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Wat gaat de tijd toch snel.
Hier alweer het mei/juni nummer van 2019.
Het clubblad is weer in een nieuw jasje gestoken en ik wil de leden die een
foto hebben ingestuurd voor op de voorkant van ons blad hartelijk
bedanken. Ook de adverteerders zijn ons weer trouw gebleven en hiervoor
onze dank.
In dit clubblad o.a Wijzigingen KNHS-wedstrijden, Kadar, 2 leden stellen
zichzelf voor, Hoefbevangenheid, ras van de maand en natuurlijk de
uitslagen en verschillende vrijwilligers roosters.

Kortom, blader het blad lekker door, en lees en geniet van de informatie
in deze uitgave.
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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

P. Schalkwijk

Molenweg 55

1774 NS Slootdorp

vz.oudeveer@gmail.com

Secretaris/leden K. Baars

Balgweg 49a

1764 KB Breezand

secr.oudeveer@gmail.com

administratie
Penningmeester

I.Sipma

Molenvaart 135

1761 ADAnna Paulowna

penn.oudeveer@gmail.com

Kantinebeheer

J. Smid

Haukessluisweg 4

1744 NP Slootdorp

kantine.oudeveer@gmail.com

Paard- en pony
commissie
PR – Clubblad

A. Meilink

Balgweg 103

1764 KD Breezand

kooyhoek@hetnet.nl

G. van Deijk

1785 CM Den Helder

adv.oudeveer@gmail.com

Activiteiten

E.Wegner

G.P.Blankmanstraat 222
Tjalkstraat 41

1784 RX Den Helder

activiteit.oudeveer@gmail.com

Instructie
Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur/Springen
Mennen

K. van der Sluis
Stephanie Kooiman
A. Ubels
I. Tuyn
K. Nap
S. Scheeve

Hornven 12

1733 LN Nieuwe Niedorp

Heerenweg 71

1768 BL Barsingerhorn

Waterweg 9

1778 KG Westerland

Paard- en ponycommissie
Informatie

A. Meilink

kooyhoek@hetnet.nl

Onderhoud manege/rijbak
R. de Jong
P. Schalkwijk
T. Berbée

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

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

G..van Deijk
G. van Deijk
G. 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 juni 2019 aan

clubbladoudeveer@gmail.com
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Adverteerders & sponsoren
G. van Deijk

adv.oudeveer@gmail.com

Kantinebeheer
J. Smid

kantine.oudeveer@gmail.com

Oud papier
Coördinatie/organisatie

T. Berbée

tonnyberbee@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaten
Dressuur
Springen

K. Baars
E. 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
* Info en aanmelding via secr.oudeveer@gmail.com
* Leden kunnen bij verhuur gewoon gebruik maken van dezelfde rijbak
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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

Hubo Bouwmarkt
Smidsweg 55
1761 BH Anna
Paulowna
Tel. 0223 - 531427
Fax 0223 - 533162
www.hubo.nl

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

Bestuursnieuws
Inmiddels hebben we de voorjaars Algemene Leden Vergadering alweer achter
de rug. Tijdens deze vergadering zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Ina
Sipma zal de functie van penningmeester gaan bekleden en Judith Smid zal het
kantinebeheer gaan verzorgen. Beide dames veel succes gewenst in jullie
nieuwe functie.
Tevens hebben we afscheid genomen van Wilma Theloosen als
penningmeester. Wilma heeft zich een aantal jaren met volle overgave ingezet
voor de financieen van de vereniging. Namens de vereniging wil ik je hierbij
nogmaals heel hartelijk bedanken voor je inzet die je met uiterste precisie en
accuraatheid hebt uitgevoerd.
Vanaf de maand mei organiseert de vereniging weer een aantal outdoor
dressuur wedstrijden. Hierbij nodig ik alle leden uit om eens een kijkje te
komen nemen bij deze wedstrijden of beter nog om deel te nemen. We hebben
een prachtige buiten locatie met een zandbodem. Voor de vereniging zijn de
wedstrijden zeer belangrijk als inkomstenbron; daardoor kunnen we de
contributie voor de leden laag houden. Bij slecht weer kunnen de wedstrijden
eventueel naar binnen verplaatst worden.
Begin mei zal de longeercirkel gerealiseerd worden door de firma Poda in
samenwerking met een aantal vrijwilligers van de vereniging. Na het
gereedkomen van dit project kunnen alle leden van deze cirkel gebruik gaan
maken.

Peter Schalkwijk
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AGENDA 2019
22 mei

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

13 juni
21 juni
28 juni

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

29-juli t/m 16 aug

Zomerstop

16 augustus
25 augustus

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

22 september

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

18 oktober
19 oktober
20 oktober

Oud papier
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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Wijzigingen KNHS-wedstrijden per 1-april
vrijdag 15 maart 2019

De KNHS voert met ingang van het buitenseizoen van 2019 weer een aantal
reglementswijzigingen door. Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste
wijzigingen.
Indoorwedstrijden in het outdoorseizoen.
Vanaf 1 april 2019 is het toegestaan om, tijdens het outdoorseizoen, indoorwedstrijden te
organiseren. Dit houdt in dat er bij bijvoorbeeld veel regenval of hitte, in de binnenpiste
gereden mag worden.
Sponsoruitingen
Vanaf 1 april 2019 komt het hele hoofdstuk over sponsoruitingen te vervallen. Dit houdt in
dat er vanaf 1 april 2019 geen restricties meer zitten aan bijvoorbeeld de afmetingen van
een logo op een dekje.
Ondertekende uitslagen
Vanaf 1 april 2019 is het voor de organisatie van KNHS wedstrijden verplicht om de, door de
(voorzitter van de) jury ondertekende, uitslagenlijsten een jaar lang te bewaren. Deze
ondertekende lijsten hoeven niet langer naar de KNHS gestuurd te worden, met dank aan de
digitale uitslagverwerking.
Nieuw! Impulsrubrieken Aangepast Sporten
Vanaf 1 april 2019 is het voor wedstrijdorganisaties toegestaan om impulsrubrieken voor
ruiters met een lichamelijke, verstandelijke en/of visuele beperking uit te schrijven.
Binnenkort volgt meer informatie hierover op de KNHS website.
Verbod op strakke neusriem
Vanaf 1 april 2019 is het, net als bij de FEI, verboden om met een (te) strakke neusriem te
rijden. Vanaf 1 april 2019 is het verplicht om minimaal 1,5 centimer ruimte tussen het
neusbot en de neusriem van het paard te hebben. KNHS-officials en juryleden ontvangen
nog een document met nadere toelichting op de controle.
Arts op eventingwedstrijden
Vanaf 1 april 2019 is het niet meer verplicht om een humaan arts aanwezig te hebben op
Eventingwedstrijden. Wel zijn de eisen van het aanwezige EHBO-team aangescherpt.
Het volledige reglement kun je bij de wedstrijddocumenten vinden.
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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.

Voor nieuwbouw
onderhoud
en verbouwingen

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.
Lotweg
Wij komen naar de plaats
waar u12
wilt afspreken,
zonder extra1761
kosten.
JE Anna Paulowna
we
Ons thema “wind-water-lucht” symboliseert onze dienstverlening op weg
Want de service
van NHN-management
gaat ver.
Telefoon
(0223)
1725
begin. Heldere lucht met zon.
Samen53
naar
een nieuw begin.

Telefax (0223) 53 1721

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
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

EVEN VOORSTELLEN
Hoi Allemaal! Mijn naam is Stephanie Kooiman (vroeger Holman) en ik ben op dit moment 26 jaar!
Per 11 mei 2019 ga ik de zaterdag ochtend les geven
bij Oude Veer en ik zal mij hier een klein beetje
voorstellen!
Mijn passie voor paarden begon al jong, ik was 4
jaar toen ik voor het eerst een kinderfeestje bij een
pony boerderij op Aruba hield. Echt heel vreemd
was het niet, ik ben door mijn moeder besmet met
het paardenvirus! Al snel volgde in Nederland mijn
eerste pony Anouck en ook het wedstrijdvirus had
mij te pakken.
Ik ben in 2012 afgestudeerd aan het Clusius College
in Alkmaar op de opleiding paardenhouderij. Mijn
ervaring heb ik op gedaan in de velen
paardenbedrijven waar ik mijn stages heb gelopen
en waar ik heb gewerkt.
Een paar uitgelicht:
- Stoeterij Musterd
- Stal Marcel Beukers
- Schockemöhle Hamburg (DE)
Mijn passie ligt bij het lesgeven, in zowel dressuur als springen. Ik vind het enorm leuk om mijn
ervaringen met jong en oud te delen!
Juli 2018 ben ik een eigen bedrijf begonnen, namelijk; Equine Sports dit is naast het lesgeven en de
wedstrijdbegeleiding, ook het geven van Cranio Sacraal therapie en Guasha aan paarden! Ik vind het
belangrijk om up to date te blijven qua bijscholing en ben dan ook regelmatig bij lezingen of
scholingen te vinden!
Ik ben woonachtig in Julianadorp samen met mijn man en dochter, en mijn paard Creasure M staat
gestald in Groote Keeten!
Lol staat bij mij voorop, ik ben creatief met balken en pionnen maar ook serieus wanneer het op
wedstrijden aankomt, ik ben daarom ook vaak op verschillende (wedstrijd)locaties te vinden!
Mocht je meer willen weten over mij? Schroom dan niet om op zaterdagochtend langs te komen!
Wie weet tot snel :)
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Kadar (Krimh ox X Ixion x)
*goedgekeurd op hengstenkeuring EASP-stamboek!!!
Vol trots kan ik jullie melden dat onze Kadar op 23 maart 2019 goedgekeurd is voor de
fokkerij. Zoals vele van jullie weten heb ik
Kadar een aantal jaar uitgebracht in de
sport, hij liep met zijn stokmaat van
1.54m L-eventing, B-springen en M2
dressuur tussen de grotere
warmbloedpaarden.
Mijn schoonvader Simon Lont fokte Kadar
uit zijn zelfgefokte merrie Irene die ook
binnen onze rijvereniging actief is
geweest. Irene die dit jaar de 29 jaren
aantikt leeft ook nog steeds in goede
gezondheid bij ons op de Haukes.
Wij brachten Kadar op de leeftijd van
4 jaar naar de hengstenkeuring
omdat wij ervan overtuigd waren iets
heel moois op stal te hebben met
enorm veel springkwaliteit. Deze
keuring werd helaas een grote
telleurstelling, waar Kadar zonder
tekst en uitleg naar huis werd
gestuurd. Omdat wij zelf altijd zijn
blijven geloven in de kwaliteiten van
Kadar hebben wij hem dit jaar op de
leeftijd van 15 jaar opnieuw aangeboden voor de hengstenkeuring. Een aantal maanden
ervoor ben ik weer begonnen om hem
te trainen en op de dag zelf stond hij er
dan ook topfit bij. Vele complimenten
en lovende woorden over zijn conditie
en bouw kreeg hij en zijn
keuringsrapport kwam hij dan ook niet
lager dan een 9 uit met zelfs een 9.5
voor type en bouw/harmonie. Ook zijn
galop scoorde een 9.5!!!!
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Zelf hebben wij al een nakomeling lopen van Kadar, onze Kalika van 4 jaar uit de pony Rosa.
Kalika is de 3de generatie op het erf en ik zal haar deze zomer beleren en naar de keuring
brengen. Kadar moet nu verder nog een aantal onderzoeken ondergaan op eventuele
erfelijke gebreken en een test naar de vitaliteit van zijn sperma, als hij ook hier goed
doorheen komt zal hij selectief ingezet gaan worden voor de fokkerij van allround
sportpaarden. Met mijn eigen Nasari zal hij een goede match vormen maar die moet nog
even wachten. Het zou zelfs zo kunnen zijn gezien de goede conditie op dit moment van
Kadar,.dat wij een comeback in de sport maken. Kadar is in de bloei van zijn leven en wij
hopen dan ook nog lang van hem te kunnen genieten!!
Kirsti Nap
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Het organiseren van dressuurwedstrijden
Je start misschien zelf wel op de KNHS dressuurwedstrijden of misschien kom je wel eens
mee naar de officiële wedstrijden. Het organiseren van de dressuurwedstrijden is een hele
organisatie. Hoe gaat dit nu in zijn werk? Vanuit de KNHS is het volledig vrijgegeven hoeveel
wedstrijden je op jaarbasis organiseert. Er liggen een aantal data vast en dit zijn de
kampioenschappen. Onze vereniging organiseert zo’n 10 tot 12 dressuurwedstrijden op
jaarbasis. Vanuit het regiobestuur krijg ik een template waarin ik de door ons
georganiseerde wedstrijden in moet vullen. De regio kijkt naar het aantal wedstrijden in een
gebied en vraagt dan soms om aanpassingen. Het is niet wenselijk om meerdere
dressuurwedstrijden te houden in een klein gebied. Om dit te voorkomen heb ik alle
omliggende verenigingen in augustus 2018 gevraagd om bij elkaar te komen om met elkaar
de wedstrijdkalender van 2019 samen te stellen. Dit was een erg leuke bijeenkomst en door
soms te schuiven naar een andere datum of het vraagprogramma te wijzigen kwamen we tot
een prachtige wedstrijdkalender. Dit jaar heb ik ervoor gekozen om de avondwedstrijden te
verspreiden over meerdere dagen in de week. Ze waren altijd op de woensdagavond en hier
moest de springles van Kirsti aldoor voor wijken. In 2019 hebben we een avondwedstrijd op
de woensdag, donderdag en vrijdag. De wedstrijden zijn een grote bron van inkomsten voor
onze vereniging en hierdoor kunnen wij de contributie laag houden.
De template heb ik ingevuld opgestuurd naar de regio en zij sturen deze, nadat zij het
hebben goedgekeurd, naar de KNHS. De KNHS zorgt ervoor dat de wedstrijden digitaal
komen te staan en zo kunnen combinaties zich opgeven. Als wedstrijdsecretariaat kan ik de
aanmelding goedkeuren en zo is de inschrijving definitief. Voor mij start dan de zoektocht
naar juryleden.
Ongeveer een week voor de wedstrijd haal ik alle inschrijvingen binnen en ga ik over tot het
maken van een voorlopige startlijst. Dit gebeurt allemaal digitaal. Vroeger kon je nog wel
eens zeggen tegen een secretariaat: “zet mij even op de lijst” maar door de digitalisering kan
dit dus niet meer. Het vergt van de ruiter/amazone eigen initiatief en actie. De voorlopige
startlijst stuur ik naar de juryleden en tegenwoordig ook naar de schrijfsters. Ook deze taak
hebben we dit jaar ingesteld omdat het voor mij al lastiger werd om vrijwilligers te vinden
voor het schrijven. Ik ben dan ook van mening dat we een vereniging draaien met elkaar
moeten doen. De lijsten plaats ik ook op de site van de KNHS, op startlijsten.nl en op onze FB
pagina. Met Judith hou ik korte lijnen, zij moet immers weten hoeveel kantinediensten er
moeten komen en hoeveel starts er zijn zodat zij hier rekening mee kan houden met de
inkopen. Tussen het plaatsen van de voorlopige startlijst en de definitieve startlijst verwerk
ik de wijzigingen. De definitieve startlijst zet ik meestal 2 dagen voor de wedstrijd online en
stuur ik deze nogmaals naar de juryleden.
Voordat ik alles klaar ga maken voor de wedstrijd zelf zorg ik dat ik voldoende linten op
voorraad heb en cadeaubonnen. Ook voor de juryleden zorg ik voor een presentje en
wanneer zij een eigen schrijfster meebrengen dan haal ik hier ook iets voor.
Ter voorbereiding van de wedstrijd moeten alle protocollen worden uitgeprint. Op een
wedstrijd met een slordige 100 starts betekent dit dus 100 protocollen uitdraaien. Ook de
startlijsten moeten een aantal keren worden uitgeprint, een rapport voor de
federatievertegenwoordiger en voor mijzelf een betaallijst.
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En dan breekt de wedstrijddag zelf aan. Ik kan deze dag niet starten zonder mijn grote
steunen Rein, Peter en Theo. Keer op keer zorgen zij er weer voor dat de baan er super strak
bij ligt en dat het juryhokje op zijn plaats staat. Ik zorg er altijd voor dat ik een uur voor de
aanvang van de wedstrijd aanwezig ben op de vereniging. Ik open de deuren zodat
combinaties kunnen gaan inrijden. Ik hang de startlijsten op in de rijbaan en neem de
betalingen van de wedstrijdruiters in ontvangst. Ik ontvang de juryleden en schrijfsters en
zorg ervoor dat de protocollen op volgorde liggen, dat zij een startlijst hebben zodat ze aan
de gang kunnen zodra het tijd is. Tussendoor haal ik protocollen op bij de jury om na te
tellen en zodra er een rubriek klaar is hou ik een prijsuitreiking. De jury en schrijfster voorzie
ik van eten en drinken. Op deze wijze werk ik alle rubrieken af. De behaalde punten verwerk
ik in het digitale systeem van de KNHS en op mijn Excell bestand welke ondertekend moet
worden door de juryleden. Aan het einde van de wedstrijd zorg ik ook voor de financiële
afhandeling voor onze penningmeester. Wanneer alle rubrieken zijn afgelopen wordt alles
weer opgeruimd door Rein, Peter en/of Theo. De kantine wordt opgeruimd en vaak verlaten
we met z’n allen de vereniging.
Een wedstrijd is voor mij geslaagd wanneer deze zonder ongelukken verloopt. Helaas heb ik
geen invloed op de gereden punten. Het zijn drukke dagen maar ik krijg er ongelooflijk veel
energie van. Ik vind het geweldig om allerlei mensen te spreken. Ook kan ik genieten van een
hele dag prachtige dressuur en mooie paarden en pony’s.
Ik zie jullie dan ook graag verschijnen tijdens een van onze dressuurwedstrijden!!
Groet Karin Baars
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POOTAARDAPPELEN
* WAARBORG
VOOR GOEDE KWALITEIT
o.a.
BINTJE - DORÉ - EIGENHEIMER

ANNA PAULOWNA B.A.
COÖPERATIEVE ZAAIZAAD- EN
POOTGOEDTELERSVERENIGING
TEL. (0223) 53 1436

www.hollandsnoordkop.com
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EVEN VOORSTELLEN
Wij willen ons even voorstellen, een hoop mensen kennen ons al maar een aantal nog niet.
Ik ben Mary en mijn man is Herbert Sudmeier wij waren een aantal jaren geleden lid van RAP, nu
PSVOV, en na een aantal jaren te zijn weggeweest en verhuisd, zijn we weer teruggekomen en
wonen in het dorp.
IK (Mary) ben jarenlang lid geweest met mijn paard Eldrutka, maar heb haar helaas 3 jaar geleden in
moeten laten slapen.
Onze passie is altijd paarden en Duitse
herders geweest…
Dus toen mijn paard overleed heb ik
besloten om maar geen nieuw paard aan
te schaffen en samen met Herbert de
hondensport in te gaan.
Dus samen op zoek naar een hond voor
mij, Herbert heeft al een mooie reu uit
een Tsjechische werklijn en toevallig had
dezelfde fokker net een mooi nestje, dus
was de keus snel gemaakt en kocht ik de
kleinste teef uit het nest.
Ik miste nog altijd mijn paard, die ook
echt niet de makkelijkste was en
aangezien de naam van het hondje met
een F moest beginnen vroeg ik aan de
fokker of het goed was om haar naar
mijn paard te vernoemen dus zou ze
“Fell” worden genoemd.
Mijn vriendin die ook onze dierenarts is
grapte nog, zou je dat wel doen?
Als ze op je paard ook nog gaat lijken
heb je je handen vol
En gelijk kreeg ze, dat viel tegen,
Je denkt dat doe ik wel even, hoe
moeilijk kan het zijn, nou ik vind het
zoveel moeilijker dan paardrijden…..
En komt nog bij dat ze een hele dominante hond is, die graag haar eigen plannen maakt en als ze
haar zin niet krijgt laat ze dat goed weten en dat is net op het randje !!! ze valt me nog net niet aan.
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We doen de IGP sport wat voorheen IPO heette en die bestaat uit 3 onderdelen t.w.:
Speuren, Appèl en Manwerk
Speuren doen we op de weilanden, daar bij zetten we een spoor uit en op het spoor leggen we dan
een aantal voorwerpen en zodra ze die ruiken of zien moeten gaan ze af op bij het voorwerp.
Met het Appèl geven we commando’s zoals “zit” en “af” ,ze moeten ook springen en wel over een
Haag en over een Klimschutting, dit alles moet onder Appèl gebeuren.
Manwerk is het meest spectaculair, want dan mogen ze bijten op de mouw die een persoon in dit
geval een “pakwerker” om heeft.
Onze dochter heeft vorig jaar de cursus pakwerker gedaan en is ook geslaagd, dus hebben wij een
privé pakwerker in de familie, hoe fijn is dat.
Doordat we met slecht weer ook graag binnen willen trainen, mochten ook wij lid worden van de
manege maar dan met de honden.
De leden hoeven niet bang te zijn om ons tegen te komen in de bak, want we hebben een afspraak
dat zodra er paarden binnenkomen wij weg gaan.

Ik hoop dat als u ons tegen komt in de rijhal, niet schrikt maar gewoon uw paard aan de kant vastzet
dan gaan wij opruimen en kunt u rijden !!!
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Wat is hoefbevangenheid?
Hoefbevangenheid is een hele pijnlijke en door mogelijke complicaties levensbedreigende
paardenaandoening. Er ontstaat een ontstekingsproces tussen het harde, buitenste gedeelte
van de hoef en de binnenkant. De zwelling kan geen kant op, wat enorm veel druk geeft. Dat
veroorzaakt warmte en erg veel pijn. Door de ontsteking wordt de sterke verbinding tussen
de buitenste hoefschoen en het hoefbeen verbroken. Het hoefbeen kantelt en de punt drukt
door de zool. Als dat eenmaal gebeurt, is de schade meestal te groot en ziet het er somber
uit.
Bijna altijd wordt hoefbevangenheid gezien aan de voorbenen. Dit komt omdat er meer
gewicht van een paard op de voorvoeten rust. Maar het kan ook achter optreden. Doordat
de voorvoeten pijnlijk worden, valt het meestal als eerste op dat paarden hun voorhand
ontlasten door op een karakteristieke manier te gaan ‘zitten’. Ze hangen zover mogelijk
achterover, om maar geen druk op hun voeten te hoeven zetten. De hoeven voelen warm
aan, soms is de kroonrand dik en in de kootholte kun je het hart voelen kloppen. Daarnaast
krijgen paarden koorts, gaan zweten en hebben ze een hoge hartslag door de pijn.
Er zijn verschillende oorzaken voor hoefbevangenheid.
Bij oudere paarden speelt de leeftijd gerelateerde aandoening PPID vaak een rol. Maar ook
paarden met insulineresistentie, overgewicht, EMS of andere stofwisselingsstoornissen zijn
gevoeliger. In het verleden werd vaak gedacht dat overmatige hoeveelheden eiwit in de
voeding tot hoefbevangenheid konden leiden. Tegenwoordig is duidelijk dat vooral het
suikergehalte van invloed is. Daarnaast ontstaat het als er gifstoffen in bloed komen, na het
afsterven van bacteriën. Medicijngebruik, ernstige overbelasting of een zeer slechte
hoefverzorging is ook een risico.
De eerste tekenen van hoefbevangenheid zijn stijfheid, niet willen lopen en warme voeten.
Vooral kort wenden en draaien is pijnlijk. Als je dat ziet, is het zaak om zo snel mogelijk de
dierenarts te waarschuwen en meteen beginnen met het koelen van de voeten, om het
ontstekingsproces af te remmen. Goed koelen is zo belangrijk, dat vaak wordt geadviseerd
om paarden langdurig in nat zand te zetten. De dierenarts zal ontstekingsremmers,
bloedverdunners en pijnstillers geven.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de hoefsmid. Met speciaal beslag kan tegendruk
worden gegeven aan het hoefbeen, om te voorkomen dat het doorkantelt. Er worden
tegenwoordig goede resultaten behaald met plakijzers, die de straal ondersteunen en
waarvoor het niet nodig is om nagels in de hoef te slaan.
Als een paard eenmaal in zijn leven ooit hoefbevangen is geweest, blijft hij daar gevoeliger
voor en is het noodzakelijk om het management daarop aan te passen.
Zorg voor sobere, suikerarme voeding. Dat is niet alleen een kwestie van graanvrij
krachtvoer geven. Ook in gras, hooi en kuil kan veel suiker zitten. Laat daarom het ruwvoer
analyseren voor je iets geeft. In tijden van het jaar dat het overdag warm is, maar ’s
ochtends en ’s avonds sterk afkoelt, is het suikergehalte in de toppen van het gras hoog. Wil
je weten of dat bij jou in de buurt het geval is, kijk dan op de fructaanwijzer, te vinden via
google.nl.
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Hoge fructaangehaltes treden ook op in een kale weide of vlak na een maaibeurt. Gras raakt
dan als het ware ‘gestrest’ doordat het een groeispurt wil maken. De korte groene sprietjes
zijn mega gevaarlijk, omdat ze veel suiker bevatten. Het is verstandiger om in die periode
gevoelige paarden niet in de weide te laten. Pas ook altijd op met plotselinge veranderingen
van rantsoen.
Daarnaast kan er ook overbelastingshoefbevangenheid optreden. Als een paard aan één
been iets mankeert en dat daardoor ontlast, zoals bijvoorbeeld bij een hoefzweer, dan komt
er veel druk op het andere been te staan. Dat is een risico voor het ontwikkelen van
overbelastingshoefbevangenheid. Vandaar dat het bij extreme kreupelheden aan één been
niet verstandig is om het te lang aan te kijken.

Tips bij gevoelige paarden:
·
·
·
·
·
·
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Laat je ruwvoer analyseren
Niet in de wei als het ’s ochtends of ’s avonds koud is of de wei erg kort is
Geef zo min mogelijk krachtvoer en liefst van een suikerarme (graanvrije) soort
Voer veranderingen in het rantsoen geleidelijk door in een week of twee
Loopt je paard stram of wil hij niet lopen? Gelijk de dierenarts bellen
Voel regelmatig of de hoeven warm zijn

Westfaal (paard)
De Westfaal of het Westfaals paard is
een paardenras dat gefokt wordt
in Westfalen in Duitsland. Het warmbloedras
behoort tot de grootste stamboeken in Duitsland
en is een succesvolle deelnemer in vele takken
van de paardensport.

Geschiedenis
In 1826 werd in Warendorf het Landgestüt
Warendorf opgericht. In het begin had het weinig succes omdat de fokdoelen niet overeenkwamen
met de wensen van de omgevende boeren. Pas tegen het einde van de 19e eeuw kwam het
stamboek aan hun wensen tegemoet en werd het succesvol met
zowel warmbloed als koudbloed paarden.
In 1904 werd het Westfälische Pferdestammbuch opgericht dat
beide types evenredig vertegenwoordigde. Tot het einde van de
Tweede Wereldoorlog lag de nadruk op zware trekpaarden voor de
landbouw en lichtere tuigpaarden voor overige paardentractie.
Met de motorisering van de landbouw in de jaren 1950 nam de
behoefte aan deze gebruikstypes snel af en verlegde men de
richting naar het fokken van een veelzijdig rijpaard voor de
landelijke ruitersport. Bloedtoevoer van met name Duitse rassen
zoals Hannoveraan, Holsteiner en Trakehner, maar ook Selle Français en een klein percentage AngloArabier en andere volbloedrassen werd ingezet ter veredeling. Op deze manier ontwikkelde zich
langzaam maar zeker het ras zoals het nu bestaat.

Exterieur
De Westfaal beantwoordt aan de voorstelling die men zich van een hedendaags sportpaard maakt.
Het ras lijkt wel op de Hannoveraan, die sterk aan de bloedlijnen bijdroeg, maar is in het algemeen
iets groter omdat er minder volbloed ingekruist werd.

Karakter
De Westfaal geldt als een verhoudingsgewijs rustig sportpaard, dat ook zeer geschikt is als
recreatiepaard. Het paard is betrouwbaar en leergierig en bovendien vriendelijk ten opzichte van de
mens.
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Goede hoefverzorging voorkomt rotstraal
De hoeven van een paard zijn aan de buitenkant van hoorn. Dat is hard materiaal, net als
je nagel. Aan de onderkant zitten zachtere structuren. Als die te vochtig blijven en
bacteriën er vat op krijgen, kan dat tot rotstraal leiden. Daarvan is een paard bijna nooit
kreupel, maar het is wel een teken dat de hoeven meer aandacht nodig hebben.
Als je de onderkant van een hoef bekijkt, zie je een V-vorm. Dat is de straal. Aan de zijkant
daarvan zitten diepere inkepingen, de straalgroeven. In het midden zie je een spleetje, dat is
de middelste straalgroeve. Op al deze plekken hoopt zich makkelijk viezigheid op. Hoe natter
en vuiler de ondergrond, hoe eerder de kans op problemen. Overal in de omgeving van
paarden leven bacteriën. Het vochtige vuil dat zit opgesloten in de straalgroeven kan voor
hen een kweekbodem zijn, waardoor er een rottingsproces begint dat ook de stralen
aantast.
Sommige paarden hebben een natuurlijke weerstand tegen rotstraal, die hebben nergens
last van. Anderen krijgen problemen. Het komt meer voor aan de achterhoeven. Vroeger
werden paarden vaker vastgebonden in stands, waardoor ze met hun achterbenen in de
mest stonden. Zulke stallen hadden meestal een enigszins schuine bodem om de urine weg
te laten lopen, waardoor het aan de achterkant natter was. Dergelijke stalling is echter niet
meer toegestaan. Toch zie je ook tegenwoordig meer rotstraal aan de achterhoeven. Omdat
het er nou eenmaal aan de achterkant uit valt, staan paarden nog altijd vaker met hun
achtervoeten in de mest. Daarnaast is de vorm van die hoeven iets smaller, waardoor vuil er
minder makkelijk uit valt. Maar dit betekent niet dat het nooit voorkomt aan de voorhoeven.
Rotstraal geeft bijna nooit kreupelheid. Toch is het belangrijk dat er iets aan wordt gedaan,
anders kan het doorwoekeren en wel tot gevoeligheid leiden.
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Stinkende brij
Meestal ruik je het wel of een paard rotstraal heeft als je de hoeven uitkrabt. Als de straal
zacht aanvoelt en stinkt, is het mis. Uit de zachte zwarte plekken komt soms zelfs een vieze
brij. Maar soms valt het niet op en ontdekt de hoefsmid pas een weke plek, als bij het
bekappen de straal wordt bijgesneden. Dat is meteen ook een belangrijke manier om het
aan te pakken. Door het wegsnijden van de aangetaste delen, wordt voorkomen dat het
proces doorzet. Ga nooit zelf aan de slag, laat dit door een deskundige hoefsmid doen. Die
kan de onderkant van de hoeven zo bijwerken, dat het vuil er gemakkelijker uit valt.
Er zijn verschillende middeltjes in de handel om rotstraal mee te behandelen. Traditioneel
werd altijd teer gebruikt, maar dat droogt de stralen erg uit, waardoor ze kunnen scheuren.
Er zijn tegenwoordig ook andere middelen verkrijgbaar die een beter effect hebben.
Belangrijk is dat je alle aangetaste plekken ermee insmeert, dus ook de middelste
straalgroeve. Je kunt daar zelfs een watje met ontsmettingsmiddel tussen duwen. Ga door
met behandelen tot de problemen over zijn.
Droge ondergrond
Om te voorkomen dat je paard rotstraal krijgt is een goede hygiëne op stal belangrijk. Hoe
schoner en vooral droger de bodem, hoe beter. Sommige bodembedekkingen zoals zaagsel
zijn minder geschikt voor gevoelige paarden. Er wordt wel eens gedacht dat potstallen,
waarbij steeds nieuwe bodembedekking op de oude wordt aangebracht, slecht zijn voor de
hoeven. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat wel meevalt, mits er een voldoende dikke
schone laag op komt. De bovenlaag blijft daardoor droog. Aan een natte weide of paddock is
niet altijd wat te doen. En het is voor een paard belangrijk om veel buiten te staan. Maar als
je paard aanleg heeft voor rotstraal en het is buiten erg nat, probeer dan een droge plek
voor hem te creëren of haal hem na een paar uur binnen.
Krab dagelijks de hoeven uit. Niet alleen om het vuil te verwijderen, maar ook om te
controleren of er geen beschadigingen of natte plekken te zien zijn. Je kunt dan tijdig
ingrijpen als je veranderingen ziet. Ga voorzichtig te werk, zodat je geen beschadigingen
veroorzaakt. Alleen het vuil hoeft eruit. Als je paard veel buiten staat in de modder is het
verstandig om wekelijks preventief een middel te gebruiken ter voorkoming van rotstraal.
Maar de twee allerbelangrijkste manieren om problemen te voorkomen zijn: de hoefsmid en
beweging. Door minimaal iedere acht weken de hoeven van je paard te laten bekappen,
blijven ze in model en wordt voorkomen dat de straal vuil opsluit. En als een paard
loopt worden de hoeven afwisselend wijder en nauwer, waardoor viezigheid eruit valt.
Tevens zorgt deze beweging voor een betere doorbloeding van de voeten, waardoor de
hoefgezondheid verbetert.
(foto: Hans Brongers)
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Wedstrijdkalender PSV Oude Veer 2019
Wijzigingen voorbehouden.
Houd ook startlijsten.nl in de gaten.

Datum

Indoor / outdoor

Paard / pony

Klasse

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 ZATERDAG 23 maart 2019
Z paarden
jury bij C: T. van Daalen-De Graaf

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Ruiter
Dionne Saman
Willemijn Hoekstra Veldman
Dionne Saman
Louise Nieuwenhuis Tilstra
Ilse Schoenmaker
Lonni Nielsen (HC)

Paard-Pony
Zoline

Kl.
Z1

Pr.
25

Vereniging
West-Friesland, RV.

PNT
209

Girl Power
I like it

Z1
Z1

25
25

Wironruiters, RV.
West-Friesland, RV.

205,5
204

Kolonja
Ewieni L
Eldert fan 't Zijperland

Z1
Z1
Z1

25
25
25

Halsbanruters, RV.
Oude Veer, RV.
West-Friesland, RV.

203
200,5
185,5

Ruiter
Dionne Saman
Louise Nieuwenhuis Tilstra
Dionne Saman
Ilse Schoenmaker
Lonni Nielsen (HC)

Paard
I like it

Kl.
Z1

Pr.
26

Vereniging
West-Friesland, RV.

PNT
208

Kolonja
Zoline
Ewieni L
Eldert fan 't Zijperland

Z1
Z1
Z1
Z1

26
26
26
26

Halsbanruters, RV.
West-Friesland, RV.
Oude Veer, RV.
West-Friesland, RV.

204
202,5
193
184

Paard
Seamar's Happy Feet
Seamar's Happy Feet

Kl.
Z2
Z2

Pr.
29
30

Vereniging
Bucephalus, RV.
Bucephalus, RV.

PNT
204,5
215

Ruiter
1 Rianne Ashley Ubels
1 Rianne Ashley Ubels
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UITSLAGEN DRESSUURWESTRIJD ZATERDAG 24 maart 2019
M paarden en pony’s
jury bij C: R.Tuit
Ruiter
1 Karin Rovers - Berbee
2 Lindsey Bakker
3 Sophie Van Straaten

Paard
Ixia L'avenir
Naomi Bakker
Flow Little

Kl.
M1
M1
M1

Pr.
17
17
17

Vereniging
Oude Veer, RV.
Wironruiters, RV.
West-Friesland, RV.

PNT
189
183,5
183

Ruiter
1 Karin Rovers - Berbee
2 Lindsey Bakker
3 Sophie Van Straaten

Paard
Ixia L'avenir
Naomi Bakker
Flow Little

Kl.
M1
M1
M1

Pr.
18
18
18

Vereniging
Oude Veer, RV.
Wironruiters, RV.
West-Friesland, RV.

PNT
187,5
184,5
174

Paard
Precious Pilot
Bambi Van De Bonte Drie
Ed-tack
Utah S.
Centaure
Fontessa
Victor

Kl.
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

Pr.
21
21
21
21
21
21
21

Vereniging
Waddenruiters, RV.
Belckmeer, RV.
Duinridders, RV.
Oude Veer, RV.
West-Friesland, RV.
Callinghe, RV.
Callinghe, RV.

PNT
180,5
170,5
169,5
168
162
162
161

Paard
Ed-tack
Precious Pilot
Fontessa
Bambi Van De Bonte Drie
Victor
Centaure
Utah S.

Kl.
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

Pr.
22
22
22
22
22
22
22

Vereniging
Duinridders, RV.
Waddenruiters, RV.
Callinghe, RV.
Belckmeer, RV.
Callinghe, RV.
West-Friesland, RV.
Oude Veer, RV.

PNT
180,5
174
170,5
170
168
162,5
157,5

Pony
Rocky Diamond E
Mexx Ursae Majoris B

Kl.
M1
M1

Pr.
17
17

Vereniging
West Friesland, PC.
Schildknapen, PC. De

PNT
177,5
172,5

Pony
Rocky Diamond E
Mexx Ursae Majoris B

Kl.
M1
M1

Pr.
18
18

Vereniging
West Friesland, PC.
Schildknapen, PC. De

PNT
186
174

Pony
Diesel D
Diesel D

Kl.
M2
M2

Pr.
21
22

Vereniging
Duinruiters, PC. De
Duinruiters, PC. De

PNT
167
165

Kl.
L1
L1

Pr.
9
9

Vereniging
West-Friesland, RV.
Wironruiters, RV.

PNT
187
180

Ruiter
1
2
3
4
5
6
7

Dyantha Van Vugt

Danielle Brian
Tess Kok
Lindsey Schuit
Annelous Koning

Mayke Van Rossen
Lisanne Van Rossen
Ruiter

1
2
3
4
5
6
7

Tess Kok

Dyantha Van Vugt
Mayke Van Rossen
Danielle Brian
Lisanne Van Rossen

Annelous Koning
Lindsey Schuit
Ruiter

1 Emma Jones
2 Phine Konijn
Ruiter
1 Emma Jones
2 Phine Konijn

Ruiter
1 Bo Gouwenberg
2 Bo Gouwenberg

B/L paarden
Jury bij C: H.M. van de Kommer
Ruiter
1 Talea De Graaff
2 Marleen Van der Meer

Paard
Eristoff Vk
Halifax

25

3 Andriena Klaver-

Waterman

Donja Oet Oale Kloosterveen

L1

9

Oude Veer, RV.

176

Ruiter

Paard
Eristoff Vk
Halifax

Kl.
L1
L1

Pr.
10
10

Vereniging
West-Friesland, RV.
Wironruiters, RV.

PNT
187
180

Waterman

Donja Oet Oale Kloosterveen

L1

10

Oude Veer, RV.

176

Ruiter

Paard
Condor

Kl.
L2

Pr.
13

Vereniging
Noot RV., Manege

PNT
201,5

High tango van de c
Farousha
Ydwine F.t.

L2
L2
L2

13
13
13

Oude Veer, RV.
Noorderkoggenruiters, RV.
Callinghe, RV.

186
180,5
176,5

Paard
Condor

Kl.
L2

Pr.
14

Vereniging
Noot RV., Manege

PNT
198,5

High tango van de c
Farousha
Ydwine F.t.

L2
L2
L2

14
14
14

Oude Veer, RV.
Noorderkoggenruiters, RV.
Callinghe, RV.

190,5
184
180

1 Talea De Graaff
2 Marleen Van der Meer
3 Andriena Klaver-

1 Marjoleine Klerk
2 Francina van de water - Van
Eekeren
3 Marianne Wijdenes
4 Anna Louwe

Ruiter
1 Marjoleine Klerk
2 Francina van de water - Van
Eekeren
3 Marianne Wijdenes
4 Anna Louwe

1
2
3
4
5
6

Ruiter
Marieke Coltof
Jessica Teske
Caroline Cocheret
Renata Steenvoorden
Jaimee Van der Ree
Toine de Waard

Paard
Kyte
Jordi
Ici La Vie
Riverdale
Ed's Gym Nastic
Wusiena

Kl.
B
B
B
B
B
B

Pr.
5
5
5
5
5
5

Vereniging
Alcmaria Hippix, RV.
Alcmaria Hippix, RV.
Wieringermeerruiters, RV.
Alcmaria Hippix, RV.
Duinruiters, RV. De
West-Friesland, RV.

PNT
193
184,5
179
178
NG
NG

1
2
3
4
5
6

Ruiter
Marieke Coltof
Caroline Cocheret
Renata Steenvoorden
Jessica Teske
Jaimee Van der Ree
Toine de Waard

Paard
Kyte
Ici La Vie
Riverdale
Jordi
Ed's Gym Nastic
Wusiena

Kl.
B
B
B
B
B
B

Pr.
5
5
5
5
5
5

Vereniging
Alcmaria Hippix, RV.
Wieringermeerruiters, RV.
Alcmaria Hippix, RV.
Alcmaria Hippix, RV.
Duinruiters, RV. De
West-Friesland, RV.

PNT
193
184,5
179
179
NG
NG

Pony
Gitana D
Bo E

Kl.
B
B

Pr.
5
5

Vereniging
West Friesland, PC.
Wironruiters, PC.

PNT
198,5
190

Fabiënne Groet

Pony
Gitana D
Bo E

Kl.
B
B

Pr.
6
6

Vereniging
West Friesland, PC.
Wironruiters, PC.

PNT
208
189

Ruiter

Pony

Kl.

Pr.

Vereniging

PNT

B/L paarden en pony’s
Jury bij C: H.M. van de Kommer
1
2

Ruiter
Sara Erde
Fabiënne Groet

Ruiter
1
2
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Sara Erde

1
2

Valerie Bergsma

Raisa Kooistra
Ruiter

1
2

Valerie Bergsma

Raisa Kooistra
Ruiter

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vanessa Stiensma

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Melanie Bron

Shevana Pronk
Melanie Bron
Ines Sanchez - Postema
Kelly Van Excel
Laure Swart
Marlies Kragt
Sanne Teunisse
Simone Janssen
Ruiter
Shevana Pronk
Vanessa Stiensma
Ines Sanchez - Postema
Sanne Teunisse
Marlies Kragt
Laure Swart
Kelly Van Excel
Simone Janssen

Big Star’s Zorro E
Hamlets Monalyse D

L1
L1

9
9

Callinghe, PC.
Waardruiters, PC. De

186
184

Pony
Big Star’s Zorro E
Hamlets Monalyse D

Kl.
L1
L1

Pr.
10
10

Vereniging
Callinghe, PC.
Waardruiters, PC. De

PNT
186
181

Paard
Déjà Vu
Kismo
Ztar Vd Johanneshoeve
Ducardo
Cornetto H
Darkdiamond
eden
Creasure M
Gigant
Paard
Ztar Vd Johanneshoeve
Kismo
Déjà Vu
Ducardo
Creasure M
eden
Darkdiamond
Cornetto H
Gigant

Kl.
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
Kl.
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

Pr.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Pr.
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Vereniging
Noot RV., Manege
Noot RV., Manege

PNT
196
193,5
193
189
188,5
187
186
182
178
PNT
197,5
196
195,5
191
188
187,5
187,5
185,5
175,5

Oude Veer, RV.
West-Friesland, RV.
Oude Veer, RV.
Oude Veer, RV.
Vuurtorenruiters, RV.
West-Friesland, RV.
Vereniging
Noot RV., Manege
Noot RV., Manege
Oude Veer, RV.
Vuurtorenruiters, RV.
Oude Veer, RV.
Oude Veer, RV.
West-Friesland, RV.
West-Friesland, RV.
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UITSLAGEN DRESSUURWESTRIJD ZONDAG 7 april 2019
Z paarden
jury bij C: K.M. Beersma
Ruiter
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Paard

Kl.

Pr.

Vereniging

PNT

Esmee Van Zijl
Denise Lumi
Ina Sipma
Marie-Anne Den Drijver

Kolonja
Ganilia
Furore Medico
Graciosa
Nando Jth

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

25
25
25
25
25

Halsbanruters, RV.
Oude Veer, RV.
Westfrisia, RV.
Oude Veer, RV.
Enkhuizen, PC.

220
203
202,2
199,5
177,5

Ruiter

Paard

Kl.

Pr.

Vereniging

PNT

Kolonja
Ganilia
Furore Medico
Nando Jth
Graciosa

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

26
26
26
26
26

Halsbanruters, RV.
Oude Veer, RV.
Westfrisia, RV.
Enkhuizen, PC.
Oude Veer, RV.

214,5
202
198,5
191
190

Paard
Seamar's Happy Feet

Kl.
Z2

Pr.
29

Vereniging
Bucephalus, RV.

PNT
211

Paard
Seamar's Happy Feet

Kl.
Z2

Pr.
30

Vereniging
Bucephalus, RV.

PNT
212

Louise Nieuwenhuis Tilstra

Louise Nieuwenhuis Tilstra

Esmee Van Zijl
Denise Lumi
Marie-Anne Den Drijver
Ina Sipma
Ruiter

1

Rianne Ashley Ubels

Ruiter
1

28

Rianne Ashley Ubels

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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LESINDELING

Maandag

Dinsdag
1e les: 19.15 - 20.15 uur

Dressuur

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

Woensdag
1e les: 09.30 - 10.30 uur

Dressuur

30

1e les:

16.15 - 17.00 uur

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

Woensdag

Monique van Balen Blanken
Kim Greuter
Jessica Kooijman

Dressuur

Francien van Eekeren
Anoushka Meilink
Ina Sipma
Evelyn Wegner

Tonny Berbée
Saskia Borst
Anita Janse-Brink
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
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-van der Land
Nathalie de Galan
Joyce de Goede
Simone Janssen
Andriena Klaver-Waterman

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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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
tificee
Pgecer

Elektra		
Loodgieterswerk
Centrale Verwarming
Dakbedeking
Sanitair

Automatisering
Beveiliging
Telecommunicatie

R
O
O
D

Gebr. Slijkerman
Handel & Transport
van Agrarische producten
Tevens verkoop
van vlasstrooisels en stro!
Kreekweg 6 - 1764 KK Breezand
Tel. 0223 522 644 - Fax. 0223 522 304
E-mail: info@vermairebreezand.nl

Zwarteweg 7 / Leijerpolderweg 4, 't Veld

Internet: www.vermairebreezand.nl

www.slijkermanfouragestrooisel.nl

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

Tel. 0226-423573

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

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.
18 mei
8 juni
22 juni
24 augustus
21 september
19 oktober
16 november
07 december

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

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

Onderlinge wedstrijd

Zaterdag 7-12
Avondwedstrijd
Zondag 8-12

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 Francien v/d Water
2 Simone Janssen
1 Laure Swart
2 Karin v/d Vliet
1 Romy v/d Poel
2 Eva Klaver

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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OUD PAPIER ROOSTER
Vrijdag 21 juni 2019
(Aanvang om 18.00 uur (elke 3e vrijdag van de even maanden)

Perswagen 1 - AP Kleine Sluis
Herbert Sudmeier
Jacky Baken
Perswagen 2 – AP Spoorbuurt
Wiggert Tijsen
Wilco Fossen
Perswagen 3 – Breezand
Pieter de Wit
Richard de Graaf
Perswagen 4 – Buitengebied
Andriena Klaver
Rob Kramer
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:
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.

Het was wel wat schuiven en meten om
alles bezet te krijgen, maar
er ontstonden prachtige koppels voor de
wagens. Deze keer 4 vlotte dames en 4
stoere mannen. Er werd voortvarend
gestart, en de opbrengst was prima.
Herbert en Jacky 7.100 kg.
Richard en Susan 6.900 kg.
Peter en Stephanie 4.800 kg.
Veel te lang koffie gedronken.
Rob en Andriena 5.900 kg.
Dit was een topopbrengst voor de buitenwijk. Meestal goed de helft.
Allen weer bedankt. De roddels gieren al door de polder.
m.vr.gr. Theo.

Kopij voor het volgende clubblad inleveren
vóór 15 juni 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

DE KRACHT VAN EENHEID
AL UW DRUKWERK
IN ÉÉN STIJL

Verkoop,
Verhuur,
ReparatieReparatie
en Onderhoud
Verkoop,
Verhuur,
Verkoop,van
Verhuur,
Reparatie
en Onderhoud
Auto's en aanhangers
en Onderhoud
van
Auto’s
van Auto’s en Aanhangers en
De Lange Ri
Aanhangers
Verhuur van:
Verhuur van:
• Aanhangwagens
• Motortrailers 1761 AS An
Verhuur
van:
• Aanhangwagens
• Motortrailers
• Personenbussen
Telefoon 02
• Aanhangwagens,
• Verhuiswagens
• Rolstoelbussen Mobiel
• Personenbussen
06
• •Motortrailers,
• Onderhoud
van
Verhuiswagens
• Rolstoelbussen
www.roozin
alle soorten aanhangwagens
• 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.
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MAAK UW PRODUCT ONDERSCHEIDEND VAN DE REST

WEBDESIGN

BIEDT UW KLANTEN EEN
DIGITALE BELEVING
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www.roozingauto.nl
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ALLES IN EIGEN HUIS
WWW.ROWA.NL
• Rolstoelbus
BREEZAND
T: (0223) 521 280 E: info@rowa.nl
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De rubber specialist op paarden gebied!
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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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