianne Ashley Ubels
2
3
4
5
6

Francina van de water Van Eekeren
Roos Bloemendaal
Marjoleine de Klerk
Ines Sanchez - Postema
Andriena Klaver Waterman

Ruiter
1 Cindy Conneman
Suzanne Berbee -

Suzanne Berbee -

3 Apeldoorn
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L2 - M1 - M2 paarden
jury bij C: L.M.E. Nieuwenhuis-Tilstra

1
2
3
4
5
6

Ruiter
Ilona Koopman - Holtjer
Monique Keijzer
Marianne Wijdenes
Ilse Juyn
Marlies Dirks
Anna Louwe

Paard
Horsepower's hilfiger
Touch of Heaven
Farousha
Bram
H.rosalinde
Ydwine F.t.

Kl.
L2
L2
L2
L2
L2
L2

Pr.
13
13
13
13
13
13

Vereniging
Wironruiters, RV.
Hollands Noorden, RV.
Noorderkoggenruiters, RV.
Oude Veer, RV.
Hollands Noorden, RV.
Callinghe, RV.

PNT
189,5
186
182
180
179,5
173

1
2
3
4
5
6

Ruiter
Ilona Koopman - Holtjer
Monique Keijzer
Ilse Juyn
Marlies Dirks
Anna Louwe
Marianne Wijdenes

Paard
Horsepower's hilfiger
Touch of Heaven
Bram
H.rosalinde
Ydwine F.t.
Farousha

Kl.
L2
L2
L2
L2
L2
L2

Pr.
14
14
14
14
14
14

Vereniging
Wironruiters, RV.
Hollands Noorden, RV.
Oude Veer, RV.
Hollands Noorden, RV.
Callinghe, RV.
Noorderkoggenruiters, RV.

PNT
188,5
181
181
180,5
177
175,5

Ruiter
1 Wesley Tesselaar
2 Danielle Brian
3 Lindsey Bakker

Paard
Tesselaar's Happinez
Bambi Van De Bonte Drie
Naomi Andrea

Kl.
M1
M1
M1

Pr.
17
17
17

Vereniging
Alcmaria Hippix, RV.
Belckmeer, RV.
Wironruiters, RV.

PNT
190
184,5
174

Ruiter
1 Wesley Tesselaar
2 Danielle Brian
3 Lindsey Bakker

Paard
Tesselaar's Happinez
Bambi Van De Bonte Drie
Naomi Andrea

Kl.
M1
M1
M1

Pr.
18
18
18

Vereniging
Alcmaria Hippix, RV.
Belckmeer, RV.
Wironruiters, RV.

PNT
200
183
167

Paard
Wietske Fan De Koaten
Ewieni L
Fontessa
Eldert fan 't Zijperland

Kl.
M2
M2
M2
M2

Pr.
21
21
21
21

Vereniging
Oude Veer, RV.
Zaanse Ruiters, RV.
Callinghe, RV.
West-Friesland, RV.

PNT
179
177,5
177
171

Paard
Wietske Fan De Koaten
Ewieni L
Fontessa
Eldert fan 't Zijperland

Kl.
M2
M2
M2
M2

Pr.
22
22
22
22

Vereniging
Oude Veer, RV.
Zaanse Ruiters, RV.
Callinghe, RV.
West-Friesland, RV.

PNT
183
178,5
173
163,5

1
2
3
4

1
2
3
4

Ruiter
Joyce De Goede
Ilse Schoenmaker

Mayke Van Rossen
Lonni Nielsen
Ruiter
Joyce De Goede
Ilse Schoenmaker

Mayke Van Rossen
Lonni Nielsen
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Z1 - Z2 paarden
jury bij C: L. Wever
Paard
Elegant Lady

Kl.
Z1

Pr.
25

Vereniging
Wironruiters, RV.

PNT
205,5

Saskia Keijzer
Melissa Brand
Nancy Grootendorst
Denise Lumi
Patrick Noorlander
Yvette Van Maurik
Kirsti Nap

Girl Power
Escapado M
Adrem
Genalenne van de noordkant
Furore Medico
Annelita
Esther
Nasari

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

25
25
25
25
25
25
25
25

Wironruiters, RV.
Wironruiters, RV.
Oude Veer, RV.
Vuurtorenruiters, RV.
Westfrisia, RV.
Duinruiters, RV. De
West-Friesland, RV.
Oude Veer, RV.

204
200
194
193
192,5
191
190
187,5

1
2
3
4
5
6
7
8

Ruiter
Denise Lumi
Patrick Noorlander
Kirsti Nap
Gea Kuut
Saskia Keijzer
Nancy Grootendorst
Yvette Van Maurik
Melissa Brand

Paard
Furore Medico
Annelita
Nasari
Elegant Lady
Escapado M
Genalenne van de noordkant
Esther
Adrem

Kl.
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Pr.
26
26
26
26
26
26
26
26

Vereniging
Westfrisia, RV.
Duinruiters, RV. De
Oude Veer, RV.
Wironruiters, RV.
Wironruiters, RV.
Vuurtorenruiters, RV.
West-Friesland, RV.
Oude Veer, RV.

PNT
199
195,5
195
195
195
193
191
VW

1

Ruiter
Eva Van der Linde

Paard
Histoire D’O Texel

Kl.
M2

Pr.
29

Vereniging
Bucephalus, RV.

PNT
221

1

Ruiter
Eva Van der Linde

Paard
Histoire D’O Texel

Kl.
M2

Pr.
30

Vereniging
Bucephalus, RV.

PNT
226,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ruiter
Gea Kuut
Willemijn Hoekstra Veldman

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

ROOD B.V.

Kruiswijk 8 - 1761 AR Anna Paulowna
Tel. 0223 525205 Fax 0223 525215
info@rood.nl - www.rood.nl

stal
KOMO In rd
ee
gecertific

Elektra		
Elektra
Loodgieterswerk
Centrale Verwarming
Dakbedeking
Sanitair

Automatisering
Beveiliging
Telecommunicatie

R
O
O
D
P

Technische installaties
Keukens en badkamers

Technische installaties
Keukens en badkamers

www.wilms.nl - Den Helder

www.wilms.nl - Den Helder

Kijk voor informatie
op de website van
www.psvoudeveer.nl
Internet: www.homeo-natura.nl

Grote Sloot 437, 1751 LG Schagerbrug - Tel. 0224-571879 - Fax 573081

oor
Alles v
ier
d
n
e
n
i
uw tu
TUINCENTRUM

HOLLANDER
SCHORWEG 99B - 1764 MD BREEZAND - TEL. (0223) 52 2438 - FAX (0223) 52 1490

A. van
		

ordt
w
t
i
e
t
Kwali onze
in
bereid
j
i
r
e
k
bak
Molenvaart 33 - Anna Paulowna - 0223 53 1231
Ceresplein 20 - Breezand - 0223 76 7271
info@bakkerijalkemade.nl - www.bakkerijalkemade.nl

B

aaren
ouwbedrijf

Voor nieuwbouw
onderhoud
en verbouwingen
Lotweg 12
1761 JE Anna Paulowna
Telefoon (0223) 53 1725
Telefax (0223) 53 1721

HÈT ADRES VOOR UW COMPLETE TUINBEPLANTING!
Wij geven gratis advies en vakkundige hulp.
Graag tot ziens op onze kwekerij.

Molenvaart 186 a - Anna Paulowna
Telefoon (0223) 52 2012 - Telefax (0223) 52 2956

LESINDELING
Maandag

Dinsdag
1e les: 19.15 - 20.15 uur

Dressuur

Karin Baars
Karin Berbée
Marian Berbée
Nina Schalkwijk
Jan van de Water
Esmee van Zijl

Woensdag
1e les: 09.30 - 10.30 uur

Dressuur
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1e les:

16.15 - 17.00 uur

Tom Bos
Nic Nelis
Marion Plessius
Nic Veul
Karin van der Vliet

Woensdag

Kim Greuter

Dressuur

Francien van Eekeren
Anoushka Meilink
Ina Sipma
Evelyn Wegner

Tonny Berbée
Saskia Borst
Karin van der Vliet

1e les: 19.00 - 20.00 uur

2e les: 20.15 - 21.15

Springen

Mennen

Donderdag
1e les 19.30 - 20.30 uur

Dressuur

Jacky Baken
Joke van Dijk
Susanne Klaver
Andriena Klaver-Waterman
Janine Klein

Vrijdag
1e les: 18.30 - 19.30 uur

Eva Klaver
Saskia Klaver
Romy van der Poel
Judith Smid

Dressuur

Susanne Berbée
Rosita de Graaf
Marion Plessius
Fiona Smit
Karin van der Vliet

Dressuur

Tonny Berbée
Stephanie van den Berg-Landman
Nathalie de Galan
Joyce de Goede
Simone Janssen

Zaterdag
1e les: 09.30 - 10.30 uur

2e les: 20.30 - 21.30 uur

2e les: 19.30 - 20.30 uur

Dressuur

Ines Sanchez
Ilse Schoenmaker
Laure Swart
Sytske Talsma
Marije de Wit
Nanette de Wit

Dressuur

2e les: 10.15 - 11.15

Dressuur

Marlies Borst
Jolanda Grijpstra
Amber Hager
Tamara Wolkorte

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET AFMELDEN VAN DE LESSEN:
Afmelden 24 uur voor de lesaanvang via de groepsapp!!
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Schrijven tijdens de wedstrijden in 2019

Wedstrijd
Zaterdag 26-1
Avondwedstrijd
Zondag 27-1
Zaterdag 23-3
Avondwedstrijd
Zondag 24-3
Zondag 7-4
Woensdag 22-5
Avondwedstrijd
Donderdag 13-6
Avondwedstrijd
Vrijdag 28-6
Avondwedstrijd
Zondag 25-8
Zondag 22-9
Zaterdag 19-10
Avondwedstrijd
Zondag 20-10
Zondag 17-11
Zaterdag 7-12
Avondwedstrijd
Zondag 8-12

Dag

Avond
Francien v/d Water

Esmee van Zijl
Saskia Borst
Simone Janssen
Marion Plessius
Joyce de Goede
Ilse Schoenmaker
Bo Gouwenberg
Karin de Goede
Laure Swart
Lisa Keppel
Ina Sipma
Amber Hager
Marjolein Scholte
Marlies Borst
Kim Greuter
Bo Gouwenberg
Esmee van Zijl
Marije de Wit
Fiona Smit
Laure Swart
Saskia Borst
Joke van Dijk
Nanette de Wit
Marion Plessius
Francien v/d Water

Onderling ruilen is toegestaan. Ruilingen wel graag doorgeven aan Karin Baars,
secr.oudeveer@gmail.com of 06-15573580
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Veegrooster 2019
Hierbij het veegrooster voor het komende jaar. Wat moet er gedaan worden?
-

De stalgang geheel vegen.
Het pad naar de parkeerplaats en ook de parkeerplaats zelf moet mestvrij gemaakt worden.
Als laatste dient vanaf de wedstrijdingang tot de kantine geveegd worden (stalgang oost).

Het zand vanuit de stalgangen dient in de kruiwagen met de Z gestort te worden, de eventuele mest
gewoon in de andere kruiwagens. Het vervullen van de veegdiensten valt onder dezelfde voorwaarden
en consequenties als de kantine- en oud papier diensten. Indien iemand verhinderd is dient men zelf
voor vervanging of ruiling te zorgen. Voor de contactgegevens van de andere leden kunt u inloggen op
de website. (Geen inlog? stuur een mailtje naar de webmaster). Indien er jeugdleden staan ingedeeld
dan bepalen de ouders of hun kind veegt of dat een ouder hun vervangt.
Indien er een * achter de datum staat dan dient er geveegd te worden op de zaterdag tussen 12:00
uur en 17:00 uur in verband met een wedstrijd die dag. Op de andere data zijn de tijden vrij.

De lessen mogen niet worden verstoord door het vegen.
05 januari
26 januari
16 februari
09 maart
23 maart
06 april
27 april
18 mei
8 juni
22 juni
24 augustus
21 september
19 oktober
16 november
07 december

Kim Greuter en Tamara Wolkorte
Nanette en Marije de Wit
Marlies en Saskia Borst
Amber Hager en Marjolein Scholte
Bo Gauwenberg en Loretta Ruitenburg
Eva Klaver en Tanja van de Donk
Lisa Keppel en Anita Janse
Karin de Goede en Joyce de Goede
Stephany Bulters en Jan v/d/ Water
Esmee van Zijl en Karin van der Vliet
Fiona Smit en Ina Sipma
Marjolein Scholte en Ilse Schoenmaker
Ines Sanchez en Saskia Klaver
Rein de Jong en Joke van Dijk
Romy van der Poel en Simone Janssen

Onderling ruilen is toegestaan. Ruilingen wel graag doorgeven aan Judith Smid
kantine.oudeveer@gmail.com of 06-31341123
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Kantinediensten 2019
Datum

Zaterdag 26-1
Avondwedstrijd
Zondag 27-1

Zaterdag 23-3
Avondwedstrijd
Zondag 24-3

Zondag 7-4

Onderling wedstrijd

Woensdag 22-5
Avondwedstrijd
Donderdag 13-6
Avondwedstrijd
Vrijdag 28-6
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09.00-12.00 (1)
11.30-13.30 (2)
12.00-15.00 (3)
15.00-18.00 (4)

16.00-19.00 (1)
19.00-22.00 (2)
Avondwedstrijd

1 Fiona Smit
2 Judith Smid
1 Romy v/d Poel
2 Ines Sanchez
3 Stephany Bulters
4 Tanja v/d Donk
1 Jan v/d Water
2 Judith Smid
1 Anita Janse
2 Eva Klaver
3 Loretta Ruitenburg
4 Tamara Wolkorte
1 Kim Greuter
2 Ina Sipma
3 Joyce de Goede
4 Amber Hager

1 Ilse Schoenmaker
2 Marjolein Scholte
3 Tanja v/d Donk
1 Francien v/d Water
2 Simone Janssen
1 Laure Swart
2 Karin v/d Vliet
1 Romy v/d Poel
2 Eva Klaver

Avondwedstrijd
Zondag 25-8

Zondag 22-9

Zaterdag 19-10
Avondwedstrijd
Zondag 20-10

Zondag 17-11

Onderlinge
wedstrijd

Zaterdag 7-12
Avondwedstrijd
Zondag 8-12

1 Marije de Wit
2 Ines Sanchez
3 Tamara Wolkorte
4 Marion Plessius
1 Nanette de Wit
2 Stephany Bulters
3 Karin v/d Vliet
4 Jan v/d Water
1 Amber Hager
2 Anita Janse
1 Loretta Ruitenburg
2 Simone Janssen
3 Marlies Borst
4 Joke van Dijk
1 Karin de Goede
2 Bo Gouwenberg
3 Lisa Keppel
4 Esmee van Zijl
1 Ina Sipma
2 Joyce de Goede
3 Anita Janse

1 Ines Sanchez
2 Laure Swart
1 Kim Greuter
2 Loretta Ruitenburg
3 Romy v/d Poel
4 Fiona Smit

Deze tijden staan niet vast! Als er wijzigingen zijn in het programma kan het aangepast worden.
Leden onder de 18 jaar moeten vergezeld gaan van, of vervangen worden door, een
ouder/verzorger Zij mogen GEEN alcohol schenken. Tot 16 jaar mogen zij ook geen
kassahandelingen verrichten.

Onderling ruilen is toegestaan. Ruilingen wel graag doorgeven aan
Judith Smid, kantine.oudeveer@gmail.com of 06-31341123
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Gebr. Slijkerman
Transport
Handel & Transport

Agrarische producten
producten
van Agrarische
verkoop
Tevens verkoop

vlasstrooisels en
en stro!
stro!
van vlasstrooisels
Zwarteweg 7 / Leijerpolderweg
Leijerpolderweg 4,
4, 't
't Veld
Veld
0226-423573
Tel. 0226-423573
www.slijkermanfouragestrooisel.nl
www.slijkermanfouragestrooisel.nl

• Paardenvoeders:
Marstall –– Hartog
Hartog –– Equifirst
Equifirst
Besterly – Hippostar – Marstall
Zemelen
• Maïs – Gerst – Haver – Zemelen
Rapsodie Koolzaadstro
Koolzaadstro ––
• Houtvezel – Aubiose – Rapsodie
Gemalen Stro – Hooi
graszaden
• Meststoffen en graszaden

www.ruitersportwognum.nl

Sint Maartensweg 48
Maartensbrug
1752 AB Sint Maartensbrug
Tel. 0224-561213

info@dekker-meststoffen.nl
info@dekker-meststoffen.nl
www.dekker-meststoffen.nl
www.dekker-meststoffen.nl

1764 KK
KK Breezand
Breezand
Kreekweg 66 -- 1764
522 644
644 -- Fax.
Fax. 0223
0223 522
522 304
304
Tel. 0223 522
info@vermairebreezand.nl
E-mail: info@vermairebreezand.nl
Internet: www.vermairebreezand.nl
www.vermairebreezand.nl

OUD PAPIER ROOSTER
Vrijdag 15 februari 2019
(Aanvang om 18.00 uur (elke 3e vrijdag van de even maanden)

Perswagen 1 - AP Kleine Sluis
Herbert Sudmeier
Rob Kramer
Perswagen 2 – AP Spoorbuurt
Pieter de Wit
Richard de Graaf
Perswagen 3 – Breezand
Andriena Klaver
Peter Schalkwijk
Perswagen 4 – Buitengebied
Jake de Vries
Brian Brutch
Indeling overige routes (CH = chauffeur trailer)
Wijk 1 + 2 – Veerweg, Kruisweg, Zwinweg, Lotweg, Kneesweg, Kneeskade, Kerkweg
Joke van Bruggen (CH)

Wijk 4 – Middenweg (vanaf de Grasweg), Boermansweg, Zuiderweg
Jolanda Grijpstra (CH)

Wijk 5 – Middenweg (vanaf Temme tot de Balgweg), Wallerweg (tot wijk Groenhof),
Kleiweg, Van Ewijcksvaart 3,5, Pietershof, Vermue Van Ewijcksvaart
Fam. Berbée (CH), Susan Berbée en Stephanie van der Land
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Let op:
Vanaf heden is het mailadres t.b.v. het oud papier: tonnyberbee@hotmail.com

✓ De chauffeurs van de trailers bellen de woensdag voor het oud papier ophalen
hun meerijders;
✓ bij verhindering zelf zorg dragen voor een vervanger;
Voor papierzaken uitsluitend bellen naar Theo Berbée, tel. 06-15228965

Wil je tussendoor je papier kwijt! Dat kan!
Bij de familie Berbée, Burgemeester Lovinkstraat 82A in Breezand staat achter het huis
een grote papiercontainer waarin ten allen tijde papier kan worden gestort.

Opbrengst oud papier in december:
24.000 ton.
Kampioen deze keer Herbert en Susan met 8 ton.
weer een prima resultaat met dit matige weer.
Peter deed het deze keer uitstekend samen met
Stephanie op de kar.
de dames waren deze keer
goed vertegenwoordigd want ook Andriena
zette haar beste beentje voor.
Allen weer een papiervol en gezond jaar
toegewenst.
m.vr.gr Theo Berbee

Kopij voor het volgende clubblad inleveren
vóór 15 februari 2019
Stuur dit naar: clubbladoudeveer@gmail.com
Bedankt!! Namens de redactie.
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NIEUWE
•ENVERKOOP
GEBRUIKTE AUTO’S
• SCHADEREPARATIES
OLDTIMERS
• RESTAURATIE
• TANKSTATION
• Auto-onderhoud • A.P.K. keuringen

Wijd. Spaansweg 14 - Breezand - Tel. (0223) 52 1477

UW FULLSERVICE

MEDIA
BEDRIJF

BEDRUKKEN TEXTIEL
& BEDRIJFSKLEDING

0223
521 836
- Anna Paulowna
Auto's
Aanhangers

Auto’s & Aanhangwagens

DRUKWERK

Verkoop, Verhuur, Reparatie

DE KRACHT VAN EENHEID
AL UW DRUKWERK
IN ÉÉN STIJL

Verkoop,
Verhuur,
Reparatie
Verkoop,
Verhuur,
Reparatie
en Onderhoud
Verkoop,
Verhuur, Reparatie
en Onderhoud
en Onderhoud
van
Auto’s
en
van Auto’s en Aanhangers
en Onderhoud
Auto’s en
van Auto’s envan
Aanhangers
De Lange R
Aanhangers
De Lange R
Aanhangers
1761 AS An
Verhuur van:
Verhuur van:
1761 AS An
Verhuur van:
Verhuur
van:
• Aanhangwagens • Motortrailers
Telefoon 0
•• Aanhangwagens
Aanhangwagens,
• Motortrailers
Telefoon 0
• Aanhangwagens,
• Personenbussen
Mobiel
0
• Personenbussen
Mobiel
0
• •Motortrailers,
Verhuiswagens
•
Rolstoelbussen
• •Motortrailers,
www.roozi
Verhuiswagens • Rolstoelbussen www.roozi
• Personenbussen,

UwAFICOM-Adviseur
AFICOM-adviseur
Uw
doet meer

DECLARATIE
DEN OEVER
Amsterdam, Callantsoog,
Haarlem en Purmerend

doet meer

Haventerrein 3a
1779 GS DEN OEVER
Tel. (0227) 51 15 29
Tel. (0227) 51 13 52
denoever@aficom.nl
www.aficom.nl
Cliëntnummer

Omschrijving

AMSTERDAM, Den Oever,
Declaratienummer
Callantsoog, Haarlem en Purmerend

Declaratiedatum

Joop Geesinkweg 125d
1114 AB AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
Tel (020) 693 87 10
Fax (020) 692 35 70
amsterdam@aficom.nl
www.aficom.nl

Bedrag

Dorpsplein 38 1759 GN Callantsoog
(0224) 58 16 89 | info@aficom.nl | www.aficom.nl

DEN OEVER, Amsterdam, Haarlem en Callantsoog

Met vestigingen in Amsterdam, Den Oever, Haarlem & Purmerend.

Haventerrein 3a, 1779 GS DEN OEVER
www.aficom.nl

Pons Vermeer
directeur/adviseur
Betalingstermijn:

Netto binnen 14 dagen
met vermelding van
Cliënt-/Declaratienummer*

Bankrelatie:
Rekeningnr.:
IBAN:
BIC/Swift-adres
BTW nr:

Rabobank
37.03.37.069
NL25 RABO 0370 3370 69
RABONL2U
NL8219.86.685.B01

Haventerrein 3a • 1779 GS DEN OEVER
Tel. (0227) 511 529 • Mob (06) 40 45 88 64
pons.vermeer@aficom.nl

www.aficom.nl

Aficom Wieringen B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord West-Holland onder nummer 37160138. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd
ten kantore van de Kamer van Koophandel. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. Beconnummer 115447.

Aficom Amsterdam B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam onder nummer 34316940. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd ten
kantore van de Kamer van Koophandel. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. Beconnummer 355616.

SIGN &
BELETTERING

MAAK UW PRODUCT ONDERSCHEIDEND VAN DE REST

WEBDESIGN

BIEDT UW KLANTEN EEN
DIGITALE BELEVING

• Personenbussen,
Verkoop, Verhuur,
Reparatie
Verkoop, Verhuur,
Reparatie
•
Verhuiswagens,
en Onderhoud •
van
Auto’s en
Verhuiswagens,
en Onderhoud van Auto’s en
De Lange
2 2
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LangeRing
Ring
Aanhangers • Rolstoelbus
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Ring
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Aanhangers • Rolstoelbus
1761
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Anna
Paulowna
k&
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Anna
Paulowna
Dru
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Paulowna
1761
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Anna
Paulowna
Telefoon
0223 52 18 36
Verhuur van:
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18
3636
dia
Telefoon
0223
52
Me
• Aanhangwagens,
Mobiel
2118
33 42
Telefoon
0223 06
525318
36
• Aanhangwagens,
Mobiel
2142
33 42
Mobiel
06 53 06
2153
33
www.roozingauto.nl
• Motortrailers,
Mobiel
06
53
21
33
42
www.roozingauto.nl
www.roozingauto.nl
• Motortrailers,
www.roozingauto.nl
• Personenbussen,
• Personenbussen,
• Verhuiswagens,
• Verhuiswagens,
ALLES IN EIGEN HUIS
WWW.ROWA.NL
• Rolstoelbus
• Rolstoelbus
BREEZAND
T: (0223) 521 280 E: info@rowa.nl
NIEUWE NIEDORP T: (0226) 411 357 E: niedorp@rowa.nl De Lange Ring 2

De Lange Ring 2
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Druk & Med

Druk &
De rubber specialist op paarden gebied!
Media
N • BE LE
• W EB D ES IG
Levering door heel Nederland en België uit voorraad.
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Staltegel bovenzijd

N
• W EB D ES IG

N
• BE LE T TE RI

G

ber
wandrub

d voor ieder
Bos Rubber bie
bescherming
te
c
e
rf
e
p
e
d
rd
paa
Staltegel onderzijde

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug

Tel: 0031 (0) 224-571468
Fax: 0031 (0) 224-573459

info@bosrubber.nl
www.bosrubber.nl
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