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Uit de box  

Ja ja, al weer het laatste krantje van dit 

jaar! En wat is het snel gegaan! Zo is 

iedereen nog bezig geweest met geld 

inzamelen voor de renovatie en zo is de 

renovatie geweest en is het jaar alweer 

voorbij! Het is een druk jaar geweest voor 

iedereen maar eindelijk komt er rust in de 

tent! Het is nog even de laatste puntjes op 

de i en dan is echt alles afgerond! 

In dit krantje komen er weer twee 

paarden aan bod. Het paspoort van Lion 

en een dag uit het leven van Pieter. Ook 

hebben we weer een interview. Deze keer 

hebben we de instructeur, waar de 

instructrices les van krijgen, geïnterviewd. 

En we stellen 2 ruiters aan jullie voor.  

Natuurlijk hebben we ook weer een aantal 

wist-je-datjes! En gaan we het hebben 

over het belang van een goede sport bh!  

Wij vinden het trouwens leuk als jullie 

tekeningen of verhaaltjes blijven 

inleveren! Deze kun je in de groene 

Babbelbox (rechts van de tv kast in de 

kantine) inleveren. Wij plaatsten deze dan 

in het  volgende krantje! 

Wij wensen jullie veel lees plezier, fijne 

feestdagen en gelukkig nieuwjaar!!!  

De redactie  

 

 

 

 

http://www.deblijderuiters.nl/


Aangepaste openingstijden feestdagen 

24 december:  vanaf 15.00 gesloten 

25 december:  gesloten 

26 december:  gesloten 

31 december:  gesloten 

1 januari:    gesloten  



De juiste sport BH  

Een paard wordt van nature zonder ruiter op zijn rug geboren. Toch krijgen veel paarden bij 

tijd en wijle een rugzakje te dragen in de vorm van een mens. Zit dit rugzakje mooi recht en 

gaat het soepel mee met de bewegingen van het paard, dan loopt daar een ontspannen 

paard dat veel plezier heeft in zijn werk. Maar draagt het paard een gespannen rugzakje dat 

tegen de bewegingen ingaat en misschien zelfs een beetje scheef zit, dan wordt zijn taak een 

stuk moeilijker. Hij moet nu extra spierkracht inschakelen om in balans te blijven en kan zijn 

opdracht niet meer correct uitvoeren.  

Hoe bewegen je borsten?  

Aan de amazone dus de raak om de bewegingen van haar lichaam in overeenstemming te 

brengen met die van haar paard. met inbedrip van haar borsten. Loopt het paard op een 

rechte lijn, dan stuiteren de borsten aanzienlijk omhoog, omlaag en naar voren. Dat effect 

wordt vergroot als het paard ook nog eens hoog opgooit. Rijdt de amazone een figuur met 

bochten, dan komt er ook nog een zijwaartse component bij.  

Invloed op de sportprestaties 

Stel je voor dat je met een rugzak aan het wandelen bent. In die rugzak zitten twee blikken 

tomaten, of als je een wat grotere cupmaat hebt, twee pakken suiker. Maar die liggen niet 

stil, die stuiteren bij voortduring op en neer in je rugzak. Je zult er niet meteen van omvallen, 

maar hinderlijk is het wel. Want die beweging voel je. Voor een paard is dat net zo. Hij zal 

zich met stuiterende borsten, misschien wel redden, maar prettig is anders. Omdat borsten 

achter de beweging aankomen, werken ze de beweging van het paard tegen. Nog moeilijker 

wordt het als de amazone veel naar beneden kijkt in plaats van in de richting waarin ze rijdt. 

Want als ze het hoofd buigt, buigt de boven rug met de borsten gemakkelijk mee. Het 

deelzwaartepunt van de romp verplaatst zich nu naar voren richting de schouders van het 

paard. Het paard kan zich nu niet meer goed verzamelen en gaat meer op de voorhand 

lopen. De voorhand is minder draagkrachtig dan de achterhand, met als gevolg dat het paard 

makkelijker overbelast raakt en daardoor sneller artrose krijgt.  

Welke impact? 

In de bewegingen van een paard zit enorm veel energie. En dat doet borsten genadeloos 

stuiteren. Paardrijden is dan ook zonder enige twijfel een extreme impact sport (te 

vergelijken met hardlopen). 

De toegevoegde waarde van je sport bh 

De klappen die de borst op de rug van een paard te verduren krijgt, zijn niet mals. Dat hoef 

je een amazone die net een half uurtje heeft doorgezeten op een dravend paard echt niet uit 

te leggen. Daarom is het waarschijnlijk dat ze al een sport bh draagt. En daar zit hem meteen 



de kneep. Want hoe leg je een amazone uit dat ze een goede sport bh nodig heeft als ze 

denkt dat ze die al heeft?  

De moeilijkheid is dat het goedkopere segment sport bh’s uit de winkel vaak hooguit low tot 

medium support biedt, en dat is voor paardrijden echt onvoldoende. Bovendien zijn de 

naden vaak slecht afgewerkt zodat ze snijden, knellen en schuren. Een goede extreme 

support bh is supercomfortabel en reduceert stuiteren tot een absoluut minimum. Door de 

stevige elastische ondersteuning wordt rechtop zitten bovendien gemakkelijker. Heb je dat 

effect eenmaal gevoeld, dan wil je je oude ‘sport bh’ echt niet meer aan. Je zit nu rustiger in 

het zadel en houdt je zwaartepunt gemakkelijker boven dat van je paard. dat is niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor je paard een stuk aangenamer!! 

Wij raden aan om je te laten adviseren in een lingerie winkel, zo weet je zeker dat je de 

juiste bh krijgt! 

Bron: www.kiesdejuistesportbh.nl  

  

http://www.kiesdejuistesportbh.nl/


Wist je dat….. 

- Vooruitgang met gebreken komt? Helaas heeft Chantals woning flinke waterschade 

opgelopen tijdens de verbouwing van de manege. 

-  Diezelfde Chantal beweert een dierenliefhebber te zijn, maar regelmatig haar honden kwijt 

is? Of ze heeft ze in de auto laten zitten en denkt: “goh, waar zijn ze toch?”, of ze vergeet er 

gewoon een op de manege als ze weggaat? 

- Wist je dat ook Mick wel eens een hond vergeet als ze naar huis gaat? 

- Wist je dat Edith ondertussen al een heleboel winstpunten in de Z heeft met Lion? 

- En dat Mick met Pieter al bijna in de M2 zit? 

- Dat Ron al heel wat kilo’s is afgevallen? 

- Dat het nu veel warmer is in de manege? 

- Dat de avond ruiters in toerbeurt de wc’s schoonmaken? 

- Dat we een top tijd gehad hebben op boerderij Saens Groen en dat we Ayam en Irna 

nogmaals heel hartelijk willen bedanken voor de gastvrijheid. 

- Dat Wendy en Serena’s nieuwe hond een zoon van Kay (hun andere hond) is? 

- Dat Sibbel en Monty regelmatig ruzie met elkaar hebben op stal? 

- Wist je dat er in 2016 weer diploma dagen aankomen? 

- Bobbie haar schrik gedrag kwam doordat ze heel veel pijn had aan haar schouder en 

pezen? Inmiddels is ze behandeld door onze fysio en is Edith weer begonnen met rijden.  

  



Even voorstellen: Luc Salfischberger 

Zou je iets over jezelf kunnen vertellen en hoe je bij de Blijde Ruiters terecht bent 

gekomen. 

Mijn naam is Luc Salfischberger. Ik geef al heel lang paardrijles. Ik ben begonnen op Manege 

Geuzeneiland  in Amsterdam, een kleine manege gerund door vrijwilligers. Ik heb lange tijd 

gewerkt als leraar basisonderwijs, maar sinds 01-01-2013 fulltime in de paarden gegaan. 

Sinds kort run ik met mijn partner een grote stal in Kwadijk, maar hou ook nog tijd over om 

les te geven op locatie en mijn werk als paardenmasseur uit te voeren. 

Ik ben bij de Blijde Ruiters terecht gekomen via Lies. Zij kende mij al van het lesgeven bij Stal 

Nieuwland. Grappig detail is dat ik samen met Bas, die voor mij de lessen aan de 

instructrices verzorgde, de ORUN opleiding heb gedaan. 

Wat vind je van onze manege, onze paarden en het paardrijden voor mensen met een 

lichamelijke/verstandelijke beperking? 

Ik vind het erg mooi om te zien hoe de mensen met verschillende beperkingen zo kunnen 

genieten van de omgang met en het rijden op de paarden. De manege ziet er super uit en de 

paarden worden erg goed verzorgd. 

Je geeft les aan onze instructrices. Wat vind je het belangrijkst in deze lessen? Waar 

werken jullie naar toe, en is het belangrijk dat de instructrices nog steeds les krijgen? 

Het belangrijkste van de lessen vind ik dat de paarden zich moeten kunnen ontspannen 

onder het zadel. Het is onvermijdelijk dat paarden op een manege zich gaan spannen onder 

het zadel. Daarom vind ik het idee van het bijrijden erg goed. Ik zie dat de manegepaarden 

losser en beter worden door het bijrijden. Het is zeker belangrijk dat de instructrices nog les 

krijgen. Zij ontwikkelen hiermee hun eigen rijvaardigheden gevoel en kunnen nieuwe dingen 

die ze leren ook weer overbrengen op de ruiters. 

De instructrices hebben ieder hun eigen paarden die ze bij rijden. Kunnen ze niet 

gezamenlijk alle paarden bij rijden, zonder een specifieke verdeling onderling?  

Ik denk dat een verdeling wel goed is omdat ieder paard ook zijn eigen karakter heeft. Zo 

kun je proberen om goede combinaties te maken tussen de ruiters en de paarden. 

Mick en Edith rijden wedstrijden met Lion en Pieter. Is dit van belang voor de manege?  

Ik weet niet of het een direct belang heeft, maar er zijn wel verschillende positieve aspecten. 

Het verbetert het imago van het manegepaard. Paarden op dit niveau kunnen de ruiter ook  

weer dingen leren. Voor de instructrices blijft het ook een uitdaging om zichzelf steeds te 

verbeteren. 



Je bent ook paarden masseur. Af en toe masseer je ook onze paarden, met name wanneer 

er problemen lijken te zijn. Merk je dat onze paarden andere klachten hebben dan de 

andere paarden die je behandelt? 

In principe komen spierproblemen bij paarden vaak meer door trauma. Uitglijden, vastliggen 

in de box en slecht liggende zadels veroorzaken veel leed. Ik denk dat het goed is dat ik de 

paarden af en toe check, net als de osteopaat, want de paarden worden soms natuurlijk wel 

scheef belast. Het ene paard kan dit nou eenmaal beter compenseren dan de andere/  

Heb je nog een tip en een top voor de manege? (een tip en iets wat je heel goed vindt? 

Ik vind de Blijde Ruiters een super manege.  

Top vind ik al die vrijwilligers die elke dag komen helpen. 

Een tip kan ik nu even niet bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vincent en Mark 
 
Vincent en Mark rijden al een hele tijd samen paard bij ons op de manege. 

Mark is begonnen in oktober 2011. Vincent is begonnen in oktober 2006,. Hij rijdt volgend jaar dus al 

10 jaar bij de Blijde Ruiters! 

 

Ze komen elke dinsdag samen, met de taxi, naar de manege. 

Mark gaat dan eerst omkleden en daarna lekker spelletjes doen op zijn computer, ook Vincent trekt 

ondertussen zijn paard rijkleding aan. 

 

Vincent rijdt altijd op Halloween. Hij kan daar heerlijk mee draven en ook galopperen. Soms gaat hij 

zo hard in galop dat Mick hem een beetje rustiger moet laten rijden. Als Vincent in galop is geweest 

zit hij altijd te juichen op zijn pony, zo leuk vindt hij het. 

 

Mark rijdt meestal op Jannick of Pebbels. Mark gaat ook in draf. Galop wil hij liever niet. Dat vindt hij 

een beetje spannend. Mark kan heel goed sturen. Samen met Toos, die hem altijd begeleid, stuurt hij 

allerlei figuren. Ook over balkjes heen stappen kan hij goed. 

 

Als het mooi weer is dan gaan ze ook graag naar buiten. Maar Vincent wil aan ‘t eind in de binnenbak 

toch vaak nog even een klein stukje in galop. 

 

Omdat Vincent doof is en Mark slechthorend geeft Mick tijdens de les met handgebaren aan wat er 

gedaan moet worden. Bijv. 1 vinger op steken is in stap gaan, 2 vingers is in draf en 3 vingers in galop.  

 

Na de les brengen ze hun pony weer naar de stal. Mark zadelt zijn pony samen met Toos af en 

Vincent doet alles zelf. Daarna weer 

omkleden en met de taxi naar huis.  

  



Een dag uit het leven van: Piet(er) 

Mijn Naam is Piet (er), het hulpje van Sinterklaas 

Hier bij de Blijde Ruiters doen we niet aan “zwarte Piet”. Ten minste, daar lijkt het wel op. 

Wij zijn een manege die iedereen een warm hart toedraagt en waar iedereen gelijk is en 

wordt geaccepteerd. Dus…omdat sommige mensen vinden dat zwarte Piet een soort slaaf 

uit het verleden is, hebben wij hier kennelijk gekozen voor een witte Piet (er),voor mij dus.  

Je moet weten, officieel heet ik Peter. Maar omdat ze hier bij de manege altijd een 

vooruitziende blik hebben, ben ik alvast omgedoopt tot Pieter toen ik hier binnenkwam. 

Pien, daarentegen, helemaal zwart, mocht gewoon Pien blijven heten. Ze hadden maar 1 

letter hoeven veranderen en dan was het Piet geweest. (Er zijn genoeg dames die Pietje 

heten). Maar nee, hier kozen ze voor een witte Piet, voor mij dus. Eerst mocht ik gewoon 

even een paar jaartjes wennen, maar nu was het zover. Ik was, voor even, de hulp van de 

echte Sinterklaas, echt waar!!! 

Bij de voetbalvereniging aan de overkant kwam Sinterklaas op bezoek, en Americo, het echte 

paard van de Sint, had een dagje rust. Hij was oververmoeid geraakt van alle tochten over de 

daken en alle bezoeken aan clubs en scholen. En weet 

je….toen mocht ik invallen!!! 

Ik mocht naar de overkant om Sinterklaas te 

ontmoeten. Een kabaal daar, met al die kinderen en 

klapperende vlaggen en knallende ballonnen. Maar, 

zoals jullie wel zullen weten, ben ik nooooooit bang! 

Nou ja nooit…alleen voor witte koeien dan. Dat komt 

omdat ik gewend ben aan zwarte en bruine koeien. 

De meeste paarden zijn immers ook zwart en bruin. 

Ook witte paarden behoren tot mijn beste vrienden 

(Ko bijvoorbeeld), maar een witte koe??? Bizar 

gewoon. Ze verzinnen wat in Nederland hier. 

Maar goed, ik was dus bij de voetbalclub en 

Sinterklaas moest natuurlijk op mijn rug. En je kon 

wel merken dat die voetbalmensen niet zo goed 

weten hoe ze met paarden om moeten gaan. Hier op 

de manege doen ze altijd heel voorzichtig met 

vreemde voorwerpen in de bak. Paarden schrikken nou eenmaal makkelijk. Ik niet hoor!!! 

Klaboem, klets klats, daar werd naast mij even een trapje uitgeklapt en neergekwakt zodat 

Sint makkelijk kon afstappen met die lange jurk. En ik…….ik gaf geen kik!!! Wat een 

superpaard ben ik toch.  



Paspoort Lion 

Algemene informatie: Bij de manege sinds 21 oktober 2013. 

Officiele naam: Urzoy 

Geslacht: ruin 

Ras: Kwpn 

Schofthoogte: 1.60m 

Kleur: bruin 

Geboortedatum: 24-4-2001 

Vader: Jonker 

Moeder: Punera  

Geboorteplaats: Hengelo (gld) 

Voormalige eigenaar: Mirjam Vinke 

----------------------------- 

Toen Lion bij ons kwam, was de manege op zoek 

naar een paard dat zowel dressuurmatig, als voor de kar gebruikt kon worden. Na het verlies 

van Jetse hadden we geen geschikt paard meer om mee te mennen. Eerst was het de 

bedoeling om Nadia daarvoor te gebruiken, maar zij had zoveel medische problemen dat we 

toch een tijdje zonder geschikt paard verder moesten en geen paard hadden om voor de kar 

te zetten. 

Toen kwam Lion! Hij had al in de Z gelopen in de mensport met zijn vorige eigenaar en was 

onmiddellijk geschikt om mee te mennen. Hij doet dit wekelijks met Ron en Dennis. Wat een 

superpaard voor de kar! 

Maar ook dressuurmatig doet hij het geweldig. In het begin vond hij het heel raar met 

iemand op zijn rug en schrok hij van ieder geluidje dat van boven kwam, van een hoestje tot 

een lach. Je moest zeker niet niezen want dan was hij vertrokken. De eerste weken kon hij 

ook alleen nog maar lopen met oogkleppen op. Hij vond het zo eng om ineens de wereld van 

alle kanten te kunnen bekijken tijdens het rijden. 

Al heel snel is Edith in de M2 gestart met Lion. Ook al had hij weinig dressuur ervaring, hij 

had al wel heel wat ervaring tijdens wedstrijden in de mensport. Inmiddels heeft Edith al de 

nodige winstpunten in de Z1 behaald en zijn Edith en Lion druk bezig om de galopwissels te 

trainen voor de Z2. Wat een superpaard!!!! 



Kosten paardrijlessen  

Paardrijden is een dure sport. Dit heeft te maken met het feit dat het paard een levend 

wezen is en veel zorg nodig heeft; een box met stro, hooi en krachtvoer om te eten. De 

hoefsmid moet elke 2 maanden langs komen voor de hoeven, 1 x per jaar de tandarts en de 

fysiotherapeut. Daarnaast kost de dierenarts ook veel geld . Verder de kosten van het zadel, 

hoofdstel, dekens en alles wat daarbij hoort.  Kortom, een voetbal is goedkoper. 

Wanneer uw (schoolgaande) kind toch heel graag wil paardrijden en de kosten blijken te 

hoog, is er in de gemeente Zaanstad de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen (voor 

kinderen tot 18 jaar). Meer informatie kunt u vinden  op de website 

www.meedoenzaanstad.nl 

Voor mensen boven de 18 jaar, die heel graag willen rijden, kunt u altijd contact op nemen 

met onze stichting. Misschien is er een mogelijkheid om een vergoeding via een fonds te 

vinden. U kunt dan een mail sturen naar info@deblijderuiters.nl  

 

 

http://www.meedoenzaanstad.nl/
mailto:info@deblijderuiters.nl


 

 

 

 

 

 



 


