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Colofon De nieuwsbrief van R.V. “De Schouwse ruiters” is een viermaandelijks 
blad voor leden en relaties van deze vereniging.

 Publicatie geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter   Paula Hanse   06-34326976  voorzitter@schouwseruiters.nl
Penningmeester Daphne Herinckx   06-22420354  penningmeester@schouwseruiters.nl
Secretariaat   Jeanine Jansen-Paauwe 06-55870564  wedstrijdsecretariaat@schouwseruiters.nl
Lid Dressuur   Anaïs Tsakonis   06-81086904  dressuur@schouwseruiters.nl
Lid Springen  Jessica Harte   06-53321913  springen@schouwseruiters.nl
Lid Algemeen  Wilma Hart   06 18334771  algemeen@schouwseruiters.nl
Lid Recreatie  vacant

Wilt u een stukje schrijven voor het volgende clubblad? Dat kan!
Stuur uw tekst op naar voorzitter@schouwseruiters.nl uiterlijk eind maart. 
Wij zorgen dat het geplaatst wordt in de volgende editie.
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De winter is nu echt aangebroken! De tempraturen zijn al dichtbij het vriespunt geweest en het is 
nu echt gedaan met de zomer. Maar dit jaar hebben we geen klagen gehad. In geen enkel opzicht 
trouwens! We hebben niet alleen een ongekend lange en mooie zomer gehad, maar ook eentje 
met bijzondere prestaties. Tijdens zowel de Zeeuwse als de Nederlandse Kampioenschappen zijn 
er mooie resultaten behaald. Naast alle individuele (reserve) kampioenen hebben ook de vier- en 
zestallen geschitterd. Want een bronzen, zilveren en gouden medaille op de Nederlandse 
Kampioenschappen is iets waar wij als vereniging heel trots op mogen zijn! 

Aan de bestuurstafel doen zich de nodige veranderingen voor. Allereerst heeft Christine besloten 
om na vele jaren in het bestuur zich weer te gaan richten op andere dingen. Wij zijn heel dankbaar 
dat we in Wilma Hart een goede opvolger hebben gevonden. Daarnaast heeft Elles van der 
Klooster aangegeven dat zij haar tijd en focus op de stichting Ruiter- en Menroutes 
Schouwen-Duiveland gaat richten. Hiermee zal zij zich met hart en ziel in blijven zetten voor 
goede routes op het eiland. De bestuursfunctie recreatie staat hiermee open. Bent u 
geïnteresseerd? Spreek één van de bestuursleden dan gerust aan voor meer informatie of een 
vrijblijvende kennismaking.

In maart 2019 loopt er nog een termijn af en dat is die voor voorzitter. Ik heb voor mijzelf besloten 
dat ik deze termijn niet ga verlengen. De reden hiervoor is dat ik, helaas net als veel anderen, niet 
de tijd kan vinden om mij voldoende in te zetten voor de vereniging. Fulltime werken en ons eigen 
bedrijf zorgen ervoor dat ik weinig tijd heb om te genieten van de sport. Ik hoop dat in de toe-
komst weer meer op te pakken. De bestuursfunctie ervaar ik als een dankbare taak. Ik hoop dat 
iemand in de vereniging deze taak vanaf maart van mij over wil nemen. Daarom gaan wij vanaf nu 
op zoek naar een opvolger, zodat er hopelijk een soepele overdracht kan plaatsvinden. Mocht je 
iemand kennen of zijn die wellicht interesse heeft, schroom dan niet om het ons te laten weten. Je 
kunt altijd vrijblijvend bij een vergadering aansluiten.

In dit clubblad leest u wederom de rubriek ‘pony in de spotlight’, waar Jasmijn Noordzij verteld 
over haar nieuwe pony. Marlou Beije neemt de pen over van haar zus. De dierenarts heeft een 
heel leerzaam stuk geschreven over hoestende paarden. Een interview met nieuw bestuurslid 
Wilma Hart en u leest natuurlijk alle verhalen van de Schouwse Ruiters op de Zeeuwse en 
Nederlandse Kampioenschappen.

Ik wens u veel leesplezier toe!
Paula Hanse I Voorzitter R.V. de Schouwse Ruiters

Van de voorzitter
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Uw ruitersportzaak.

Scherpe prijzen, grote voorraad!
o.a. dealer van de volgende topmerken:

Pikeur, Cavallo, Anky, Kentucky, Eskadron, Roeckl, 
Euro-star, Kingsland, Stübben, Prestige, Kieffer, 

GPA, Uvex, BR, Harry’s Horse, Matties, PK, Petrie, Derby, 
QHP, Ariat, Mountain Horse, Kentaur, Bucas, Lami-cell 

en vele anderen.

www.dekroo.nl
Boomdijk 1 - Niew en St Joosland, 0118-603380 5



Pony in de spotlight

Campstershoven Leonardo

Hoi allemaal,

Mijn naam is Jasmijn Noordzij en mijn Welsh pony Leonardo is sinds een half jaar 
van mij. Als baby reed ik met mijn mama mee op haar paard Freya en op A-pony 
Billy van Levina heb ik zelf leren paardrijden! 

Leonardo is 13 jaar oud en super lief en braaf! We noemen hem Leo. Het is een 
C-pony. Hij kan heel goed knuffelen en trucjes doen. Ik vind het leuk om met het 
bitloos halster te rijden zonder zadel!

We staan bij Jan, Klara en Jolanda Bevelander op stal en Jolanda geeft mij ook 
les. Jan helpt mij met rijden en soms gaan we springen. Het is daar super leuk met 
de meiden op stal en met de veulens is er altijd wat te zien en te doen. Mijn mama 
heeft nu ook paard, Edison, maar die noemen we Ed (raket zegt papa altijd) Ed en 
Leo zijn al dikke vrienden en spelen samen graag buiten in de bak. Als ik terug van 
rijden kom hinnikt Ed heel hard naar Leo. Dat vind ik zo lief!

Leonardo en ik hebben nu al wat wedstrijden gereden en dat vind ik echt heel leuk 
om te doen! Soms gaan we met een paar van stal en dat vind ik heel gezellig!

Sinds kort mag ik ook in de vereniging les van Anais. Dan rijd ik met Sara en Elin op 
manege Balans. Ik heb heel veel geleerd van Leonardo en van mijn juffen. Mama 
helpt ons ook.

 Ik hoop dat ik nog veel wedstrijden mag rijden met Leo en soms een
hindernis en een buitenrit. Vandaag heb ik bij mijn vriendin Livia gereden bij haar 
thuis met Elin, dat was echt super leuk om te doen!

Later wil ik juf worden, op school en paardrijles geven. Ik hoop dat ik nog
heel veel mag leren en met Leo veel op wedstrijd mag!
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Overdag scherp zien zonder bril of 
lenzen?

COEN HONIG OPTIEK 
APPELMARKT 22 
4301CA ZIERIKZEE 
0111-414211 
info@coenhonigoptiek.nl

Nachtlenzen draag je als je slaapt. Terwijl je slaapt, corrigeren de lenzen je ogen. 
Overdag kan je dan scherp zien zonder bril of lenzen. Nachtlenzen geven je hiermee 
comfort en vrijheid wanneer dit het belangrijkst is, namelijk als je wakker bent!  
Meer weten over Nachtlenzen?  
Maak een afspraak en wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden of kijk 
alvast op WWW.COENHONIGOPTIEK.NL
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VMF Stables is een dressuur- en handelsstal in Ellemeet. 
Bij ons vindt u kwaliteitsvolle paarden van net zadelmak tot 
en met Grand Prix.
Ook kunt u bij ons terecht voor dressuur instructie.
Bij eventuele interesse neem gerust contact met ons op.
Tel 0651287154 

www.mbm-makelaardij.nl

8



Ik geef de pen door aan...

Hoi. Ik ben Marlou Beije .

Ik ben 12 jaar en zit in de eerste van het Nehalennia ssg in Middelburg. Ik heb vier paarden bij mijn 
opa en oma staan waar wij twee jaar geleden een stal hebben laten bouwen .

Ik ben begonnen op een shetlander van Leanne en Kevin van der Wekken. Die heet Pucky waar ik nu 
af en toe nog steeds op rij. Met Pucky ben ik Nederlands kampioen met de afdelingsdressuur 
geworden wat heel gaaf was.

Inmiddels heb ik sinds drie jaar een andere pony. Spekkie heet hij het is een zeven jarige ruin. Het is 
een newforest pony. Ik rij er nu B mee.

En we zijn nu hard aan het oefenen voor de L1 onder begeleiding van Jeske Bouwman wat super 
goed gaat. Ook zit ik op springles met hem bij wilma stouten. We hebben nog twee KWPN paarden
Jolegro Fleur en de ander heet Witje

Op Jolegro rijd ik ook af en toe deze is nu 4 jaar en super braaf.

Gr Marlou Beije

Ik geef de pen door aan …………………………………………………….............Leanne van der Wekken

Marlou met Spekkie
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De Lelie 1
4322 NP Scharendijke
Telefoon 0111 - 672184
Fax 0111 - 671722

l Nieuwbouw
l Verbouw
l Onderhoud
l Renovatie
l Timmerwerken
l Metselwerken

Leren 
   ponyrijden?

www.deponyclub.nl

Dat kan bij de Ponyclub 
in Kerkwerve! 
Meer weten? 
Bel Carolien de Klerk, 
06-29430497

Shop online of kom langs in onze kraam 
bij de paardenevenementen!

www.ruiterhuiszierikzee.nl
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Interview nieuw bestuurslid Schouwse Ruiters Wilma Hart

De Schouwse Ruiters heeft er een nieuw bestuurslid bij; Wilma Hart. Wonend in 
Burgh- Haamstede, samen met man Jacob Beije en dochters Marlou en Carlijn. Op 
stal staan er twee KWPN’ers, een New Forrest pony en een shetlander.

Wilma, sinds wanneer rij je paard?
Eigenlijk al heel m’n leven! Vanaf dat ik kon lopen haha. Mijn opa heeft me echt leren
rijden.

Heb je (vroeger) wedstrijden gereden?
Ik heb vroeger F proefjes op Manege Grol gereden. Tot F3 en daarna was de ambitie
voor de wedstrijden alweer verdwenen. Nu rijd ik lekker buiten en heb ik één keer per
week les van Lynsey Reidel.

Welke paarden staan bij jullie thuis op stal?
KWPN’ers Witje en Jolegro Fleur. De kids rijden op de New Forrest pony Spekkie 
en shet Puckie. Oudste dochter Marlou rijdt met Spekkie en heel soms met Jolegro 
Fleur. De jongste dame, Carlijn rijd met shetlander Puckie.

Hoe ben je verkozen tot nieuw bestuurslid? En van wie neem jij het stokje over?
Voor de zomervakantie kwam ik in contact met Christien Flikweert. Zij vroeg mij of ik
interesse had. Ik moest even goed nadenken vanwege de tijd die ik kwijt zou zijn bij 
deze functie. Na een paar keer praten met Christien realiseerde ik mijzelf dat het 
eigenlijk hartstikke leuk is om te doen en heb dus besloten het stokje over te nemen

Wat denk jij toe te voegen aan het bestuur?
Ik vind het heel belangrijk dat het afdelingsdressuur blijft leven omdat het een beetje
uitstervend is. Het is leuk als het echte teamgevoel wordt voortgezet samen met
kinderen en ouders. De samenhorigheid zit er goed in en dat wil ik graag voortzetten.
Voor de toekomst wil ik verder graag leuke activiteiten opzetten.

Wat worden jouw werkzaamheden binnen het bestuur?
Ik ga er voor zorgen dat de inschrijvingen van de wedstrijden goed verloopt. Ik zorg
voor de spullen voor de wedstrijden (dekjes, blouse, ect) en dat iedereen die heeft 
op het juiste moment. Verder help ik met het organiseren van de lessen met Jeske 
Bouwman.

Hoe zie jij de Schouwse Ruiters over 5 jaar?
Over 5 jaar hoop ik een heel positieve, levendige rijvereniging te zien met meer
georganiseerde activiteiten en wedstrijden.

Mocht je iets willen weten over het afdelingsdressuur kun je altijd bij mij
terecht!

11



T +31 (0)653125323 | info@bms-towing.nl

Bel 0111-481592 
www.stouten-fourage.nl 

Ruwvoer - Strooisels

Tarwestro

Actueel

 
   Quality control 
   in detail
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Zeeuwse kampioenen

Hallo , ik ben Noud Klok, 14 jaar oud, en ben dit jaar met mijn pony Bon Vivant’s Chapeaux
Zeeuws kampioen Eventing in de klasse L DE ponys geworden. Deze wedstrijd was in Westdorpe,
we reden daar een hele fijne cross. Ik cross nu ruim een jaar, en heb veel geleerd van Marcelle de
Kam en Chapeaux, en dan is Zeeuws kampioen worden wel een mooie beloning!

Ook ik ben dit jaar Zeeuws Kampioen geworden! Mijn naam
 is Sophie Schoneman, ben 16 jaar en woon in 
Schuddebeurs. Sinds een jaar rijd ik nu op Chase the 
Melody, een E pony. Al sinds mijn 5e heb ik wekelijks les 
van Jeske Bouwman. Ik begon met Melody vorig jaar in het 
M1 en werd deze zomer Zeeuws kampioen in het M2. We 
waren goed voorbereid en alles liep zoals ik hoopte die 2 
dagen van het ZK. Ook stond ik reserve bij het 6-tal, zowel 
bij de Kroo als op het NK. Op het NK ging het individueel 
iets minder helaas, maar het is natuurlijk altijd gezellig daar 
met alle Schouwse Ruiters. En met het 6-tal haalden 
we nog een mooie 3e plek!

Hallo allemaal,
Ik ben Kiki Zenden en ik ben 9 jaar. Ik ga een stukje schijven over mijn avontuur bij de Zeeuwse 
kampioenschappen en de Nederlandse kampioenschappen. Ik reed bij de kampioenschappen op mijn pony 
Sammie. Sammie is een shetlander. Ik reed de Zeeuwse kampioenschappen individueel en ook met het 
6-tal. Ik had al 2 keer mee gedaan aan de kampioenschappen met Sammie maar had nog nooit de tweede 
dag gehaald het was de eerste keer met het 6-tal. Ik had de eerste dag een best goed gevoel over mijn 
proefje en toen werd het spannend. Ik stond lange tijd eerste maar nog niet alle punten waren geteld en 
toen wel en ik bleef eerste. Ik was super blij. De volgende dag was ik blij met mijn resultaat, uiteindelijk ben 
ik tweede geworden. In de middag reden we met het 6-tal. Dat ging echt heel goed. Met het 6-tal zijn we 
kampioen geworden, toen was ik echt heel trots op Sammie! Gewoon Zeeuws reserve kampioen en 
Zeeuws kampioen. Mijn grootste droom kwam uit gewoon …. naar het NK! Bij het NK hebben we ons 
proefje in de stromende regen met onweer gereden. Het ging wel heel goed, we hadden gewoon zilver op 
het NK! Zo trots. Dit was mijn avontuur.

Ik ben Milou Vermue,
Ik heb afgelopen zomer meegedaan aan de Zeeuwse kampioenschappen in de klasse z1 d/e met mijn
pony Bosvallei ‘s Veron die ik nu 2 jaar rijd. De eerste dag van de kampioenschappen was al heel 
spannend ik was met een klein verschil 2 e geworden, we mochten door naar de finaledag. Op de
finaledag heb ik eerst met mijn viertal gereden wat goed ging, daarna heb ik mijn individuele proef
gereden. De proef ging goed, toen was het spannend, omdat ze de scores van de eerste dag en de
tweede dag samen werden opgeteld. Ik was uiteindelijk met een klein verschil kampioen geworden.
We kregen een mooie deken en mochten een ereronde rijden. Veron was heel braaf. Twee weken later 
mochten we naar de Nederlandse kampioenschappen. Ik heb in de ochtend mijn individuele proef gereden 
dat ging wel goed, maar hij vond het wat spannend. In de middag mocht ik nog met mijn viertal rijden dat 
ging heel goed we zijn toen Nederlands kampioen geworden. Het was een leuke dag! De lessen van Jeske 
hebben heel erg geholpen en de afdelingslessen van Lynsey ook.

Mijn naam is Britt van Oudenaren en ik ben 14 jaar. Ik heb meegereden met de Zeeuwse
Kampioenschappen 2018 outdoor met mijn C-pony Spirit van 13 jaar. De eerste dag waren we allebei
best zenuwachtig dus ging het niet helemaal als gepland. En daardoor ook niet genoeg punten gereden 
om eerste te worden. Ik mocht wel overkampen op zaterdag. Zaterdag ging het al een stuk beter en waren 
we allebei niet gestrest wat al een heel wonder is voor Spirit, want hij is eigenlijk altijd gestrest. Hij was 
heel ontspannen en daardoor hebben we best een geode proef neer kunnen zetten. Maar omdat ik die dag 
ervoor te ver van de nummer 1 af zat, had ik geen kans meer om te winnen. Maar wel op zaterdag heel fijn 
kunnen rijden en reservekampioen geworden in het M1.

Noud en Chapeaux
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Zeeuwse kampioenen

Britt en Spirit

     Ik ben Kim Dalebout en op de Zeeuwse Kampioenschappen reed ik  
     samen met Joyce, Milou, Iris (en als reserve Lisa) in het Z-viertal van  
     de Schouwse Ruiters onder leiding van Lynsey Reidel. De proef ging  
     eigenlijk niet zo goed als dat we kunnen maar het zag er alsnog wel  
     netjes uit, we hadden 63.5% en we mochten daarmee door naar het  
     NK. Op de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo op 25 
     augustus was het heel slecht weer, maar toen wij onze proef mochten  
     rijden was het wel droog. Wij mochten als 3 e starten van onze rubriek  
     in een sterk deelnemersveld. Toen we gingen inrijden ging het 
     eigenlijk niet goed we reden niet netjes en maakte veel fouten. Toen  
     we eenmaal de proef mochten rijden ging alles gelijk heel erg goed,  
     we hadden de proef nog nooit zo netjes gereden. Na de proef stonden  
     we al gelijk op de 1 e plek maar we
moesten nog wachten op de andere deelnemers. Het wachten duurde heel erg lang en uiteindelijk was er 
ook nog storing op de borden door de vele regen. Na lang wachten was de uitslag eindelijk binnen en wa-
ren we voor het 2 e jaar op rij Nederlands Kampioen geworden met 67.5% en ruim 3% los van nummer 2. 
Dit was tevens het afscheid van Lynsey als commandante bij ons team dus we vonden het erg leuk dat het 
weer gelukt was. Het was erg leuk om de ereronde te mogen rijden met ons team en eind van de middag 
mochten we ook nog met alle Nederlands kampioenen een ereronde rijden.

Hoi ik ben Bodil van Toor en 10 jaar oud.
Ook dit jaar heb ik weer meegedaan met 6-tal rijden alleen dit jaar met mijn nieuwe pony Touch, ze is een 
new forest merrie van 11 jaar oud. Ik heb al eerder meegereden met een 6 tal of 4-tal alleen met mijn 
andere pony’s, Stella en Binkey. We trainen in het begin om de 2 weken en daarna elke week, bij Jeske 
Bouwman. Elke woensdagavond gingen we naar Noordgouwe om te lessen, ik vond dit altijd erg gezellig 
met alle meiden. Voor dat we naar de Zeeuwse kampioenschappen gingen hebben we eerst nog wat 
andere wedstrijden gereden met het 6-tal om te oefenen. De Zeeuwse kampioenschappen worden 
gehouden op Manege de Kroo , dit was een super leuke maar ook spannende dag voor ons, gelukkig ging 
het rijden super goed en werden we Zeeuws Kampioen. Dit betekende dat we Naar Ermelo mochten om 
daar de Nederlandse kampioenschappen te rijden. Ik vond dit super leuke dag, omdat je daar met zijn alle 
naar toe gaat de hele dag. We reden daar een hele mooie proef en iedereen was erg te vrede , maar het 
wachten op de uitslag was het spannends. We behaalde daar een 3 e plaats en kregen een bronzen 
mediale en dat we parade mochten rijden. Dat was het aller leukste van de dag. Volgend jaar wil ik weer 
graag mee doen en hopen dat weer naar Ermelo mogen.

Bodil zestal DE Viertal DE
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Zeeuwse kampioenen
Wij moesten ’s middags rijden. Toen we aankwamen, kwam de papa van Jasmijn naar ons toe. Hij had 
nieuwe dekjes voor ons! Deze passen beter op de kleine pony’s. Toen we opgezadeld waren, gingen we 
met zijn allen inrijden. Er deed nog een C-pony met ons mee als reserve. Er waren veel schouwse ruiters in 
de inrijbak, dat was wel een volle bak maar alles ging goed. Toen waren we eindelijk aan de beurt. Het was 
de eerste wedstrijd met ons zessen. Het ging super goed. We zijn Zeeuws Kampioen!

Helemaal naar Ermelo! Mijn moeder vindt het een beetje te ver rijden eigenlijk. We mochten meerijden met 
Olivia en haar mama. ’s Morgens vroeg reden we naar haar huis en daar hebben we Balisto in de trailer bij 
Bowie gezet en alle spullen in de auto. De juf van Olivia reed ook mee in de auto. Het was zo gezellig in 
de auto dat het helemaal niet zo ver leek. Wat veel trailers in Ermelo. We hebben eerst lopend het terrein 
bekeken en toen terug naar de pony’s om in te vlechten. Dat moest eigenlijk nog sneller want we moesten 
nog opzadelen en dan helemaal naar het inrijterrein. De andere waren al aan het inrijden! Spike van 
Jasmijn vond het spannend om voorop te rijden met het draaien van figuren. En toen moest ik van achteren 
rijden. Dat vind ik leuk! Toen was het nog mooi weer. Toen we aan de beurt waren, ging het regenen, 
hagelen. Toen zei Jeske dat we moesten stappen en stoppen met de proef. Toen gingen we overnieuw be-
ginnen. Toen begon het te onweren, toen moesten we weer stoppen. Wij en Jeske waren kletsnat en koud, 
helemaal doorweekt. En begonnen we de proef nog een keer. Toen reden we gewoon door. We zijn tweede 
geworden. De ereronde was wel saai want we mochten niet galopperen. Als laatste mochten we nog door 
de waterbak. Dat was heel leuk. Toen snel naar huis want er kwam weer een regenbui aan. Het was al heel 
laat toen we thuiskwamen. Ik vond het een superleuk jaar met het zestal!
Bedankt iedereen. Hopelijk volgend jaar weer.
Groetjes, Carlijn Geelhoed

Zestal categorie AB
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Zeeuwse kampioenen
Hallo, afgelopen zomer ben ik met mijn paard Spiros Pointer Zeeuws kampioen outdoor eventing
geworden in de klasse B paarden. Hiervoor rijd je op 1 dag 3 onderdelen, dressuur, springen en
een cross parcours. Tussendoor ga je ook nog 2 x langs de dierenarts. Deze wedstrijd was in
Westdorpe.

We begonnen met de dressuur, hiervoor moest ik een B proefje rijden. Dit ging wel prima en hier
haalde wij 196 punten en een plekje in de bovenste helft van de 26 deelnemers. Toen ging ik snel
de cross verkennen en ons klaar maken voor het springen. Hier waren wij foutloos en dus werd
het nog spannender in de cross, want het zou wel heel leuk zijn als ik hier een goed klassering kon
halen!

In de startbox waren we allebei iets gespannen maar toen we mochten hadden we beide de goede
focus. Spiros heeft amper cross ervaring en dus zaten er wel een aantal hindernissen in het
parcours die hij nog nooit eerder had gezien, maar hij sprong overal met overtuiging overheen en
ons tempo was ook goed om de optimale tijd te gaan halen. Een van de laatste sprongen was er
een voor het water, een onderdeel wat hij normaal nog moeilijk vindt. Maar ook dit ging goed en
we kwamen foutloos over de finish met maar 1 seconde buiten de tijd! 

Toen was het heel erg spannend tijdens het wachten op de uitslag, want door mijn iets mindere
dressuurscore konden er nog wel eens deelnemers boven mij gaan eindigen, ook zijn er in de
klasse B nog stijlpunten die weer verandering in het klassement kunnen brengen. Toen de uitslag
er was kon ik het bijna niet geloven, ik had de gehele klasse B gewonnen en was hiermee dus ook
Zeeuws Kampioen! Dat had ik zeker niet verwacht en het was een goede afsluiter van een leuke
en gezellige dag.

Na afloop bleek dat ik zelfs de meeste punten had om de Tol’s eventing cup te winnen, maar na al
een hele dag zo goed zijn best gedaan te hebben wilden we het Spiros het niet meer aandoen om
nog 6 uur te moeten wachten in de trailer op de uitslag. Helaas bleek achteraf dat  ik hierdoor mijn
prijs en ranking ben misgelopen maar voor mij is hij mijn winnaar alsnog!
Anne Fleur Bezemer

Anne Fleur en Spiros



Zeeuwse kampioenen

Aan mij de eer om iets te schrijven over ons goed georganiseerde paarden 6-tal! ;)

Het begin voor mij was: drie paardencombinaties die een vierde combi zochten om 
een 4-tal compleet te krijgen. Iedereen was blij dat we begin mei al ‘compleet’
 waren. De lessen vonden op dat moment nog plaats in Dreischor, op de 
Westerhoeve. Omdat de bak daar toch iets aan de kleine kant was met 4 paarden 
verplaatsten de lessen al snel naar de bak van Jeske, in Schuddebeurs. We 
trainden elke week en hadden eind juni onze eerste wedstrijd in Burgh-Haamstede. 
Met succes, want we reden een score van 63,5%! 

Toen we vervolgens hoorden dat we wel erg sterke concurrentie konden verwachten 
op de Zeeuwse Kampioenschappen en we inmiddels al erg veel zin hadden
 gekregen in een NK, besloten we dat ons 4-tal een 6-tal moest gaan worden. 
Gelukkig vonden we vrij snel nog twee enthousiaste combinaties. Sarah en 
Angelique voegden zich bij het toen compleet geworden 6-tal. Dit speelde zich af in 
de tweede helft van juli, slechts een paar weken voor de Zeeuwse 
Kampioenschappen. Vanwege de vakantieperiode konden we niet zo vaak met z’n 
zessen trainen en ik denk dat we maar 2 of 3 keren met het hele 6-tal compleet zijn 
geweest voor de Zeeuwse Kampioenschappen. Best wel last-minute werden toen 
nog de laatste startkaarten aangevraagd en konden we nog net op tijd inschrijven.
Ons mooie 6-tal bestond uit twee schimmels, een vos, een bruine, een donkerbruine 
en een zwart paard. Op de Zeeuwse Kampioenschappen reden we een mooie score 
van ruim 63%! Het NK kwam zicht! 

We trainden nog een paar weken door en op 1 september reisden we af naar 
Ermelo. Inmiddels waren we toch een echt team geworden, want geheel per 
ongeluk kwamen we er halverwege achter dat we op de snelweg met het hele 6-tal, 
verspreid over 3 trailers, achter elkaar reden! In Ermelo hebben we een proef 
neergezet die 63,75% opleverde, we eindigden toen op de 2 e plaats van de 4 
deelnemende L 6-tallen. Helaas werd de rubriek samengevoegd met de M 6-tallen 
en eindigden we op een 5 e plaats van de rubriek. Toch was het een hele gezellige 
dag! Super leuk om met een team op wedstrijd te gaan!

Lynsey, heel erg bedankt voor alle begeleiding, ik heb weer een hoop geleerd! Ik ga 
nu weer lekker verder met springen.

Evelien Vogelaar
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Uitslagen outdoorkampioenschappen

Discipline Eventing:

Cat. D/E klasse L
Esra Nelisse & Mara
ZEEUWS RESERVE KAMPIOEN

Cat. D/E Klasse L
Noud Klok & Chapeaux
ZEEUWS KAMPIOEN

B paarden
Anne-Fleur Bezemer & Spiros
ZEEUWS KAMPIOEN

Discipline Dressuur:

Cat. A/B klasse L1/L2
Carlijn Beije & Margie
ZEEUWS KAMPIOEN

Cat. A/B klasse M1/M2
Jasmijn Willemse &  Bollie
ZEEUWS KAMPIOEN

Cat. C klasse L2
Tijn Jansen & Lucky
ZEEUWS KAMPIOEN

Cat. C klasse L1
Juul zwart & Dex
ZEEUWS RESERVE KAMPIOEN

Cat. A/B klasse B
Kiki Zenden & Sammie
ZEEUWS RESERVE KAMPIOEN

Cat. D/E klasse M2
Sophie Schoneman & Chase The Melody
ZEEUWS KAMPIOEN

Cat. C klasse M1/M2
Britt van Oudenaren & Gerrit
ZEEUWS RESERVE KAMPIOEN

Discipline Springen:

Cat. a/b Klasse B
Carlijn Geelhoed &
ZEEUWS RESERVE KAMPIOEN
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Cat. d/e Klasse Z
Sam Reidel & Bevelanders Lucky Dream
ZEEUWS KAMPIOEN

Discipline Afdelingsdressuur:

4 tal Z pony’s Cat. D/E
Kim Dalebout, Joyce v.d. Panne, Kim Dalebout,
Iris van Oudenaren, Milou Vermue, Lisa Bleiji
ZEEUWS KAMPIOEN

6 tal L pony’s Cat. A/B
Jasmijn Willemse, Layla Totté, Carlijn Beije,
Carlijn Geelhoed, Kiki Zenden, Olivia Romijn,
Juul Zwart
ZEEUWS KAMPIOEN

6 tal L pony’s Cat. C/D/E
Britt van Oudenaren, Josefien Flikweert, Floor
Pronk, Sarah Noteboom, Sophie Schoneman,
Marlou Beije, Bodil van Toor
ZEEUWS KAMPIOEN

6 tal L paarden
Evelien Vogelaar, Sarah Noteboom, Angelique
van Rijn, Demi de Spirit, Marieke Vijverberg,
Marissa van der Pauw, Kim Harte
ZEEUWS KAMPIOEN

4 tal Z pony’s Cat. D/E
Kim Dalebout, Joyce v.d. Panne, Kim Dalebout,
Iris van Oudenaren, Milou Vermue
NEDERLANDS KAMPIOEN

6 tal L pony’s Cat. A/B
Jasmijn Willemse, Layla Totté, Carlijn Beije,
Carlijn Geelhoed, Kiki Zenden, Olivia Romijn
NEDERLANDS RESERVE KAMPIOEN

6 tal L pony’s Cat. C/D/E
Britt van Oudenaren, Josefien Flikweert, Floor
Pronk, Sarah Noteboom, Sophie Schoneman,
Marlou Beije, Bodil van Toor
3 e plaats NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
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Het hoestende paard....

Om te beginnen, elk paard hoest wel eens, hoesten is op zich een hele normale reactie van het lichaam op
prikkeling van de hoestzenuwen, die zich bevinden in de keel, de luchtpijp en de vliezen om de longen.
Wanneer je bijvoorbeeld net begint te rijden, zie je wel eens dat een paard hoest en daarna naproest, je
hoeft je dan echt geen zorgen te maken.

De luchtwegen
De luchtwegen kan je onderverdelen in de voorste luchtwegen, de neus, keel en luchtpijp, en de achterste
luchtwegen, de bronchiën, bronchiolen en de longblaasjes.

Longen zijn elastisch, dit betekent dat inademen moeite kost, je gebruikt hiervoor je ademhalingsspieren en
je middenrif, uitademen gaat vanzelf, vergelijk het met een ballon die leegloopt.

Wat ook belangrijk is om te weten is dat er in de longen slijm gemaakt wordt. Het slijm houdt de longen
schoon, stof en ziekteverwekkers “plakken” hieraan vast. Het slijm wordt door trilhaarcellen naar buiten
gewerkt. Wanneer door welke reden dan ook er meer slijm gemaakt wordt, kan dit tot hoesten en
neusuitvloeiing leiden.

Wat zijn nu de belangrijkste oorzaken van hoesten?
Infectie

Hoesten kan veroorzaakt worden door een infectie, deze wordt meestal veroorzaakt door een virus.
Bekende virussen die hoesten kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld het influenza virus of het EHV virus 
(rhino pneumonie) maar er zijn nog veel andere virussen die hoestklachten kunnen veroorzaken.
Virussen zorgen er voor dat het trilhaarepitheel beschadigd raakt, hierdoor blijft er meer slijm achter, wat 
een goede voedingsbodem is voor bacteriën waardoor er weer andere problemen kunnen ontstaan.

Wanneer je paard een virusinfectie heeft, is hij meestal sloom en heeft koorts. Neem altijd contact op met je 
dierenarts, deze kan met medicijnen helpen voorkomen dat je paard zieker wordt en chronische 
hoestklachten gaat ontwikkelen. Wat ook heel belangrijk is, is dat je paard voldoende frisse lucht krijgt, dus 
als het kan naar buiten!

Voorste luchtweg infecties zien we regelmatig, maar wanneer je het vlot in de gaten hebt dat je paard ziek
is en contact opneemt met je dierenarts, zijn ze meestal goed te behandelen.

Allergie, irritatie

Vervelender is het wanneer je paard chronisch gaat hoesten, zonder verder ziek te zijn. Paarden 
ontwikkelen namelijk snel een overgevoeligheid voor in de omgeving aanwezige stoffen. Je kan dit v
ergelijken met astma bij mensen. Er gebeuren dan twee dingen, er wordt meer slijm aangemaakt, en de 
luchtwegen vernauwen zich. (Bronchoconstrictie)

Vaak treedt er een vicieuze cirkel op, meer slijm, minder afvoer, meer vernauwing, meer slijm, etc.
Het kost het paard ook meer moeite om uit te ademen. Als dit proces erg lang duurt kan het longweefsel
beschadigd raken( kapotte longblaasjes, verminderde elasticiteit long, vergelijk met uitgebulderde ballon)
Je paard heeft dan COPD, een aandoening die vroeger dampig genoemd werd. Dampige paarden zullen
nooit meer optimaal kunnen presteren! De ontstane schade is onherstelbaar.
Dus als je paard al langer hoest, is het verstandig om contact op te nemen met je dierenarts om te kijken
waar de oorzaak ligt en indien mogelijk deze weg te halen, en om verder schade te voorkomen.

Van de dierenarts
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Wat kunnen wij dierenartsen doen?

We kunnen advies geven en medicijnen voorschrijven. Soms is het nodig om verder onderzoek te doen, dit 
kan bijvoorbeeld door bronchoscopie of een longspoeling Ook is het mogelijk om een longfunctietest te la-
ten uitvoeren om te bepalen in hoeverre het longweefsel is aangetast, dit kan onder andere op de kliniek in 
Utrecht. Weten jullie dat ze daar ook een soort sauna voor paarden hebben waardoor het slijm in de longen 
goed losgemaakt wordt!

Wat betreft de medicijnen, we proberen de vicieuze cirkel te doorbreken, dit doen we met slijmoplossers,
ontstekingsremmers en middelen die de bronchiën ontspannen. Deze medicijnen kunnen via de mond 
(oraal) gegeven worden, maar tegenwoordig behandelen we paarden ook vaak met inhalatietherapie, net 
zoals mensen met astma die een “pufje” krijgen. Antibiotica is meestal niet nodig, omdat bij de chronisch 
hoestende paarden bacteriën geen rol spelen. Ook bij een acuut hoestend paard is antibiotica vaak niet 
nodig, want antibiotica helpt niet tegen virussen! Pas wanneer we denken dat er (risico op) een secundaire 
bacteriële infectie is zullen we antibiotica voorschrijven

Wat kan je als eigenaar doen?

Het belangrijkste is om te voorkomen dat je paard met stof en andere allergene of irriterende stoffen in
aanraking komt Dus zo veel mogelijk frisse lucht, en goede ventilatie. Ga eens in de stal zitten met de deur 
dicht, helaas is de ventilatie in de meeste stallen over de grond heel slecht. Dit is op te lossen door bv 
ventilatie gaten in de deur van de stal te maken, of door i.p.v. de deur dicht te doen, kettingen of touwen te 
gebruiken om de opening af te sluiten. En zorg ervoor dat je stal schoon is! Ook kan je ander strooisel over-
wegen, stro is vaak stoffiger dan bv vlas. Zo veel mogelijk naar buiten is natuurlijk de allerbeste oplossing! 
En ja dat mag heus wel met een regendeken
als het regent, en een schuilstal is ook fijn, maar als dit
allemaal niet mogelijk is, is dagelijks een tijd naar buiten
in weer en wind nog altijd beter dan de hele dag op stal
staan.Kijk kritisch naar je ruwvoer en stalstrooisel, dit is 
vaak de belangrijkste oorzaak van stofAls je hooi stoffig
 is of als je paard hoest is het verstandig om of op v
oordrooggras over te gaan, maar dat heeft

soms ook wat nadelen, je kan je hooi ook spoelen, en daarmee bedoelen we onderdompelen tot er geen
luchtbelletjes meer naar boven komen, dan is het echt door en door nat. Laat je hooi echter niet te lang
onder water staan, want dan verliest het voedingswaarde (wel handig als je paard moet afvallen)

Het hooi stomen is ook een prima oplossing, helaas zijn hooistomers nog erg duur en is het veel werk om
hooi te stomen.

En voer nooit beschimmeld voer!

Wat rijden betreft, vermijd een stoffige binnenbak, maar wanneer je paard wat hoest en niet ziek is, mag je
er wel rustig wat mee rijden, dit helpt het slijm uit de longen naar boven halen, dus rustige beweging is
alleen maar goed.

Hopelijk is het duidelijk, als je vragen hebt hoor ik het natuurlijk graag
,
Groetjes Dingena
DAC Overschelde

Van de dierenarts
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Verjaardagen

Dingena de Wijs     4-10
Yoni Koppelaar     4-10
Remi Kulik      9-10
Jacqueline Voorbeijtel    9-10
Lotte Doeleman     9-10
Olivia Remijn     10-10
Fay Steenpoorte     10-10
Jessica de Reus     12-10
Sara de Reus     12-10
Anouk Barendregt    13-10
Petra Bakker     13-10
Stef Nelisse     15-10
Evi van der Male     18-10
Lynsey Reidel     18-10
Joni Bijl      19-10
Jolanda de Glopper    21-10
Angela Vermeulen    25-10
Jasmijn Willemse     26-10
Romy Oudshoorn     26-10
Fleur Kristelijn     27-10
Roos Bij de Vaate     28-10
Anneke de Ruiter     30-10
Carlijn Geelhoed     1-11
Layla Totté      4-11
Angelique van Lammeren   6-11
Kim van der Vliet    9-11
Britt van Oudenaren    10-11
Jade van der Hoek    14-11
Marjolein Steutel     15-11
Jeannette Swaay     19-11
Joyce van de Panne    22-11
Zoe de Vries     22-11
Anouk Kraaijenbrink    30-11

Ilse van der Slikke    1-12
Sabine de Groot     1-12
Leanne van der Wekken   7-12
Isa Bom      8-12
Marije Bakker     12-12
Lyshannen Jacobus    12-12
Lisa Bleiji      14-12
Cleo Boot      15-12
Marlou Beije     17-12
Iris Slobbe      18-12
Carlyne Groenewold    18-12
Sterre van Noort     19-12
Chantal van Burg     19-12
Tamara Zilverschoon - Roos   24-12
Carla Bal      30-12
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