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Van de voorzitter
Wat vliegt de tijd toch voorbij! Het voorjaar komt er alweer aan.
De lente vind ik persoonlijk de mooiste tijd van het jaar. Het gras
wordt weer groen, de paarden kunnen hun dekens af en er staan
overal geitjes/lammetjes in de wei en natuurlijk niet te vergeten
veulentjes! De meteorologische lente is volgensmij begonnen op
de koudste dag van het jaar. Zo’n dag dat je je afvraagt of dit nu
daadwerkelijk je hobby is. Verkleumd met emmers water slepen,
omdat de waterleidingen bevroren zijn, maar voor je
paard/pony moet je natuurlijk wel wat over hebben!
U leest het clubblad op dit moment misschien wel anders dan u gewend bent. De meeste van u
krijgen deze namelijk in de digitale brievenbus. Een enkeling heeft aangegeven deze nog steeds
graag op papier te ontvangen. Heeft u zich nu bedacht? En wilt u deze toch ook graag nog op
papier ontvangen? Geen probleem! Stuur even een e-mail naar voorzitter@schouwseruiters.nl of
spreek één van onze bestuursleden aan. Behalve de manier van verzenden is er nog veel meer
verandert aan ons clubblad, namelijk de hele lay-out. Wij zijn er trots op! U ook?
In het bestuur doen zich weer de nodige veranderingen voor. Zoals u wellicht in de Algemene
Leden Vergadering van afgelopen november hebt begrepen, loopt Lynsey haar termijn af als
bestuurslid dressuur. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een opvolger en die hebben wij
gevonden! Anaïs Tsakonis wil deze functie graag overnemen. U kent haar misschien wel van de
rondleiding die zij door het Hof van Alexander heeft gegeven de afgelopen leden vergadering.
In de vergadering eind maart dragen wij Anaïs voor als bestuurslid dressuur. Ook de termijn van
Elles van der Klooster, ons bestuurslid recreatie, loopt af. Elles heeft aangegeven dit de komende
3 jaar nog te willen blijven doen en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Voor de komende periode
hebben wij dan weer een compleet bestuur.
In dit clubblad kunt u weer een hoop informatie vinden. Zo hebben wij weer de rubriek ‘pony in de
spotlight’ dit keer geschreven door Kiki en Vic Zenden. Fleur Kristelijn vertelt iets over de
activiteiten die zij organiseert voor de Schouwse Ruiters. In de rubriek ‘ik geef de pen door aan’
vertelt Joyce van de Panne over haar pony’s/paarden. Ook Martijn Berrevoets heeft een leuk stuk
geschreven over de paarden die hij rijdt en zijn toekomstplannen. Anaïs Tsakonis vertelt meer over
het Equestrian Training Center wat zij binnenkort gaan openen. U vindt een artikel over alle indoor
(reserve) kampioenen. Dierenarts Manon de Heer heeft een leuk artikel geschreven over een veel
voorkomend probleem bij paarden. En tot slot vertelt Josefien Flikweert hoe zij de les ervaart bij
onze nieuwe dressuur instructeur Luis Closas Perez. Kortom genoeg leuke verhalen. Ik wens u
dan ook veel lees plezier!
Met sportieve groet,
Paula Hanse
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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
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Pony’s in de spotlight
Pony’s in de spotlight
Wij zijn Vic en Kiki Zenden uit Schuddebeurs en hebben 2 eigen pony’s
en 1 logeerpony.
• Fast & Furious (bijnaam Henk) is een prachtige bonte D-pony.
• Spirit is een mooie vos C-pony.
• Sammie is onze logeer shetlander, die van Jeske Bouwman is.
Kiki:
Tot voor kort reed ik op Sammie. En eigenlijk vind ik het nog steeds heel
leuk om met Sammie te rijden. Met Sammie heb ik veel wedstrijden
gereden in de dressuur en 2x meegedaan het Zeeuws Kampioenschap.
Op Sammie heb ik leren paardrijden. Sinds kort is Spirit mijn nieuwe pony. Hij is
super lief en heel braaf. Ik wil veel gaan trainen met Jeske, zodat we in de toekomst
ook fijn samen dressuurwedstrijden kunnen gaan rijden. Misschien durf ik later net
zo hoog als mijn zus te springen en ga ik ook springwedstrijden doen.
Vic:
Ook ik heb op Sammie leren paardrijden en heb dressuurwedstrijden
met haar gereden, maar springen vind ik het allerleukst.
We hebben Henk inmiddels 2 jaar en sinds een jaar spring ik wedstrijden
met hem. Inmiddels zit ik bij de Zeeuwse Beloftes en spring ik in de klasse M. We
vormen een goed team en ik hoop dat we dat nog lang blijven doen en
nog veel verder zullen komen in de springsport.

Fast and Furious

Sammie

Spirit
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Overdag scherp zien zonder bril of
lenzen?

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
COEN HONIG OPTIEK
APPELMARKT 22
4301CA ZIERIKZEE
0111-414211
info@coenhonigoptiek.nl
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Activiteiten Schouwse ruiters
Hoi allemaal,
Jullie kennen mij misschien al, maar ik stel mezelf toch even voor voor degene die
mij niet kennen: mijn naam is Fleur Kristelijn, ik ben 20 jaar oud en ik rij met mijn
paard Batenburg’s Fay in de klasse M springen (binnenkort starten we Z) en L2
dressuur. Ik heb sinds een halfjaar een nieuw paard erbij: Batenburg’s Day. Day ben
ik nog aan het opleiden maar ook hij zal in de toekomst worden uitgebracht op
wedstrijden.
Sinds 2016 organiseer ik de activiteiten voor de Schouwse ruiters en we hebben er
al een aantal leuke activiteiten opzitten! We hebben bijvoorbeeld de Frontriemen
gemaakt en een aantal clinics gereden.
De eerstvolgende activiteit is een dressuurclinic van Daniëlle van Mierlo. Deze
clinic vindt plaats op 24 maart bij manege Grol. De clinic zit vol maar als je wilt
komen kijken ben je van harte welkom!
Na de clinic van Daniëlle zijn er nog geen andere activiteiten gepland maar er zijn
wel al ideeën. Denk hierbij aan een buitenrit, een fotoshoot en natuurlijk clinics!
Ik zou het fijn vinden om van jullie te horen wat jullie leuke activiteiten vinden. Dus
heb jij nog leuke ideeën voor activiteiten? Of heb je altijd al een clinic willen hebben
van een bepaald persoon?
Stuur mij dan een berichtje of een mailtje.
Groetjes,
Fleur Kristelijn
fleurkristelijn@hotmail.com
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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
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Ik geef de pen door aan...
O jee ik krijg de pen. Dat was mijn reactie.
Ik hou niet zo van schrijven hihi.
Ik ben Joyce van de Panne ben 15 jaar en zit op de Mavo in Hellevoetsluis in het 3de jaar.
Met mijn ouders Peter, Esther en zus Denise van de Panne wonen we sinds mei 2017 in Scharendijke.
Super leuk, want ons paardjes staan nu lekker thuis. Dat is echt super leuk en heel fijn voor de paardjes
Sinds mijn 6de jaar rijd ik paard. Eerst reed ik op Black Beauty van Anita. Daar heb ik veel prijzen
mee gewonnen. Toen Black verkocht werd leende we Fury vd Oudelandsedijk van Jan Bevalander.
Fury kon alleen ritjes naar de wei en wat stap rondjes. We namen haar mee en de eerste keer zat ik
op haar nek , omdat ze een beetje jolig was. De dagen erna ging ze steeds beter en een maand later
starten we onze eerste wedstrijd we wonnen echt super veel. Dus hebben we haar gekocht van Jan
Bevelander. Het meest trots ben ik op haar geweest toen we naar het NK gingen en ik 7de werd in het
L2 dressuur met haar. En het leukste met haar was altijd het zwemmen in de zee. Daarna is Carlijn
Beije op haar gaan rijden en heeft ook veel prijzen gewonnen met lieve Fury.
Fury staat nu bij Sophie van de Velde in een prachtige stal met een mooi laag deurtje gemaakt door
Alfred.
Daarna ben ik op Avanti gaan rijden die eerst van Denise was. Avanti was een echte boef . Toch heb ik
met hem M1 dressuur en b springen gereden met veel plezier. Toen ik te groot werd is Avanti verkocht
naar Brabant. Helaas zit hij niet meer in de sport , omdat de jongetjes het rijden niet zo leuk vinden.
Na Avanti kreeg ik Pols Esmé te leen van de Fam Peters uit Clinge wat een top pony om mee te rijden
in de dressuur en het springen was het een topper met haar heb ik M1 gereden en b springen. Alleen
naar mate ze ouder werd kreeg ze steeds vaker problemen met haar huid en kon ik niet vaak rijden.
Na bijna twee jaar hebben we haar teruggebracht bij de fam. Peters waar ze nu van haar rust geniet.
Inmiddels ben ik al op Sterre gaan rijden. Ook hier reed Denise eerst op. Sterre hebben we gekocht op
de kinderboerderij van Goes toen ze 2 jaar was. Denise heeft haar opgeleid tot de Z1 en ik zelf rijdt
nu met Sterre in het L1 en zal in april over gaan naar het L2. Ook hebben we in juni 2016 een pony op
proef bij Jan Bevelander Bianca was haar naam. We hebben haar omgedoopt tot Diva Classic. In het
begin was ze geen makkelijk pony en schoten we regelmatig door de baan. Inmiddels ben ik met haar
L2 dressuur en ga ik 10 februari mijn debuut maken in het M1 met haar. Tijdens de laatste
kampioenschappen heb ik met Diva een 5de plaats behaald met ruim 65% in het L2 en met Sterre een
4de plaats in het L1 ook met ruim 65%. Ze gingen beide top alleen waren er deze keer betere
amazones en ruiters. Dus op naar de Outdoor kampioenschappen. Ook ben ik super blij met onze
sponsoren de Dommelsche Watermolen, De Reus Aanhangwagens en Drukpunt
Ik geef de pen door aan ………………………………………………………………………Carlijn Beije

Diva Classic

Diva Sterre
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Nieuwbouw
l Verbouw
l Onderhoud
l Renovatie
l Timmerwerken
l Metselwerken
l

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

Leren
ponyrijden?
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.deponyclub.nl

www.ruiterhuiszierikzee.nl
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Door een lid - Martijn Berrevoets
Hoi! Mijn is Martijn Berrevoets, ik ben 19 jaar oud en woon in Ouwerkerk. Van jongs
af aan rijd ik paard en dat doe ik nog elke dag met heel veel plezier. Met het paard
Sensation ben ik begonnen met wedstrijden rijden. Ik vind de paardensport en vooral
wedstrijdsport zo leuk, dat ik hier later in verder wil. Daarom heb ik de kans gekregen
van mijn ouders om een 3 jarige hengst te kopen genaamd Hampton (Amazing star
x Gribaldi). Hij wordt dit jaar 6 jaar en we hadden op zondag 4 maart ons M1 debuut.
Vorig jaar heb ik een 6 jarige merrie zadelmak gemaakt en verkocht. De handel en
het zadelmak maken spreken me erg aan. Daardoor heb ik er sinds 2 maanden een
3,5 jarige Charmeur x Johnson bij, genaamd Jonasson. Hij pakt het werk goed en
snel op. Binnenkort zal ik hem ook uitbrengen op wedstrijden. In een korte tijd heb ik
enorm veel geleerd mede door mijn instructrise Pauline Knols. Samen werken we er
hard aan en hopen nog heel ver te komen! Mijn droom is om ooit Grand Prix te rijden
en een mooi, succesvol bedrijf te hebben in de paardensport. We blijven er hard aan
werken om mijn droen uit te laten komen. Hiervoor ben ik mijn ouders en Pauline
Knols heel dankbaar!

Jonasson
Charmeur x Johnson

Hampton
Amazing star x Gibraldi
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T +31 (0)653125323 | info@bms-towing.nl

Actueel

Ruwvoer - Strooisels
Quality control
in detail

Tarwestro
Bel 0111-481592
www.stouten-fourage.nl
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Hof van Alexander
Hof van Alexander, een idyllische plek in het hart van Schouwen-Duiveland. Direct gelegen aan
het vogelrijke natuurgebied Plan Tureluur met uitkijk over de Prunje.
Op deze rustgevende plek bevindt zich een hotel, restaurant en trainingscentrum voor de paardensporter.
Equestrian Training Center
Trainingsarrangementen
Hof van Alexander biedt zeer leerzame en interessante trainingsarrangementen aan. Tijdens deze
3 of 5 daagse trainingen volgt u lessen bij kundige trainers &amp; coaches uit binnen- en buitenland. Daarnaast vinden er verschillende informatieve theorielessen plaats welke de kennis over
onderwerpen zoals rijtechniek en management alleen maar vergroten.
Deelnemers overnachten in het boutique hotel. De kamers beschikken over een kingsize bed,
grote badkamer en keukenblok.
Het stallencomplex bevindt zich dichtbij het hotel. De paarden komen niks te kort in de prachtige
stallen van Hof van Alexander. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van alle faciliteiten zoals:
20 x 60m binnen- en buitenbak, trainingsmolen, longeerbak, paddock en weiland.
In de loop van 2018 wordt via de website en Facebook meer bekend gemaakt over de trainingsweken.
Lessen volgen
Uiteraard is het ook mogelijk om bij Hof van Alexander of op uw locatie een les te volgen. De les
worden aangeboden door een gediplomeerd Wedstrijdsport Dressuur instructrice en Zware Tour
amazone. Ook kunt u gebruik maken van de kennismakingsles. Voor meer informatie kunt u bellen
of een bericht sturen via de mail of Facebook.
Restaurant
Alexander’s Restaurant met een klassiek Franse keuken bevindt zich op de eerste etage. Terwijl u
geniet van hetgeen de chefkok voor u heeft creëert, wordt u getrakteerd op een prachtige
zonsondergang.
Kijk voor meer informatie op www.alexandersrestaurant.nl.
Op vertoon van het clubblad krijgt u nu een aperitief van het huis!
Hof van Alexander
www.hofvanalexander.nl
info@hofvanalexander.nl
0111-408948
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Indoorkampioenschappen 2018
De Zeeuwse indoorkampioenschappen zijn weer voorbij! En het was zeker een vruchtbare periode voor de Zeeuwse ruiters! Maarliefst 15 leden mochten wij feliciteren met de kampioenstitel of reservekampioenstitel! Verschillende kampioenen vertellen over hun kampioenschap:

Wie ben je?
Ik ben Anne Fleur Bezemer, 17 jaar en ik woon in Burgh-Haamstede.
Met welke pony ben je kampioen geworden?
Ik ben Zeeuws indoor kampioen geworden met mijn pony Silver in de eventing. Hij is 12 jaar en wij
zijn al ruim 3 jaar een combinatie, hij is onze eerste eigen pony en had toen hij bij ons kwam
alleen nog maar voor de kar gelopen.
Misschien een gekke vraag… Hoe ging het parcour?
Na ons parcours was ik heel erg tevreden! We waren helemaal foutloos en binnen de tijd en het
was 1 van onze beste rondjes, dit was voor mij extra speciaal omdat dit onze laatste wedstrijd
samen was.
Bij wie train je?
Ik train voor de dressuur bij Amber Muehlhaus en voor het springen bij Wilma Stouten en Stef
Nelisse.
Wat ging er in je om toen je wist dat je Zeeuws kampioen was geworden?
Na mijn rondje was ik al heel erg tevreden en had ik totaal niet verwacht dat we ook zouden
winnen! Dit omdat de concurrentie best sterk was en mijn stijlcijfers iets tegenvielen, toen dit toch
echt zo bleek te zijn was ik dus extra blij.

Wie ben je?
Noud Klok, 14 jaar, woon in Kerkwerve

Anne Fleur en Silver

Noud en Chapeaux

Met welke pony ben je reservekampioen geworden en in welke discipline en klasse?
Met Bon Vivant’s Chapeaux reservekampioen B springen D/E pony’s Chapeaux is 13 jaar, zijn
afstamming is onbekend, wij zijn nu een klein jaar een combinatie.
Hoe ging het parcours?
In begin van parcours ging het heel goed, halverwege raakten we uit ritme, maar ik was wel tevreden.
Bij wie train je?
Roxanne van Gils en Marcelle de Kam
Wat ging er in je om toen je wist dat je Zeeuws reservekampioen was geworden?
Blij dat ik naar NK mag, erg gaaf.
Nu mag je naar het Nederlands Kampioenschap; Hoe train je hier naartoe?
Wat extra lessen en keertje L starten voor de hoogte in de barrage, verder geen veranderingen.
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Indoorkampioenschappen 2018
Wie ben je
Ik ben Sara de Reus, 10 jaar en woon in Nieuwerkerk
Met welke pony ben je reservekampioen geworden en in welke discipline en klasse?
Ik ben met Hoppenhofs Ivar, reserve kampioen geworden in de klasse B dressuur.
we hebben onze pony Ivar nu bijna 3 jaar, Ivar is een New-Forest pony. Hij is nu 16 jaar.
Hoe ging je proef?
Ik wist niet wat ik kon verwachten want ik had nog nooit bij de de Kroo gereden maar ik reed
eigenlijk zoals altijd. Wat ik wel fijn vond was dat mijn instructrice er ook was om mij te helpen. het
rare was dat ik minder gespannen was dan normaal gesproken.
Bij wie train je?
bij Jolanda Bevelander.
Wat ging er in je om toen je wist dat je Zeeuws reservekampioen was geworden?
Ik was overdonderd!

David Ivar en Sara

Wie ben je?
Denise van de Panne 17 jaar en ik woon in Scharendijke.

Denise en Hero

Met welk paard ben je kampioen geworden en in welke discipline en klasse?
Met Head Hunters Hero in het L2 kampioen geworden. Hero is 6 jaar oud , afstamming Metall x
Olivi.Ik heb Hero gekregen toen hij 2 jaar oud was . April 2016 heb ik hem zadelmak gemaakt. In
juni 2016 werd hij 4 jaar. Vanaf mei / juni zijn we verder door gaan pakken. Hij pakt alles super op
en wil altijd voor je werken.
Hoe ging je proef?
Mijn proef ging goed vond ik zelf. Hero stond er super fijn aan. Mijn instructrice vond dat we nog
flitsender moesten rijden en dat klopte. Dus dat kan zeker beter. Het vasthouden van het niveau
uit het losrijden tot het eind van de proef. Verder was ik zeer tevreden over hoe Hero weer zijn
best deed.
Bij wie train je?
Bij Pauline Knols en Bart Bax voor de dressuur. Wilma Stouten en Egbert van Roekel voor het
springen. Daarnaast mijn vader of moeder die me ook altijd helpen als ik om hulp vraag tijdens de
trainingen.
Wat ging er in je om toen je wist dat je Zeeuws Kampioen was geworden?
Zo blij met Hero hij flikt het gewoon weer!!
Nu mag je naar het Nederlands Kampioenschap; Hoe train je hier naartoe?
We houden ons training schema aan, zoals we dat altijd doen voor een wedstrijd . En hebben
tussendoor nog 1 keer de proef gereden op wedstrijd. De rest trainen we juist thuis. We rijden dan
veel onderdelen uit de proef
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Indoorkampioenschappen 2018
Wie ben je?
Mijn naam is Juul Zwart. Ik ben 15 jaar en woon in Zierikzee. Ik rijd al paard sinds dat ik 5 jaar ben
Met welke pony ben je kampioen geworden en in welke discipline en klasse?
Ik ben samen met mijn verzorgpony Dex Zeeuws kampioen geworden in de klasse B van de C
ponys. Dex is nog maar 3 jaar en we zijn nog maar 8 maanden een combinatie.
Hoe ging je proef?
Toen ik de wedstrijd ring in reed voelde ik dat hij erg ontspannen was. Hij had wat meer voorwaardser gemogen, maar voor zijn leeftijd en zijn nog maar weinige wedstrijd ervaring ben ik erg
tevreden.
Bij wie train je?
Ik train bij Dressuurstal Jeske Bouwman. Dex is ook van Jeske. Ik krijg wekelijk les van Jeske en
leer heel veel!
Wat ging er in je om toen je wist dat je Zeeuws Kampioen was geworden?
Toen ik wist dat ik Zeeuws kampioen was geworden, was ik natuurlijk super blij! En toen later
bleek dat er een vriendin van mij ook Zeeuws kampioen was geworden vond ik het nog leuker! Nu
kunnen we samen naar het Nederlands kampioenschap.
Nu mag je naar het Nederlands Kampioenschap; Hoe train je hier naartoe?
Ik heb het weekend voor de Nederlands kampioenschappen nog een wedstrijd om te oefenen op
een andere locatie. We oefenen tijdens onze lessen nog op het afwerken van mijn figuren en een
ontspannen beeld.

Wie ben je?
Deene van den Beedijk, 13 jaar, Ouddorp

Deene en Wood

Juul en Dex

Met welke pony/paard ben je (reserve) kampioen geworden en in welke discipline en klasse?
Orchid’s Wood Nymph, vader : machno carwyn, kampioen in de klasse Z springen categorie D/E
Hoe ging je parcour?
het parcours ging precies zoals ik hem wilde rijden, behalve dat er een bocht was waar ik te veel
binnendoor reed maar ik ben al super blij hoe ik de rest van het parcours heb gereden en ben hier
nu zeker nog heel trots op!
Bij wie train je?
Leon Kuijpers in Breda
Wat ging er in je om toen je wist dat je Zeeuws Kampioen was geworden?
Super super super blij!!! ik kon het niet geloven :)
Nu mag je naar het Nederlands Kampioenschap; Hoe train je hier naartoe?
Ik heb na het Zeeuws kampioenschap met Wood een paar weken geen wedstrijden en trainingen
gehad . Alleen thuis dressuur gereden en rust gegeven. Voor het NK ga ik precies hetzelfde
trainen als voor het ZK. Ook hebben we nog 1 grote wedstrijd gepland voor het NK.
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Indoorkampioenschappen 2018
Wie ben je?
Mijn naam is Anais Tsakonis, ik ben 21 jaar en wonend in Kerkwerve.
Met welk paard ben je kampioen geworden?
Floortje is een 8 jarige merrie van Negro x Florencio. Het is een merrie met heel veel kwaliteit en
samen werden we kampioen in de klasse Z2. Ze is op dit moment drachtig van Blue Hors Zack!
Hoe ging je proef?
Ik was ontzettend tevreden over de proef. We hadden geen grove fouten en wonnen het eerste
onderdeel met 70%+ en een ruime voorsprong. Later op de avond reden we de kür op muziek en
dansten samen naar de overwinning met bijna 75%!
Bij wie train je?
Bij Philip van Ommen in Stad aan het Haringvliet. Hier gingen we ongeveer eens in de twee
weken naartoe. De lessen zijn leerzaam en we oefenden vooral op de onderdelen uit de Z2 proef.
Wat ging er door je heen toen je wist dat je Zeeuws Kampioen was geworden?
Het was een prachtige bekroning op het harde trainen! Helaas doen wij in verband met het
veulen niet mee aan het Nederlands Kampioenschap. Het welzijn gaat natuurlijk voor. Na het
veulen pakken we de draad weer op en trainen naar de Lichte Tour! Maar ik ben ontzettend trots
dat we kampioen zijn geworden, we zijn ten slotte nog maar een combinatie sinds november 2017!

Jasmijn en Bollie

Wie ben je?
Mijn naam is Jasmijn Willemse, ik ben 10 jaar en woon in Zonnemaire.

Anais en Floortje

Met welke pony ben je kampioen geworden en in welke discipline en klasse?
Ik ben met Bollie kampioen geworden in de dressuur bij de A/B pony’s klasse M1/M2.
Hoe ging je proef?
Ik had twee tegenstanders en wist dat ze allebei goed waren. Omdat ik niet meer zo heel lang
op Bollie kan rijden omdat ik toch wel een beetje te groot voor hem ga worden en wilde nog heel
graag één keer kampioen met hem worden en naar het NK met hem gaan. Bollie heeft gedaan
wat hij kon en ik was erg trots op hem.
Bij wie train je?
Ik train bij Dressuurstal Jeske Bouwman. Ik krijg iedere week les van Jeske en train bijna elke dag.
Wat ging er in je om toen je wist dat je Zeeuws Kampioen was geworden?
Ik stond bij het scorebord en er was al één score bekend van mijn tegenstander. Toen kwam mijn
score erop , ik zat hoger met mijn score dus wist dat ik in ieder geval reserve kampioen zou zijn.
Toen ik zag dat ik had gewonnen sprong ik heel hoog in de lucht en was ik heel blij!
Nu mag je naar het Nederlands Kampioenschap; Hoe train je hier naartoe?
Ik train zoveel mogelijk. Ik krijg elke week één keer les. Ik oefenen dan alle onderdelen van de
proef en zeker de onderdelen die Bollie en ik nog een beetje lastig vinden. Ik ben super trots op
mijn Bollie en hebben er heel erg veel zin in, we gaan ervoor!
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Indoorkampioenschappen 2018
Natuurlijk zijn er nog meer leden (reserve)kampioen geworden!
Dressuur:
Layla Totté - Klasse B
Britt van Oudenaren – Klasse M1
Springen:
Carlijn Beije – Klasse B
Deene van den Beedijk – Klasse Z
Sarah Noteboom – Klasse L
Noud Klok – Klasse B
Eventing:
Esra Nelisse – Klasse B
Anne-Fleur Bezemer – Klasse B
Mennen:
Leanne van der Wekken - klasse M

Als vereniging zijn we ontzettend trots op alle kampioenen! We zien ze daarom ook graag
terug tijdens de ledenvergadering voor de huldiging!
Iedereen die naar het NK mag; héél veel succes en we duimen voor jullie!
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Van de dierenarts
Dierenartsencombinatie Overschelde
						
Een aantal keer per jaar zien jullie in het blaadje een stukje langskomen van de dierenarts Dingena de Wijs. Dit keer heeft Dingena mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven voor jullie.
Mijn naam is Manon de Heer en ik ben sinds oktober 2017 werkzaam in de praktijk en oud lid van
de Schouwse ruiters. Momenteel ben ik niet meer zo fanatiek in de paardensport als ruiter zelf,
maar jullie kunnen mij dus wel tegen komen bij de eventuele bezoeken aan huis als
paardendierenarts.
Graag wil ik jullie in dit nummer wat meer vertellen over een veelvoorkomende aandoening in het
najaar/ winterseizoen, namelijk: Mok.
Mok is met name een aandoening van de onderbenen, waarbij vaak de witte voeten sneller aangedaan zijn, dan de gepigmenteerde voeten. Alle soorten en maten paarden zijn gevoelig voor
mok, maar de friezen en koudbloeden lijken wel gevoeliger in het ontwikkelen van mok.
Bij mok, raakt de huid geïrriteerd door vuil en vocht van buitenaf, waardoor er een dermatitis ontstaat. We zien dan een rode, warme en gevoelige huid, met korstvorming ontstaan. Vaak start de
mok in de kootholte van het been, maar kan zich zeer sterk uitbreiden, tot zelfs boven het spronggewricht. In sommige gevallen zien we dat niet vocht en vuil de veroorzaker is van de dermatitis,
maar dat mijtinfecties of eczeem hierin een rol spelen.
Wanneer de huid geïrriteerd raakt, beschadigd de normale huid barrière die aanwezig is en er
normaal gesproken voor zorgt dat bacteriën geen ontstekingsreactie veroorzaken. Als deze barrière er echter niet meer voor zorgt dat bacteriën zoals stafylokokken en streptokokken buiten
gehouden worden, kan dit een plaatselijke ontsteking geven. De korstvorming, met daar onder wat
ontstekingsmateriaal, de dermatitis. Als mijten een rol spelen, zien we daarnaast ook vaak dat de
paarden erg veel staan de stampen, wrijven met de benen langs elkaar en staan te bijten vanwege de jeuk.
Aangezien deze dermatitis zeer uitgebreide vormen aan kan nemen, is het belangrijk dat er niet te
lang wordt gewacht met het behandelen van de aangedane huid. Zo dient bij een mijtinfectie, de
mijt behandeld te worden met een anti-mijt middel. Voor paarden waarbij de mok zeer waarschijnlijk is ontstaan door vocht en vuil, is het van groot belang dat de huisvestingsomstandigheden van
deze dieren wordt aangepast. Dit betekend een schone, droge stal/ uitloop en de benen zo min
mogelijk afspuiten. Daarnaast is het soms ook nodig om de aangedane plekken te behandelen
met een desinfecterende shampoo of met een antibiotica/ corticosteroïde houdende zalf. Paarden
waarbij de mok extreme vormen heeft aangenomen, dienen behandeld te worden door de
dierenarts.
Ik hoop dat jullie door dit korte stukje weer wat wijzer zijn geworden over de aandoening mok.
Mochten jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke paardengroet,
Manon de Heer
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Verjaardagen
Milou Vermue 				
1-3
Lisa Hausmann				
3-3
Alfred Bakker				
4-3
Desireé Bakker 		
		
6-3
Denise Goense 				
10-3
Zoe Pakataridis 				
10-3
Elles van der Klooster 			
11-3
Jasmijn Noordzij 				
11-3
Yvonne van Doel 				
12-3
Inge Flikweert 				
15-3
Nelleke Rijsdijk 				
17-3
Noa Schell 					
18-3
Sascha Vermue 				
21-3
Christine Flikweert 			
21-3
Maartje Overweel 				
23-3
Nicole van Noord 				
24-3
Lotte van Weenen 			
26-3
Robbert van de Velde 			
27-3
Lizanne van der Schelde			
30-3
Femke Gaanderse 			
3-4
Anouk Gebuis 				
5-4
Marissa Blanker 				
5-4
Diane van der Weijde 			
11-4
Jeanine Jansen-Paauwe			14-4
Patricia van Bregt 				
20-4
Floortje Droppert 				
20-4
Neriah Johannisse				
23-4
Sam Reidel 					
23-4
Kim Harte 					26-4
Esther Bogerman 				28-4
Caroline Bolle 				28-4
Shirley Romer				
3-5
Corry op ’t Hof				
6-5

Jessica Harte 				
9-5
Annaliena Moerman 			
11-5
Kim Dalebout 				
15-5
Esther van de Panne 			
16-5
Lutina Wattel 				
16-5
Anja Bal- van Dijke 			
18-5
Emme Lotte Bezemer 			
19-5
Arianne Klompe 				
20-5
Anton Hanse 				
20-5
Roel Baris 					
21-5
Juul Zwart 					
21-5
Carola Kulik-Paauwe 			
22-5
Carolien de Klerk 				
23-5
Lara van Dongen 				
26-5
Nicolette Bleiji 				
30-5
Jetske Nelisse 				
31-5
Danique Latooy 				
7-6
Anne Fleur Bezemer 			
8-6
Therèse Janse 				8-6
Cléo Verseput				8-6
Vic Zenden 					12-6
Maaike Klok 				14-6
Wilma Kooman 				
15-6
Venna Kempen 				16-6
Carina Walhout 				
19-6
Rowena Verkaaik 				24-6
Kiki Zenden 				
27-6
Anne de Vos 				
28-6
Marieke Vijverberg 			
29-6
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Les Luis Closas Perez - Josefien Flikweert
Hallo ik ben Josefien Flikweert en mijn pony heet Diëgo,
In december vorig jaar kwam het aanbod om een clinic van de Schouwse te gaan rijden
met als instructeur Luis Closas Perez geen idee wie het was maar na even op facebook te
hebben gezocht naar zijn naam hebben we mij snel aangemeld. Toen was de dag daar en
ik vond het best spannend, want Luis is een man, hij komt uit Spanje en is nog niet heel
lang in Nederland. Door zijn accent was het eerst even goed luisteren, maar het ging al
snel goed en ik kon hem best goed verstaan. Een tijdje later kwam het aanbod dat hij de
dressuurlessen van de Schouwse ging doen, en omdat die clinic zo leuk was hebben wij
mij snel aangemeld. In Januari was de eerste les. Diëgo vind het altijd maar een beetje
gek op Grol en kan dus wel eens een sprintje trekken met een aantal bokken er in en dat
deed hij ook, maar Luis hielp mij er erg fijn daarbij, hij zei wat ik moest doen en als Diëgo
dan weer braaf was hield hij mij zo aan het werk zodat Diëgo niet zoveel tijd meer had.
Als ik denk dat hij met de ander bezig is, Houd hij mij ook in de gaten en geeft weer wat
aanwijzingen als ik even niet helemaal aan het doen ben wat hij bedoelt. Luis kan me heel
goed helpen als ik iets niet begrijp en blijft er ook bij als het niet lukt. Als het bv niet lukte
om hem goed voorwaarts te houden blijft hij me helpen tot dat hij weer voorwaarts loopt. In
totaal heb ik nu 2 lessen van Luis gehad op het moment dat ik dit schrijf en ik ben heel blij
met de lessen die ik van hem krijg. Wat ik ook heel fijn vind is dat hij aan dezelfde dingen
werkt als Jolanda Bevelander waarbij ik al heel lang les. Hij benadrukt soms weer andere
dingen dan Jolanda , maar dat is juist fijn. Ik hoop dat ik nog heel wat lessen bij Luis mag
volgen en ik zo met Diego steeds meer vooruit mag gaan. Kortom hij geeft echt heel fijn en
diervriendelijk les.
Groetjes van Josefien en Diëgo

Luis Josef i en en Diego
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