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Uit de box
Een nieuw jaar, een nieuwe “Aan 

de teugel”! Met de renovatie 
van de manege in het vooruitzicht 
wordt het vast weer een spannend 
jaar. Voor dat het zover is, blikken 
we eerst terug met de laatste Wist-
je-datjes van 2014 en de leuke ver-
halen van Marjan en Jolanda.

Coco sprak verder met Erik 
Roest over zijn werk bij de manege 
en we hebben dit keer zowaar een 
column van een echte mystery 
guest! Of zou het toch... nee, lees 
dat zelf maar!

Het paspoort is dit keer van Ko 
en Chantal heeft voor onze medi-
sche rubriek een artikel geschreven 
over vaccinatie bij paarden.

Wat vinden jullie trouwens van 
ons politiepaard Pien? Stoer hè?

Voor het volgende nummer ho-
pen wij wat meer kleurplaten te-
rug te krijgen. Dit keer hebben wij 
geen kleurplaten ontvangen en is 
er dus helaas ook geen winnaar.

Ook je tekeningen en verhalen 
mag je in de Babbelbox naast de 
kantine blijven stoppen, dan zie je 
die misschien wel terug in het vol-
gende nummer!

De redactie
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Renovatie
Meer dan 70 serviceclubs, 

fondsen en bedrijven zijn be-
naderd door de sponsorcommisie. 
Het merendeel daarvan heeft in-
middels geld voor de renovatie ge-
doneerd of toegezegd dat te zullen 
doen. De kaartenactie van de eigen 
ruiters en vrijwilligers leverde tot 
nu toe al meer dan 7000 Euro op. 

Zodoende heeft het bestuur in 
een brief van 12 november j.l. de 
bouwcommissie opdracht gegeven 
voor de uitvoering van de werk-
zaamheden van fase 1 en is de uit-
voeringsopdracht voor fase 2 in 
voorbereiding. De bouwcommis-
sie gaat uit van een start op 1 mei 
2015 en denkt de werkzaamheden 
voor de grote vakantie van 20 juli 
te kunnen afronden.

Nieuwjaarsborrel
Om even bij te praten met ruiters, 
vrijwilligers, ouders en sponsoren 
nodigt het bestuur u uit voor een 
Nieuwjaarsborrel op 24 januari 
2015 van 17.00 tot 18.00 uur. Daar 
zullen wij u verder informeren 
over de vorderingen en de uitvoe-
ring van de werkzaamheden.

Het bestuur

Bedankt!
O ok dit jaar hebben veel ruiters 

kunnen paardrijden door de 
hulp van VELE vrijwilligers, die
•	 een aantal dagen in de week de 

hele dag bij ons werken;
•	 elke week op vaste tijden komen 

ondersteunen;
•	 in hun vakantie of op vrije da-

gen komen helpen;
•	 bij speciale festiviteiten van de 

manege komen “opdraven”;
•	 bestuurszaken regelen.

Zonder al deze mensen, groot en 
klein, zou de manege niet de mo-
gelijkheid hebben om de ruiters 
te laten paardrijden. Het bestuur 
en de instructrices willen daarom 
deze vrijwilligers hartelijk bedan-
ken voor al hun inzet dit jaar.

Voor al deze vrijwilligers wordt 
er door vrijwilligers en instructri-
ces op 17 januari een feestavond 
georganiseerd. De uitnodigingen 
volgen op korte termijn.

Wij wensen iedereen alvast fijne 
feestdagen en een goed, gezond en 
gelukkig 2015 toe!

Het bestuur en instructrices
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Wist je dat ... ?!
•	 we heel veel muntjes hebben binnengekregen voor de Dekamarkt Ac-

tie en dat de buit binnen is?
•	 Chantal (van boven) haar muntgeld liever in haar gipspoot laat vallen?
•	 diezelde Chantal geen vrouwtjes van mannetjes konijnen kan onder-

scheiden?
•	 er nu een heleboel kleine konijntjes zijn (en komen)?
•	 je je bij Chantal kunt melden als je konijntjes wilt hebben?
•	 Serena heeeel graag dat konijntje met maar 1 oor wil hebben?
•	 Edith in het nieuwe jaar met Lion wedstrijden wil gaan rijden?
•	 de instructrices heel blij zijn met hun nieuwe instructeur?
•	 Mick soms de weg kwijt is tijdens haar wedstrijdproef en dat dit haar 

strafpunten oplevert?
•	 Chantal zondags heel goed geholpen wordt door Danique en Aselya?
•	 het bestuur heel actief bezig is geld in te zamelen voor de renovatie en 

dat iedere bijdrage nog steeds van harte welkom is?
•	 Edith nu weer veilig door de metaaldetector kan lopen?
•	 er nog steeds plek is voor nieuwe ruiters?

Coco Fiolet en Iris Haak
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Ron brak zijn schouder, maar is 
gelukkig weer terug op de manege!

Wist je dat we sinds kort versterking hebben 
binnen het BHV-team?

Gaan jullie wel eens weg met de trein? 
Dan is jullie de kiosk naast station Koog-
Bloemwijk vast al eens opgevallen. Je kunt 
hier voor een lekker bakkie koffie terecht 
bij de Koffie Fabrique. Uiteraard hebben 
ze hier een fooienpot staan en raad eens?! 
Lies heeft ervoor gezorgd dat al deze fooi 
naar de Blijde Ruiters gaat!

Waar is (W)Ollie?



6

Tijd voor een keertje...
Die mensen van het krantje hebben het best zwaar hoor…soms weten 

ze echt niet wie ze nu weer het woord moeten geven. Onze gepensi-
oneerde Alladin heeft het startsein gegeven, gevolgd door de grote baas 
van ons allen, Halloween. Omdat Pien met haar grote mond en lange be-
nen (lees tenen) beledigd was, moest zij zo nodig reageren. En dat von-
den ze van dit krantje nog goed ook!!?? Toen dacht ik, ja, als je dan toch 
een keer aan de beurt wil komen, en die kans heb je maar twee keer per 
jaar, dan moet je gewoon opvallen. Dus dat heb ik geprobeerd te doen…
en het is nog gelukt ook! 

Voordat ik meteen verklap wie ik ben, zal ik eerst vertellen wat ik heb 
gedaan om op te vallen. Wie van ons kent dat gevoel niet; het gevoel dat 
je je buitengesloten voelt. Iedereen vormt een gezellige club met elkaar: 
ze spelen, ze hebben lol, doen alles samen, helpen en beschermen elkaar, 
worden, als je een beste vriend heb, gerespecteerd zodat je zo veel moge-
lijk samen bent … enzovoort. En dan jij, ja jij, mag niet meedoen! Som-
mige mensen of dieren vinden dat niet zo erg.

 Neem nou Pebbels: zij is altijd een beetje op zichzelf en vindt dat pri-
ma. Het liefst loopt ze alleen op het terrein in de rondte als iedereen los 

is in de buitenbak en scharrelt ze wat heen en weer tussen de gespannen 
draden. Als je dan even niet oplet, zoals Coco laatst niet deed, dan glip 
je onder het draad door en dan verdwijn je achterin de schuur waar het 
kuil ligt opgeslagen. En vreten dat je dan kan!!! Zeker als je normaal al-
leen maar van dat smerige natte hooi krijgt, is dat echt een delicatesse. 
Dus ik snap wel dat zij het wel redt alleen. En Coco zoeken joh…ze 
dacht even dat een voorbijganger Pebbels misschien gestolen had. Ze zag 
helemaal pips van de schrik.

Nu even weer over mezelf, nu ik toch de kans heb. Ik ben dus ook op 
mezelf aangewezen, maar dan niet uit vrije wil! Wat is er nu gebeurd? 
(Wedden dat je nu wel gaat raden wie ik ben?)

Ten eerste: Als alle paarden naar het land gaan om vakantie te vieren, 
dan mag ik niet mee. Ze zeggen dat ik niet te veel gras mag eten omdat 
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ik dan ziek word, maar ik vind het juist zo lekker! En Pebbels mag ook 
geen kuil omdat ze ziek wordt en die zit gewoon de kuilschuur leeg te 
vreten. Snap jij dat nou?

Ten tweede: Ik had een hele goede vriend: Sjimmy. Zomaar, van de ene 
op de ander dag, hebben ze hem met pensioen laten gaan! Ik mag hem 
nu alleen nog maar in de vakantie opzoeken. Hij kijkt nauwelijks meer 
naar me om omdat hij daar allemaal andere vriendjes en vriendinnetjes 
heeft gevonden. Ja, dat kan ik hem natuurlijk niet kwalijk nemen; hij 
moet ‘t het hele jaar tenslotte ook zonder mij doen.

Ten derde: Ik stond heerlijk binnen tussen alle andere paarden en toen 
hebben ze me buiten gezet! Dat pik ik dus niet. Ik heb zo zitten pesten 
en proberen de box te slopen met al mijn getrap, dat ze eindelijk respect 
voor me hebben gekregen: ik sta nu weer binnen, eerste stal, zodat ik al-
les kan zien. En, als het me niet bevalt, trap ik gewoon nog eens lekker 
tegen de stalwand aan zodat het ze meteen opvalt dat ik aandacht wil! 
Lekker met m’n oren in m’n nek, zodat ze allemaal naar me kijken. En 
wie durft…geeft me dan nog lekkere knuffels ook. Bovendien…zo kom 
je ook nog eens in het krantje.

Heb je het al geraden??? Aangenaam…mijn naam is Beertje!

Beertje
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Met een vaccinatie kun je het 
afweermechanisme van het li-
chaam versterken tegen een virus 
of bacterie. Het paard krijgt een 
stof toegediend die op dit virus 
of deze bacterie lijkt, maar die 
geen ziekte veroorzaakt. Op het 
moment dat een echte indringer 
het lichaam binnenkomt, kan het 
afweermechanisme van het paard 
hier direct reageren. 

Onze paarden worden jaarlijks 
geënt tegen twee ziekten: influenza 
en tetanus.

Influenza is een zeer besmette-
lijke virusinfectie van de voorste 
luchtwegen. Het virus verspreidt 
zich via kleine, in de lucht zweven-
de waterdruppeltjes, die vrijkomen 
bij het hoesten. De huisvesting be-
invloedt de verspreiding, want een 
betere ventilatie en aanvoer van 
frisse lucht betekent minder virus-
deeltjes in de lucht. 

Tetanus is een aandoening aan 
het zenuwstelsel, die veroorzaakt 
wordt door een bacterie. Deze 
tetanusbacterie ontwikkelt zich 
in wonden en vooral in diepe. 
De gifstoffen die dan worden ge-
vormd zorgen ervoor dat de spie-
ren geleidelijk verstijven. Zodra 

de ademhalingsspieren worden 
aangetast, sterft het paard door 
verstikking. Paarden zijn bijzonder 
gevoelig voor tetanus en reageren 
slecht op behandeling. 

Vaak worden de influenza-inen-
ting en de tetanusinenting gecom-
bineerd zodat onze paarden maar 
één vaccinatie hoeven te hebben. 
Net als mensen vinden paarden het 
namelijk ook niet leuk om gevac-
cineerd  te worden.

Chantal Bos

Vaccinatie bij paarden
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Paspoort Ko
Algemene informatie
Officiële naam : Koyano
Geslacht : Ruin
Ras : Volbloed Arabier
Schofthoogte : 1.52m
Kleur : Schimmel

Karakter
Ko heeft voor een Arabier een rus-
tig karakter. Hij is leergierig en een 
fijn paard voor beginnende ruiters. 
Hij let goed op zijn ruiter, plakt niet 
achter andere paarden en laat zich 
makkelijk sturen. Het maakt hem 
niet uit welke ruiter hij op zijn heeft, 
hij vindt iedereen leuk!

Wist je dat?!
•	 Ko heel goed western is gereden en dat nog steeds goed kan?
•	 Ko de lift heel eng vond, en het uiteindelijk toch gelukt is om hem het 

niet meer eng te laten vinden. 
•	 Als Ko moeite heeft in de gevorderde lessen met dressuur, hij alle wes-

tern oefeningen uit de kast haalt die hij kent?

Floor A-Tjak
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Marjan en Jolanda
Marjan en Jolanda rijden op de 
maandagavond en maken samen 
van alles mee. In dit nummer 
vertellen zij een aantal van hun 
leukste belevenissen.

Marjan rijdt altijd graag op Pebbels 
en Jolanda haar favoriet is Beertje. 
Toen het weer nog wat beter was, 
gingen ze samen Pebbels  buiten 
afspuiten na het rijden. Pebbels en 
Beertje stonden toen nog samen in 
de twee stallen buiten. De dames 
waren druk aan het kletsen en in 
de weer met Pebbels buiten, tot 
Marjan naar binnen toe ging. 

Jolanda zou Pebbels op stal zet-
ten. Maar Marjan komt terug en 
ziet de staldeur van Pebbels open 
staan. Dat is vreemd? Marjan roept 
Jolanda erbij, maar Jolanda weet 
van niks. ‘Ik weet zeker dat ik haar 
op stal heb gezet hoor’. De dames 
beginnen met zoeken, want de stal 
van Pebbels is leeg?! Marjan gaat 
de ene kan van het terrein op, Jo-
landa de andere. En maar roepen, 
overal zoeken, maar geen Pebbels. 
Ze is toch niet klein zou je zeg-
gen, die kan niet zomaar verdwij-
nen. Toch was Pebbels nergens 
te bekennen. Toen kreeg Jolanda 
opeens een ingeving! Wacht eens 

even… Jolanda loopt naar de stal 
van Beertje, naast die van Pebbels 
toen nog, en ja hoor daar stond 
Pebbels! Ze had op Beertje gere-
den, maar was even vergeten dat 
ze nu Pebbels had afgespoten. De 
dames hebben hier vervolgens heel 
hard om gelachen en krijgen nu 
nog een grijns op hun gezicht als 
ze er aan terugdenken. 

Naast de paarden zijn ze ook gek 
op andere dieren. Marjan werkt 
vrijwillig bij de dierenambulance 
en heeft een keer een kip zonder 
thuis voor Chantal meegenomen. 
Ze hebben haar Berta genoemd. 

Op maandagavond is het soms 
net een dierenopvang. Chantal 
komt na de lessen gezellig thee 
drinken met haar 5 honden. Dan 
lopen Epke, Ollie en King nog in 
het rond. Marjan heeft altijd haar 
twee labradors mee, Boy en Floris. 
De honden weten Marjan altijd 
te vinden, want ze heeft steevast 
koekjes in haar zak zitten. Als 
Marjan en Jolanda thee aan het 
drinken zijn, worden ze omgeven 
door kwispelende staartjes en aan-
gestaard door vele lieve oogjes. 

Toch blijkt Marjan niet altijd 
even veel van dieren af te weten. 
Ze ging kijken naar de konijnen 
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van Chantal en was ervan over-
tuigd dat alle drie de konijnen 
voedsters waren. Ze zouden prima 
met elkaar in één hok kunnen. 
Maar Chantal werd plots verrast 
met allemaal kleine konijntjes! 
Oeps.. Bleek er toch een manne-
tje tussen te zitten. Volgende keer 
toch iets beter voelen, Marjan! 

Jolanda rijdt al 46 jaar paard en 
heeft lang terug een eigen pony 
gehad. Hij heette Beauty en leek 

zoveel op Beertje, dat het broer en 
zus hadden kunnen zijn.

Marjan heeft 35 jaar ervaring, 
waarvan 23 jaar bij de Blijde Rui-
ters. Ze rijden nu 5 jaar samen op 
de maandagavond bij Mick. Ze 
hebben altijd de grootste lol samen 
en blijven dit nog wel even volhou-
den, onze eigen Waldorf en Statler!

Iris Haak
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Erik Roest
Erik is 25 jaar oud en rijdt al 15 
jaar bij de Blijde Ruiters. Onge-
veer 8 jaar geleden is hij hier ook 
komen werken. 

Erik begint de dag met stallen uit-
mesten, stallen opstrooien, paar-
den poetsen en op-en afzadelen 
voor de mensen die dat niet zelf-
standig kunnen. Verder bestaat zijn 
werk uit de mesthoop opsteken, 
vegen, de voer-en kuilkar controle-
ren en zonodig bijvullen, strobalen 
losmaken voor de volgende dag, 
kuilbalen slopen, poep-en vuilnis-
bakken legen, begeleiden van paar-
den en ruiters en het inwerken van 
nieuwe stagiaires en vrijwilligers.

Erik vindt het samenwerken op 
de manege heel belangrijk en ook 
heel  leuk. Ten eerste gaan alle 
klusjes sneller wanneer je het sa-
men doet en maakt het de zware 
klussen minder zwaar. 

Ten tweede vindt Erik het leuk 
om mensen wat te leren. Hij vindt 
het bijvoorbeeld erg leuk om jon-
gere ruiters te leren hoe ze moeten 
poetsen en opzadelen. Ook vindt 
hij het leuk om stagiaires en vrij-
willigers uit te leggen hoe het zit 
met alle aanpassingen die nodig 
zijn bij de vele verschillende rui-

ters. Zoals de verschillende soor-
ten zadels, schoenbeugels, dekjes, 
hulpteugels etc.

Erik heeft paarden altijd leuk 
gevonden. Als klein jongetje was 
hij begonnen met judo, maar dat 
was niets voor hem. Toen be-
dachten zijn ouders dat misschien 
paardrijden wat voor Erik zou zijn. 
Hij is begonnen bij manege Veldt, 
maar al vrij snel overgestapt naar 
de Blijde Ruiters en dat bevalt hem 
prima. Erik vindt Sibbel en Bobbie 
het leukst, maar ook Ko en Jannick 
vindt hij erg leuk om op te rijden. 
Het leukst aan paardrijden is dan 
ook om de paarden lekker los in 
het lijf te maken en ze lekker weg 
te rijden en weer terug te nemen.

Natuurlijk zijn er ook altijd 
minder leuke klusjes die gedaan 
moeten worden. Zo vindt Erik het 
minder leuk om de blauwe ton-
nen in het gangpad te legen. Ze 
zijn vaak erg vies en het legen in de 
container is zwaar werk. Ook het 
losmaken van de strobalen is vaak 
een zware en minder leuke klus. 
Ze zijn zo strak opgestapeld in de 
schuur dat het vaak moeilijk is ze 
los te krijgen. Dit komt voorname-
lijk doordat de tractor niet zoveel 
draairuimte heeft om ze op een an-
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dere manier op te stapelen. Daar-
door zitten ze vaak aardig klem.

Erik heeft ook nog andere hob-
by’s: skeeleren, gamen en in de 
winter schaatsen. De leukste games 
zijn Super Smash Bros (een strate-
gisch actiespel), Legend of Zelda 

en Pokémon.
Eriks grootste wens is binnenkort 

een keer deel te nemen aan een 
skeelertocht van 40 kilometer. Hij 
is hier al hard voor aan het trainen.

Coco Fiolet

In 2015 worden de lesgelden voor zowel adviesruiters als niet-advies 
ruiters verhoogd met 50 cent per maand. Het nieuwe lesgeldtarief voor 
adviesruiters is dan 41 Euro per maand (was 40,50). Niet-adviesruiters 
gaan 52,50 per maand betalen (was 52 Euro).

Nieuwe lesgelden
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Als je de kleurplaat voor 1 april in de Babbelbox gooit, dan 
word jij misschien de winnaar van deze kleurwedstrijd. Doe je 
best en vergeet niet je naam op de kleurplaat te zetten!


