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Floor A-Tjak

Uit de box
Het heeft even op zich laten wachten,
maar eindelijk is er een nieuwe clubkrant.
Het laatste krantje was in april.
Er is intussen veel gebeurd. De
diplomadagen zijn geweest en iedereen is
geslaagd! We hebben helaas toch afscheid
moeten nemen van Zep. Jammer genoeg
kon hij niet herstellen van zijn blessure.
Jullie kunnen verderop lezen hoe het met
hem gaat.
In het vorige krantje hebben we afscheid
genomen van Halloween. Gelukkig hebben
wij voor de zomervakantie zijn opvolger al
mogen ontmoeten en konden wij hem na
de zomervakantie verwelkomen.
Eylan heeft zijn draai al aardig gevonden
en doet het geweldig! Ondertussen zijn we
nog druk opzoek naar een vervanger voor
Zep.
In dit krantje stellen we Mats en Charlie
aan jullie voor en wil Jannick hééééél
graag zijn verhaal doen!
We wensen jullie veel leesplezier!
Kijk voor het laatste nieuws op
www.deblijderuiters.nl en houd facebook
in de gaten!

Berichtje vanuit het bestuur
Wij zijn erg blij te mogen laten weten dat wij op de manege een vertrouwenspersoon
hebben kunnen aanstellen. Nadat dit in het voorjaar als een van de speerpunten naar boven
kwam aan de hand van de gesprekken met ruiters en vrijwilligers zijn wij hiernaar op zoek
gegaan. Truuske heeft een prachtige C.V. en is naar ons idee de juiste persoon en zij zelf is
ook erg enthousiast.
Dusssss, mocht je van gedachten willen wisselen dan kan dat. Wil je ergens over praten, zit
je iets dwars, heb je zorgen, heb je problemen, heb je behoefte aan een gesprek, wil je
ergens informatie over, schroom dan niet en neem contact op met Truuske. Dit kan redelijk
anoniem via een brief die je post in de groene grote postbox in de kantine (deze wordt
ongeopend aan Truuske gegeven). Uiteraard kan je ook een afspraak maken op de manege
of bellen of mailen als dit prettiger voor je voelt. Dit geldt voor iedereen; ouders, verzorgers,
ruiters, familie, begeleiders, vrijwilligers etc etc.
Truuske heeft een eigen email adres, vertrouwenspersoon@deblijderuiters.nl en is
bereikbaar via gsm-nummer 0612 25 44 00. Spreek deze in, dan word je teruggebeld.

Aan het begin van dit jaar is er medegedeeld dat wij gekozen waren als Goed Doel bij het
jubileumjaar van Le Champion. Dat was natuurlijk al een geweldig bericht, en uiteindelijk
hebben wij zondag 15-12 de geweldige cheque mogen ontvangen van €4558,35. Wij zijn
iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar en ook dank aan de voorzitter Ruud
vd Velde voor zijn inzet.

Afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest binnen het bestuur; afscheid van leden en
aantreden van nieuwe leden, maar nog steeds zijn wij op zoek naar extra versterking. Onze
voorzitter wil erg graag zijn stokje overdragen en meer tijd doorbrengen met zijn vrouw. Qua
personeel hebben wij afscheid genomen van personeelslid Wendy en Astrid weer
verwelkomd. Afscheid nemen van paarden en pony’s blijft altijd verdrietig en heeft altijd
veel impact. Gelukkig is er een zeer bijzondere familie opgestaan die ons 4 paarden wil
sponsoren en wij hopen zeer snel nummer 4 te mogen ophalen. De zoektocht is dagelijks.
Wij houden u hiervan op de hoogte. Meer over deze familie zal spoedig volgen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een terugblik van afgelopen jaar zou nog heel wat pagina’s kunnen vullen, maar dat iedereen
zijn of haar steentje bijdraagt maakt deze manege BIJZONDER. Alle vrijwilligers, alle
sponsoren, al die geniet momentjes die iedereen beleeft op deze manege zijn goud waard.
Het voelt als een grote familie waar je vooral jezelf kunt zijn. Onze wens voor 2020 is dat
iedereen in goede gezondheid weer veel mag genieten en iedereen weer positief zijn
schouders eronder zet zodat dit een geweldig jaar zal gaan worden. Bedankt voor afgelopen
jaar en iedereen het beste voor 2020 toegewenst.

Huisregels
Zaandam, 9-4-2020
Geachte ruiters, ouders en of verzorgers van ruiters,
Er heeft zich een aantal wijzigingen/aanpassingen voorgedaan. Lees de huisregels
aandachtig door.
Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen veel plezier aan paardrijden beleeft en op een
veilige en verantwoorde manier met elkaar en met de paarden en pony's omgaat.
De vrijwilligers/begeleiders hebben ook extra instructie gekregen middels een cursus. Maar
voor u, als toeschouwer, ruiter, ouders of verzorgers van ruiters leek het ons een goed idee
om dit ook eens te delen in de Clubkrant. Deze huisregels zijn overigens ook te lezen bij de
ingang.
Voor iedereen gelden de volgende huisregels:
•
•
•

•

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en kunnen de les vanuit de kantine volgen. Het
is tijdens de les niet gewenst dat u zich bezig houdt met de instructrice of de lessen.
Niet rennen en schreeuwen op stal en ook rond de rijbaan dient rust te zijn.
Er mag in het hele gebouw en op het paard niet worden gerookt. Inmiddels is ons terrein
rookvrij. Dit is niet om de rokers te pesten maar om de ruiters die longaandoeningen hebben
te ontzien. Wij vinden het ook niet aangenaam om door een rookwalm de entree te bereiken.
Tevens worden de peuken vaak niet in de daarvoor bestemde asbak achtergelaten en rollen
via de straat zo het hooi in wat de paarden en pony’s vervolgens eten met alle mogelijke
gevolgen van dien. Wij houden ook zeer streng in de gaten dat dit opgeruimd wordt.
Aanwijzingen van personeel en instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd.

•

Indien kinderen zonder toezicht van een volwassene bij ons verblijven, dan is dit van tevoren
en in overleg goedgekeurd door de instructrice. De Manege is niet verantwoordelijk voor
kinderen die zonder ouderlijk toezicht, of zonder toezicht van verzorgers of persoonlijk
begeleiders bij ons verblijven. De instructrice houdt geen ander toezicht dan alleen op de
ruiters en de paarden.

•

Ouders/verzorgers van kinderen dienen zoveel mogelijk de kinderen in de gaten te houden en
te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

•

Meld gezondheidsklachten. Mocht iemand bepaalde gezondheidsproblemen hebben dan is
het goed dat de instructrices hiervan op de hoogte zijn zodat ze in geval van nood weten hoe
te handelen. Ook als het maar een verandering voor 1 dag is (hoofdpijn, misselijk, rugpijn:
geef het door!)

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Indien een ruiter koorts heeft of hoge/lage suikerspiegel etc. mag de manege weigeren om
hem/haar te laten paardrijden i.v.m. eigen veiligheid van de ruiter.
Het is niet toegestaan zonder toestemming zelf paarden of pony’s te voeren.
Honden van bezoekers zijn welkom maar dienen in- en op het gehele manegecomplex
aangelijnd te blijven. U dient de behoefte van uw hond zelf op te ruimen en in een plastic zak
te verpakken voor u het in de prullenbak gooit. Graag ook urine verwijderen in- en tegen het
gebouw. Dit geeft gele vlekken en stankoverlast, met name bij de voordeur. Respecteer, of
houd er rekening mee, dat niet iedereen van honden houdt.
Fietsen en auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden.
Niemand mag zich te voet in de rijbaan bevinden als er gereden wordt, uitgezonderd
instructrices of personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.
Tijdens het paardrijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en
rijkleding met , behorend voor de paardensport, passend schoeisel verplicht.
Het is voor onbevoegden NIET toegestaan om in de hooischuur te komen. Daar is de opslag
van foerage (stro-, hooi- en kuilbalen). Het is verboden daar te zijn, onder andere vanwege
het gevaar van omvallende, opgestapelde balen.
Het spelen op- rond- of bij onze machines zoals de shovel en de EG is ook verboden.
Paarden mogen geen last van toeschouwers hebben en veiligheid gaat voor alles.

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de instructrice of beheerster.
De regels zijn niet bedoeld om iemand te plagen, maar zijn er echt vanwege ieders veiligheid
te kunnen garanderen… .
Het bestuur heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van
deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren. Maar laten we het vooral
met elkaar opvolgen zodat het voor iedereen veilig blijft.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Namens instructrices, beheerster en bestuur.

In memoriam
Februari 2018 kwam Fox bij ons dankzij de stichting Edith Jacoba.
Mevrouw Schaap-Vos , bestuurslid van de stichting Edith Jacoba, heeft zich persoonlijk
ingezet opdat Manege De Blijde Ruiters een paard gesponsord kreeg nadat Bobbie ons in
januari 2018 verliet.
Fox, een fijne ruin, kwam bij ons en wij hebben hem uit waardering vernoemd naar
mevrouw Schaap-Vos. Sheep was geen optie, maar Fox wel!
Helaas bereikte ons vlak na de kerst het ongelooflijk trieste bericht dat Mevrouw Schaap-Vos
was overleden.
Onze dank gaat uit naar alles wat mevrouw Schaap-Vos heeft gedaan voor de manege. Onze
gedachten gaan uit naar de familie en wij wensen hen erg veel sterkte. De dienst in de
Vermaning in Koog aan de Zaan was zeer indrukwekkend; veel mensen, prachtige foto´s en
vele mooie herinneringen.
Mooi om deze foto daar ook te mogen zien, en te horen dat Mevrouw Schaap-Vos echt blij
en trots was dat er een paard geschonken werd aan de manege.
Wij zijn blij dat haar zoon Daan snel
de kracht heeft kunnen vinden om
weer te komen paardrijden. Fox
was al bijzonder, maar we zullen
vanaf nu met een nog andere blik
naar hem kijken.
Voor altijd DANKBAAR.

2e bontzadel gesponsord
Wij hebben ruiters die het heel fijn vinden om paard te rijden in een zadel van bont.
Dit geeft net iets meer steun dan een dekje en laat de ruiter heerlijk ontspannen.
Wij hadden er al 1, maar deze was alleen geschikt voor kleine ruiters.
We kregen meer grote ruiters die heel veel pijn hadden als ze in een gewoon zadel reden.
Een tweede bontzadel was dan ook een hele grote wens..
Wat zou het fijn zijn als we zo’n tweede bontzadel zouden hebben, zodat ook volwassenen
ermee kunnen rijden en we bovendien 2 personen in 1 les in een zadel van bont kunnen
laten rijden!
Via sponsors hebben we dit voor elkaar gekregen.
We bedanken ook : J.C. van Dijk, J.Klaasse, D.de Rue, J. d. Kooy, M. Meijer en Esther van het
ruitersport winkeltje in Wormerveer die ervoor zorgde dat de opbrengst van de verkoop van
het kunstpaardje naar de Blijde Ruiters ging.

Wist je dat
-

Eylan-klaas nog maar 5 mannden bij ons is en dat hij het super
goed doet?

-

Dat we op zoek zijn naar een nieuw paard ter vervanging van
Zep?

-

Dat we geweldige sponsors hebben om de aankoop van
paarden en het harnachement (en alles wat we op de
manege nodig hebben) mogelijk te maken?

-

Dat je in deze krant meer te weten komt over onze instructrice
Astrid?

-

Dat Lenka en Martine (twee van onze ruiters) soms al wat lessen geven omdat zij de
instructeurs opleiding willen gaan doen?

-

Dat de paarden dit jaar overgaan op ander voer en een nieuw voersysteem? Dat
Sibbel, Piet, Fredje en Lion inmiddels al bezig zijn met een proefperiode?

-

Dat daarom de paarden alleen extraatjes mogen krijgen in overleg met de
instructrices en misschien in de toekomst wel helemaal niet meer?

-

Dat de paarden geregeld gewogen worden?

-

Dat er voor slechts 1 euro koffie, thee, soep en chocolademelk uit de automaat in de
kantine genomen kan worden?

-

Dat, na aftrek van de kosten, het restant van die euro volledig aan de zorg van de
paarden besteed wordt?

-

Dat we een algemene Facebook pagina hebben waar heel veel nieuwtjes, foto’s en
kleine filmpjes te vinden zijn?

-

Dat de manege een eigen mobiele telefoon heeft zodat je de manege ook via “de
app” kunt bereiken op nummer 06-39225202?

-

Dat je je op deze manier (de app) heel makkelijk kunt afmelden voor de les zodat de
paarden niet onnodig opgezadeld worden en de vrijwilligers niet onnodig staan te
wachten?

-

Dat er ook gepind kan worden op de manege?

-

Dat de manege erg geholpen is als je er aan denkt om Sponsorkliks te gebruiken bij
online aankopen?

-

Dat er dan bij iedere aankoop een bepaald percentage naar de manege gaat?

-

Dat op de Facebookpagina precies staat hoe Sponsorkliks werkt en dat de
medewerkers van de manege hier graag extra uitleg over geven als dat nodig is?

-

Dat wij ALLE sponsors en vrijwilligers weer HEEL HARTELIJK danken voor alle giften
en inzet?

-

Dat we hopen dat jullie weer met veel plezier dit krantje lezen en dat jullie een
geweldig 2020 zullen hebben?

Even voorstellen
Sinds juli dit jaar hebben we een nieuwe instructrice op de manege: Astrid
Lochtenberg. Astrid is ooit begonnen als ruiter en heeft daarna al eens eerder
les gegeven bij de Blijde Ruiters. Sommige mensen kennen haar nog uit die tijd,
maar voor velen van ons is Astrid nieuw. Vandaar dat we Astrid hebben
gevraagd om wat vragen over zichzelf te beantwoorden zodat ze hierna voor
ieder van ons een bekende is!
-

Astrid, zoals hierboven beschreven ben jij voor velen van ons een nieuw gezicht
op de manege. Je geeft les op maandagmiddag en de donderdag en je valt zo nu
en dan in voor andere instructrices. Kun jij vertellen hoe je ooit bij de Blijde
Ruiters terecht bent gekomen?
Astrid: In 1995 ben ik bij de Blijde ruiters gekomen, als ruiter. Als kind had ik
paardgereden en dit leek me wel weer leuk om te doen. Ik woonde toen nog in
Amsterdam en zocht een kleinschalige manege, met zorg en aandacht voor de
paarden; dit werd de Blijde Ruiters.

-

Je hebt, voordat je instructrice werd, heel andere werkzaamheden gedaan. Kun
je daar iets over vertellen?
Astrid: Ik werkte als oefentherapeut Mensendieck in een praktijk. Daar
behandelde ik mensen met pijnklachten, vooral rug en nek, door mensen bewust
te maken van hun houding en manier van bewegen.
Vanuit mijn passie voor de paarden en mijn paramedische achtergrond ben ik in
de medische commissie van de manege terecht gekomen. Dit hield in dat ik bij de
intake nieuwe ruiters met een, voornamelijk, lichamelijke beperking beoordeelde
en adviseerde en tijdens diplomadagen nieuwe doelen formuleerde om verder
aan te werken. In 2005 ging 1 van de instructrices weg en ben ik de opleiding tot
instructrice gaan doen. Zodoende kon ik mijn hobby en werk combineren.

-

Jij bent gestopt toen je ooit als instructrice hier werkte. Wat maakt het werk zo
leuk dat je er na al die jaren weer aan begonnen bent?
Ik ben er een paar jaar tussen uit geweest om voor mijn kinderen te zorgen. Zij
zijn inmiddels wat ouder en zelfstandiger. Net voor de zomervakantie zag ik de
vacature en na de zomer ben ik begonnen met werken. Het was wel even
wennen; heel veel nieuwe ruiters, nieuwe paarden, een computersysteem dat de
uren dat de paarden lopen bijhoudt, veel nieuwe informatie en vooral ook weer
heel veel plezier en vreugde om te kunnen delen met de ruiters.
Er gebeurt iets bijzonders in de verbinding tussen paard en mens; iets dat je
moeilijk met woorden kunt omschrijven maar dat je wel kunt beleven. Er ontstaat
een wezenlijke verbinding. Je maakt contact zonder woorden, er zijn geen
oordelen en er gebeurt ‘iets’. Dat is zo mooi om te mogen doorgeven en om les in

te geven. Eigenlijk is alles rond- en met de paarden leuk om te doen, of je er nou
op zit, naast loopt of poetst. En alle paarden hebben hun eigen karakter en
eigenaardigheden.
-

We hebben veel wisseling van paarden gehad de laatste tijd. Welk
paard/paarden ken je nog uit de tijd dat jij hier werkte?
Van ‘mijn tijd’ is alleen good old Jannick nog op de manege. Een ouwe, trouwe,
fijne pony.

-

Je hebt zelf ook een paard. Wat kun je over hem
vertellen?
Ik heb zelf inderdaad een paard (zie foto) die nu
13 jaar is. Ik had nooit gedacht, wel altijd van
gedroomd, dat het zo bijzonder is. De band die je
kan hebben, het vertrouwen, het elkaar kennen
en steeds weer opnieuw verbinden. Het is
fascinerend en heel leerzaam!

-

Uiteraard is de manege altijd in ontwikkeling.
Wat is jou het meest opgevallen toen je hier na
al die jaren weer terugkwam?
Er is hier veel veranderd. De hele accommodatie
is gerenoveerd en geïsoleerd. Er is veel
geautomatiseerd en er zijn heel veel nieuwe en
goede paarden gekomen.

-

Heb jij zelf nog wensen wat betreft de
toekomst/ontwikkeling van de manege?
Wat ik voor me zie, en hoop, als ik kijk naar de toekomst, is dat we ons verder
kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van paardenwelzijn en de rol die
paarden hebben op het welzijn van de mens. Wat me heel erg raakt is dat de
manege niet alleen een fijne plek is voor de ruiters, maar ook voor alle
vrijwilligers die graag komen helpen. Ik ben dankbaar dat ik daar een klein beetje
aan mag bijdragen!

Astrid, dank je wel voor dit interview en we hopen je hier nog vele jaren te zien
rondlopen.

Zep zorgt voor ontspanning bij “Cindy Schipper zorgt”
Voordat ik over Zep ga vertellen, wil ik mezelf eerst graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Cindy
Schipper, en in Ursem heb ik mijn eigen zorgbedrijf met paarden. Hier geef ik o.a. individuele
begeleiding, coaching en dagbesteding aan een ieder die het nodig heeft. Ik pas meerdere methoden
toe waaronder: de Horse Boy methode van Rupert Isaacson, onderwijsondersteuning via anders
leren met paarden en lessen en training via de freestyle methode van Emiel Voest. In Ursem heb ik
een praktijkruimte met buitenbak, paddock en 1,5 hectare land. Ik ben in het bezit van 6 paarden en
pony’s die leven in kudde verband, in een grote in- en uitloopstal.
In maart 2019 maakte ik voor het eerst kennis met Zep. Voor mijn KNHS opleiding instructeur
paardrijden gehandicapten mocht ik stage gaan lopen bij manege de Blijde Ruiters. Een ontzettend
leuke maar vooral leerzame periode. Zep liep toen helaas al wat kreupel. Maar, ondanks zijn
kreupelheid, had hij mijn hart gestolen vanwege zijn lieve blik en zijn goedheid. Er ging een periode
overheen, maar het werd steeds duidelijker dat Zep zijn functie als rijpaard in de manege niet meer
kon vervullen. Er moest een oplossing voor Zep gevonden worden. In samenspraak met de
instructeurs en het bestuur hebben we toen besloten dat Zep een ontspannen toekomst zou krijgen,
en zodoende mocht hij bij mij komen wonen.
Op 23 oktober was de dag dat ik Zep heb opgehaald bij de manege. Een dag met een lach en een
traan. Er was verdriet vanwege zijn afscheid, maar ook vreugde, want hij zou het goed krijgen.
Bij aankomst in Ursem op mijn locatie was Zep diep onder de indruk van zijn nieuwe onderkomen. Ik
heb hem eerst in de paddock gezet waar hij lekker ging rollen en rennen. Vervolgens heb ik Zep
kennis laten maken met de andere paarden. Door kennis te laten maken met alle paarden kon ik
goed kijken met welk paard hij de beste klik had om de nacht door te brengen. Dit werd de haflinger
Boris. Boris en Zep hebben een aantal dagen samen gestaan om goed aan elkaar te wennen.
Een aantal dagen later heb ik Zep samen met alle paarden een nacht op de wei gezet. Hier was
voldoende ruimte om elkaar te leren kennen en de rangorde te bepalen. Er werd veel heen en weer
gerend en veel gras gegeten. Na deze nacht durfde ik Zep volledig in de kudde te zetten. De rangorde
werd nog steeds bepaald, maar iedereen wist snel zijn plekje te vinden.
Zep moest erg wennen aan de manier waarop hij nu zijn dag doorbrengt. De paarden lopen de hele
dag samen in de in- en uitloop stal. Er staan hooibakken en op verschillende plaatsen waterbakken.
Maar vooral vond Zep het moeilijk om bij de andere paarden weg te gaan. Toen hij eenmaal ontdekte
dat hij na een poetsbeurt en/of wandeling weer terug werd gebracht in de kudde, werd hij rustiger.
Zep begon zijn draai te vinden.
De andere paarden zijn ook blij met Zep. De merries zijn als verliefde dames niet bij hem weg te
slaan, en met de ruinen speelt hij regelmatig op de weide of in de paddock.
Ook mijn klanten waren erg onder de indruk. Zep is namelijk veruit de grootste bij mij op stal. Een
knuffel en een aai komt hij zelf halen. Borstelen vind hij steeds leuker en hij vindt zijn rust als iemand
met hem bezig is. Er wordt met hem gewandeld en geknuffeld. Verder wordt Zep niet ingezet, hij
moet eerst zijn plekje vinden.

Ondertussen zijn we nu 3 maanden verder en heeft Zep zijn draai goed gevonden!
Hij kan zonder moeite uit de kudde worden gehaald, geniet van een flinke poetsbeurt, de vele
knuffels en een wandeling aan de hand.
Kortom; Ik ben erg blij met de komst van Zep en Zep is erg blij dat hij bij mij mag wonen. Zep heeft de
hele dag de ruimte om te doen wat hij wil. Eten, slapen, drinken of spelen. Een aantal keer in de
week wordt er een lekkere wandeling met hem gemaakt. Maar de nadruk ligt op genieten. En daar is
hij goed in.

Hierbij wat foto’s zodat jullie een indruk krijgen waar Zep staat en hoe het nu met hem gaat.

1. Zep met Nicole

2. Zep op de wei.

3. De hele kudde op de paddock

4. De paarden achter op de paddock

Paspoort Mats-C
Bij de manege sinds: 21 februari 2018
Officiële naam: Bohemio CIII
Geslacht: ruin
Ras: P.R.E. Pura Raza Español (pure Spaanse ras)
Kleur: vliegenschimmel
Geboortedatum: 1 mei 2008
Geboorte plaats: Castilblanco de los Arroyos, Spanje
Huidige leeftijd: 12 jaar
Moeder: Limonera XXXI
Vader: Aspirante IV
Mats is een echte Pre (zie brandmerk op zijn kont). Dit is de afkorting voor “Pura Raza
Española” (betekent: het pure Spaanse ras). Mats is dan ook een echte Spanjaard: zijn
gangen zijn zeer comfortabel! Zowel in stap, draf en galop zit hij heerlijk en als je op
sommige paarden juist wat conditie en energie nodig hebt, kun je op Mats heerlijk uitrusten.
Je hebt niet veel energie nodig om hem te rijden.
Spaanse paarden zijn over het algemeen makkelijk te ‘verzamelen’. Dit betekent dat ze goed
hun achterbenen gebruiken en goed kunnen draven en galopperen zonder hard naar voren
te gaan. Ook bij Mats is het vaak de kunst om hem naar voren te rijden. Mats is ook heel
lenig! Hij is een kei in de zijgangen. Als hij niet naar voren wil, of niet zo’n zin heeft, dan
probeert hij opzij te gaan om eronderuit te komen.
Hij vindt het heerlijk om met een wat langere teugel gereden te worden. Als de teugel te
strak is en zeker als je aan de teugels trekt, dan wordt Mats onrustig en wil hij nog wel eens
doen alsof hij iets eng vindt. Maar eigenlijk zijn er maar weinig dingen echt eng voor hem. Hij
is soms ook een beetje lui en wil dan lekker achter de anderen paarden aan lopen. Maar als
je een klein beetje je zin doorzet en lekker ontspant, dan vindt hij het werk heel leuk en kan
hij er erg van genieten.

Paspoort Charlie-Anne
Bij de manege sinds: 30 maart 2018
Officiële naam: Charlie
Geslacht: ruin
Ras: P.R.E. x Connemara
Kleur: schimmel
Geboortedatum: 4 juli 2009
Geboorte plaats: Nederland
Huidige leeftijd: 11 jaar
Moeder: niet bekend
Vader: niet bekend
Charlie is een van de makkelijkste paarden op stal. Hij is heel braaf en veel ruiters kunnen zo
op hem wegrijden. In de kudde is hij niet heel erg sociaal; hij zondert zich graag een beetje af
en is soms ook een beetje bang voor de andere paarden. Met name voor de dames, zeker
Merlijn!
Toen hij verleden jaar op het land stond vond hij het dan ook erg leuk om dwars door het
slootje te gaan om bij de koeien van de buren aan te sluiten. Daar stond hij dan, een ‘rare’
koe zonder zwarte vlekken! Zo kon hij natuurlijk de rest van de paarden nog wel goed in de
gaten houden!
Charlie vindt het namelijk helemaal niet leuk om echt alleen op pad te gaan. Hij is geen
paard waarmee je makkelijk wedstrijden op een ander terrein kunt rijden, zoals Lion. Dat
vindt hij allemaal veel te spannend en dan raakt hij een beetje in paniek. Dat zou nog heel
veel oefenen zijn. Wat dat betreft lijkt hij wel een beetje een witte Jannick; voor de meeste
ruiters heel makkelijk en betrouwbaar, maar daarnaast snel in paniek en angstig voor het
onbekende. Jannick is nu al een dagje ouder, en Charlie is eigenlijk zijn perfecte opvolger!

Een dag uit het leven van Jannick
Eindelijk!!! Ik mag eindelijk weer eens mijn verhaal doen. Ik dacht dat ik nooit meer aan de
beurt zou komen. De dames van de clubkrant hebben het soms erg druk. Maar gelukkig
heeft er eentje tijd gevonden om met mij een praatje te maken, op maandag ochtend. Wie is
er nu fris en fruitig op maandag? Denk dat meer mensen het met mij eens zijn dat maandag
gewoon geen actieve werkdag is, alsof ik nu even een verhaal uit m’n mouw schut.
Maar goed op maandag heb ik het nooit zo druk, ik word eerst gepoetst en dan mag ik weer
verder eten. Vandaag word ik weer geschoren en dat is zo lekker! Al vindt Charlie van niet,
watje. Ik snap dat niet, het is toch lekker als je hard moet werken dat je niet zo veel zweet?
Als Charlie en ik niet geschoren worden, zien we eruit als Shetlanders! Bij mij zie je het niet
zo, maar hebben jullie Charlie zijn benen gezien?! Zeker als je zo veel last hebt van kriebels
zoals ik. Als het mooi weer is krijg ik ook nog een wasbeurt, zodat alle losse haren weg zijn,
anders krijg ik nog meer kriebels.
Oh het is bijna 10.45, ik moet aan het werk. De dames van de begeleiding staan te wachten
zie ik. Op maandagochtend heb ik meestal 1 lesje waar ik moet lopen. Lekker rustig
ochtendje. Nou tot zo.
Zo daar ben ik weer, weet je, als je wat ouder wordt krijg je ook wat meer privileges; ik hoef
niet meer zoveel uren te lopen als de rest, mag wat vaker buiten spelen en krijg oude
mannen dagen (extra vrije dagen). Door de regenrot ben ik vaker vermoeid en de drukte op
stal trek ik ook niet meer zo goed. Dan krijg ik een extra dag vrij, mag ik samen met een
vriendje in de buitenbak of lekker aan de buitenkant van de stallen rondscharrelen. Héérlijk
vind ik dat! Zeker als het zonnetje schijnt en mijn deken af mag. Het is zo vreselijk lekker als
het zonnetje op m’n vacht brandt. Soms als ik te weinig los mag, zet ik het gewoon flink op
een brullen en hoop ik dat iemand er gek van wordt of me zielig vindt. Meestal heb ik mazzel
en word ik uit stal gehaald (grinnikt).
Wacht even, ik hoor een auto die me totaal niet bevalt, ik ga even kijken. Bagger het is Luc.
Ik hoop niet dat hij voor mij komt. Wat, een, ellende.. Hij komt toch voor mij. Misschien.. Zou
het lukken? Ik ga het gewoon proberen..!
*doet een poging om naar stal te rennen*
Kak mislukt.. Floor is mij altijd te slim af.. Eens in de zoveel tijd krijg ik een behandeling, zoals
iedereen wel weet, ga ik niet meer energie verspillen dan nodig is. Alleen ben ik soms even
te zuinig en dan verkrampen mijn spieren. Zo’n behandeling is de eerste 15/20 minuten niet
fijn, maar uiteindelijk is de pijn wel weg. Achteraf ben ik wel blij dat de pijn weg is, maar het
is wel even afzien.
Oh, ik hoor dat ik af moet ronden. Het liefst ga ik nog even door, maar dan wordt het krantje
te lang..
Het was leuk om weer even mijn ei kwijt te mogen. Tot de volgende keer!

