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Het heeft even op zich laten wachten, maar
eindelijk is er weer een clubkrantje! We
hebben dit keer een extra vol krantje!
Ook dit jaar is er veel gebeurd, we hebben
onverwachts afscheid moeten nemen van
Bobbie. Lambiek en Mac hebben nieuw baasje
gevonden en hebben het daar ontzettend
naar hun zin! Inmiddels zijn er drie nieuwe
paarden: Fox, Mats en Charlie. Zij doen het
alle drie hartstikke goed in de lessen!
Na lang zoeken hebben we er een nieuw
bestuurslid bij; we gaan haar dan ook gelijk
voorstellen! Helaas hebben we nog meer
bestuursleden nodig,. Verderop in het krantje
geven we meer uitleg daarover.
We gaan jullie ook een kijkje geven in onze
uitgaven aan de paarden. Zo krijgen jullie een
beetje een idee wat een paard kost.
De vakantie van de paarden en de open dag is
bekend; blader snel verder en noteer het in je
agenda!

Redactie
Coco Fiolet
Maartje van den Nieuwboer
Floor A-Tjak

In het vorige krantje hebben we een oproep
gedaan of jullie nog tekeningen en/of verhalen
wilden inleveren. Daar hebben jullie goed
gehoor aan gegeven want er is veel
ingeleverd! Maar we ontvangen graag nog
veel meer tekeningen en verhalen!

Eindredactie
Coco Fiolet
Floor A-Tjak

Even ter herinnering:
Houd op warme dagen goed je telefoon, mail
en facebook in de gaten. Er kunnen lessen
worden aangepast of afgezegd.

Illustraties
José van der Kooij
Floor A-Tjak

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Coverfoto
Floor A-Tjak

Kijk voor het laatste nieuws op
www.deblijderuiters.nl en houd facebook in
de gaten!
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Aankondiging open dag
Dit jaar is er op 7 oktober weer een open dag! Noteer het in je agenda!
We hebben een aantal leuke demonstraties geregeld en zullen zelf ook
het een en ander laten zien.

Wij zijn nog op zoek naar spullen voor de tombola, graag via de mail
aanmelden; info@deblijderuiters.nl

We hopen jullie te zien op 7 oktober!!!
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Bestuursleden gezocht
Beste lezer,
Oproep vanuit het bestuur !: Wij staan open voor versterking van het bestuur.
Wij zijn heel blij dat José het secretariaat op zich wil nemen, maar we zijn op zoek naar nog meer
enthousiaste kandidaten.
Er zijn zoveel goede plannen. Er ligt nog zoveel op stapel, daarom gaan we onder andere via deze
weg proberen om geschikte kandidaten te vinden om het bestuur uit te breiden. Manege De Blijde
Ruiters is een professionele organisatie dat in een positieve sfeer en werkomgeving, keihard
samenwerkt met alle betrokkenen om elkaar en de organisatie steeds te verbeteren. Om de drie
weken vergaderen we en daarnaast is er ook regelmatig telefonisch contact of e-mail verkeer.
Het zou heel fijn zijn als er een goede kracht bij komt met ervaring, die zich volledig richt op de
sponsoring. Daar komen we niet genoeg aan toe op dit moment.
Naast de taak Sponsoring, zijn wij op zoek naar een bestuurslid die zich bezig wil houden met
technische zaken op de manege in de breedste zin van het woord. Iemand die van alles wil bijhouden
qua onderhoud, garanties en graag mee zou willen denken over verbeteringen en oplossingen kan
bedenken.
Wij vragen u via deze weg of u iemand kent, of iemand bent die ons zou kunnen helpen. Denkt u dat
u ons verder kunt helpen met professionalisering van Manege De Blijde Ruiters en wilt u een
onderdeel zijn van ons enthousiaste team, neem dan alstublieft contact met ons op! Wij maken dan
graag een afspraak.
Meer informatie is uiteraard mogelijk via info@deblijderuiters.nl
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is José van der Kooij en ik ben 58 jaar oud. Sinds september 2017 rijd ik bij Manege De
Blijde Ruiters. Ik heb in de afgelopen tien jaar twee ongelukken met een paard (niet Fanny) gehad
waarbij ik erg op mijn hoofd ben gevallen. Ondanks dat ik beide keren een cap droeg heb ik daar toch
een kleine hersenbeschadiging aan overgehouden. Verder heb ik reuma en door dit alles kan ik niet
meer rijden op een “normale” manege. Dat gaat me allemaal veel te snel.
Op de foto zie je mij en mijn KWPN-merrie Fanny. Ik kocht haar in 2001 en heb haar gehad totdat zij
is overleden in februari 2015. Zij was niet gemakkelijk om te rijden maar wel erg lief en geduldig,
poetsen vond ze heerlijk. De laatste jaren dat zij hier op stal stond hebben we heel veel grondwerk
gedaan, waarvan we allebei genoten. Fanny vond het het leukste als ik een paar hindernissen in de
bak zette zodat zij zelf kon gaan springen. In mei 2011 is zij naar Frankrijk verhuisd, naar een grote
boerderij voor pension- en pensioenpaarden. Ze was daar heerlijk vrij in haar eigen merriekudde. Ze
was nog steeds van mij tot haar overlijden en ik bezocht haar elk jaar. Ik mis haar nog altijd!
Door mijn beperkingen kan ik niet meer werken, maar ik wil graag betrokken zijn bij De Blijde Ruiters.
Omdat ik slecht loop dacht ik dat het een goed idee zou zijn om het bestuur te versterken. Dus ga ik
aan de slag als secretaris. Ik hoop dat ik zo mijn steentje kan bijdragen om de manege nog heel lang
te laten bestaan. Want ik geniet altijd als ik op stal ben van alle mensen en alle paarden, gewoon een
fijne plek!
Tot ziens,
Groetjes,
José
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NSGK
Beste ruiters, familie, verzorgers van….
In 2017 zijn we weer benaderd door het NSGK om mee te doen met de collecte van NSKG waarbij De
Blijde Ruiters de helft krijgt van wat we ophalen met collecteren en de andere helft voor NSGK. Een
goede deal! Er hebben in totaal 13 ruiters/vrijwilligers van de meer dan 250 ruiters die bij ons
rijden mee gecollecteerd voor De Blijde Ruiters en het NSGK.
In elke bus zat gemiddeld een bedrag van € 68,89
Op onze eigen rekening is dus de helft van het totaalbedrag wat opgehaald is door deze collectanten
op onze Blijde Ruiters rekening gestort. En dat is maar liefst € 550,29 ! Dat was wel te beschrijven als
echt Superrrrr!
Daar zijn wij ontzettend blij mee, en zeer dankbaar zijn wij dan ook voor iedereen die heeft
meegelopen. Mevrouw Bakker heeft het allermeeste opgehaald, maar liefst € 140 , en er ligt voor
haar een kleine attentie op het kantoor.
Hopelijk kunnen we jullie, en hopelijk ook anderen, opnieuw motiveren om ook dit jaar mee te
collecteren nu jullie dit bedrag zien, hetgeen ontzettend fijn is voor onze manege. Tegen die tijd zal
tijdens alle lessen dan ook worden geïnformeerd of jullie een paar uurtjes willen collecteren. We
kunnen het niet verplichten maar we doen wel echt een dringend beroep op alle ruiters en ouders.
Alle kleine beetjes helpen en met elkaar, in én of twee uu rtjes tijd, is er dan weer zo’n prachtig
bedrag opgehaald. Mede dankzij dit soort hulp kunnen wij blijven voortbestaan.
Bij het NSGK kunnen wij voor de Blijde Ruiters financiële hulp aanvragen voor projecten waar wij heel
blij van worden. Daarnaast gunnen zij ons dan die helft van jouw opgehaalde bedrag, wat natuurlijk
fantastisch is.
Het NSGK draagt De Blijde Ruiters een warm hart toe en door jullie inzet tijdens de collecteweek
wordt er weer iets terug gedaan. Hoe mooi is dat?
We kunnen toch wel opnieuw op jou rekenen, en misschien ook op andere collectanten? GEEF JE
DUS OP. Collecte vindt jaarlijks plaats in november en we zullen dan ook na de zomervakantie weer
een oproep plaatsen om je aan te melden voor het collecteren.
Alvast bedankt namens Natasja Spaan en Maartje van den Nieuwboer
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In Memoriam Bobbie
Algemene informatie: Bij de manege sinds 16 januari 2014
Officiële naam: Bobbie Roza
Geslacht: merrie
Ras: Haflinger
Schofthoogte: 1.50 m
Kleur: Isabel
Geboortedatum: 4 april 2007
Overleden: 1 januari 2018

Bobbie is bijna vier jaar op de manege geweest en
was ruim 6 toen ze bij ons kwam. Ze was duidelijk
jong en moest nog veel leren. Het was de bedoeling
dat ze ook voor de kar zou lopen maar na wat gekke
bokkesprongen voor de kar bleek ze daar niet zo
geschikt voor te zijn. Zij hield daar een nare blessure
aan haar schouder aan over, waardoor zij regelmatig
schrikreacties vertoonde als zij pijn in haar schouder
voelde. Dit heeft best een tijdje geduurd; soms ging
het beter en soms had ze weer last.
De laatste tijd ging het veel beter. Steeds meer ruiters
konden met plezier op Bobbie rijden en zij begon het
werk op de manege ook steeds leuker te vinden.
Helaas kwam daar op nieuwjaarsdag een abrupt einde
aan.
Tijdens het uitmesten hadden de paarden lekker een
paar uurtjes buiten gestaan. Vlak voordat ze naar binnen mochten heeft Bobbie een trap van een
ander paard gekregen (slechts 1 trap) en helaas kwam die ene trap precies op de verkeerde plek op
haar been waardoor deze brak. Gelukkig was de dierenarts snel ter plaatse en heeft zij haar uit haar
lijden verlost. Ze is slechts 10 jaar geworden en we missen haar nog iedere dag!!
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Aanpassen lessen
Zoals jullie gemerkt hebben zijn de lessen de afgelopen paar maanden aangepast. Door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden, hadden we een tekort aan paarden.
Dit betekende dat er soms een vervangende les werd gegeven, zoals een longeerles, grondwerkles,
poetsles of wat vaker naar buiten. Een aantal ruiters die meerder keren per week rijdt heeft
aangegeven dat ze daarom tijdelijk én keer per week gingen rijden. Er is ook een aantal ruiters die
vrijwillig hun lessen heeft afgezegd, waarvoor hartelijk dank!!
Hieronder even op een rijtje wat er allemaal is gebeurd.
Pien en Monty hebben allebei een peesblessure. Paarden met een peesblessure mogen alleen
stappen, het liefst op het asfalt. Monty gaat inmiddels de goede kant op en Wendy is inmiddels weer
begonnen met opbouwen. Pien hoeft alleen nog maar te stappen. Haar peesblessure zal niet meer
over gaan en zij gaat binnenkort met pensioen.
Helaas zaten lambiek en Mac niet bij ons op hun plek. Doordat zij het werk niet leuk vonden gingen
ze staken. Om de veiligheid te kunnen garanderen, mochten ze alleen stappen. Mac heeft heel snel
een nieuw baasje gevonden, waar hij het hartstikke naar zijn zin heeft. Het heeft even geduurd maar
eindelijk heeft Lambiek ook een nieuw baasje. Mac was snel verkocht, maar dan duurt het nog even
voor we een nieuw paard vinden.
Halloween had veel pijn vanwege de mok. Hij liep ook wat minder actieve lessen. Inmiddels is de mok
bijna verdwenen en loopt hij weer met veel plezier! (soms zelfs te veel).
En totaal onverwachts brak Bobbie haar been. Waar we normaal met een paardenbestand van twaalf
paarden draaien, liepen er nu nog maar zeven paarden volledig en met de andere vier op halve
kracht.
Soms lijkt het alsof al het ongeluk te gelijk komt. We hopen dan ook dat we alles weer gehad hebben
voor de komende tijd.
Na lange tijd zoeken hebben we er drie nieuwe paarden bij. Langzaamaan begint het paardenbestand
weer aangevuld te raken.
We hopen dan ook op jullie begrip als zoiets gebeurt.
Paarden zijn levende wezens; een paard is geen fiets waarmee je even naar de winkel gaat en een
nieuw onderdeel koopt.
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Aanschaf nieuw paard
Zoals jullie weten hebben we dit jaar een aantal paarden moeten vervangen. Het uitzoeken van
paarden heeft tijd nodig. Er zijn een aantal factoren waar een paard of pony aan moet voldoen
voordat ze geschikt zijn.
Maar waar letten wij nu eigenlijk op als we een paard zoeken? Allereerst kijken we naar de leeftijd.
Wij zoeken meestal paarden in de leeftijdscategorie 7 tot 12 jaar. Merlijn is hierin een uitzondering.
Als we een volledig bestand hebben van 12 paarden, dan is er de mogelijkheid om een jong paard op
te leiden. Het liefst zoeken we vanaf 7 jaar; dan zijn paarden zowel geestelijk als lichamelijk
volgroeid.
Dan kijken we naar de schofthoogte: zijn we op zoek naar een paard of een pony?
Het geslacht is ook niet onbelangrijk. We hadden inmiddels aardig wat merries op stal staan. Een
merrie is gevoeliger dan een ruin voor allerlei zaken zoals aanraken, opzadelen (vooral het
aansingelen vinden ze niet fijn), elkaar passeren (niet te dicht bij) enz. Tijdens het rijden doen onze
merries het prima, maar ruinen zijn over het algemeen wat makkelijker en rustiger.
En als laatste 2 factoren zijn er de prijs en het africhtingsniveau waar we naar kijken (dit betekent in
welke klasse ze lopen, Lion loopt bv ZZL). Het africhtingsniveau bepaalt de prijs; hoe hoger het
niveau, hoe hoger de prijs (soms speelt ook het ras mee in de prijs).
Wij kijken in de prijs klasse €2000 - €4000. Ons budget is €2500. Als een paard boven dit bedrag komt
dan zoeken wij sponsors. En als dit allemaal klopt willen wij nog een proefperiode van 2 weken zodat
er van beide kanten gekeken kan worden of het paard geschikt is.
Afgelopen jaar hebben we enorm veel pech gehad met het verlies van Pieter en Bobbie. Hierdoor
hadden we al 2 nieuwe paarden nodig, maar daar bleef het helaas niet bij. Inmiddels was ook bekend
dat Pien en Halloween met pensioen gaan; dat betekende 4 NIEUWE paarden!!!! Inmiddels hebben
we 3 nieuwe.
Gelukkig hebben we mensen met het hart op de juiste plaats, waardoor bijna alle nieuwe paarden
gesponsord worden!!! Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor!!
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Onderhoudskosten paard
Graag willen wij jullie een inzage geven in het onderhouden van onze paarden. Handig om te weten,
maar zeker niet onbelangrijk! Zo krijg je ook een beetje een idee van het onderhoud mocht je een
eigen paard willen aanschaffen. Voor de mensen die sponsoren is het fijn om te weten waar wij het
geld aan besteden.
Op de volgende pagina kunnen jullie zien wat én paard, per jaar bij ons kost. Dit zijn gemiddelde
kosten! Het ene paard is wat duurder dan het andere paard. We zullen per punt uitleggen hoe we
hier aan komen.
Biks en aanvullend voer
Alle paarden krijgen standaard biks. Daar halen zij hun energie uit. Soms is dat niet genoeg en
hebben ze extra vitamines en mineralen nodig. Omdat onze paarden zwaar werk leveren krijgen ze
allemaal aanvullend voer. Elk paard heeft een aangepast dieet op zijn of haar behoefte. Daarnaast
spelen andere factoren een rol bij het geven van voer; bijv. Pien, Beertje, Halloween en Jannick zijn al
op leeftijd en krijgen daarom senioren voer erbij. Beertje heeft een stofwisselingsziekte wat maakt
dat zij ander voer nodig heeft.
Dierenarts
De dierenartskosten voor dit jaar vallen mee. Wat het meest aantikt is Novacam. Dit is een pijnstiller
en ontstekingsremmer, vergelijkbaar met paracetamol, alleen betalen we voor 336 ml Novacam
€74,95. We hebben dit jaar geen onverwachts hoge kosten gehad, maar bedenk wel dat als je paard
ernstig ziek is, de kosten zo kunnen door schieten naar €6000 of meer. Zorg dus altijd dat je een
spaarpotje hebt.
Tandarts
Onze paarden gaan én keer per jaar naar de tandarts. Bij een paard groeien de tanden hun hele
leven lang door. De tandarts controleert of de stand van de tanden nog goed is en corrigeert dit zo
nodig. Soms kan het zijn dat de tanden zo scheef staan dat de tandarts een half jaar later nog een
keer langs moet komen.
Hoefsmid
De kosten van de hoefsmid zijn wel aan de hoge kant. Dit heeft te maken met het aantal paarden dat
vorig jaar rondom op ijzers stond(aan alle vier de hoeven zit een hoefijzer). Vorig jaar waren dat zes
paarden! Als paarden ouder worden, kunnen ze hun achter benen wat minder goed gaan op tillen.
Bijv. Pien, Monty en Jannick hebben hier last van. Er staat ook een aantal paarden met speciaal
beslag. Ruiters die poetsen hebben vast wel eens gezien dat Beertje, Monty en Jannick zooltjes
hebben. Beertje heeft zooltjes wegens haar gevoelige voeten en Monty en Jannick hebben zooltjes
omdat ze vanwege hun leeftijd een beetje platvoeten krijgen.
Osteopaat en fysiotherapeut
Alle paarden worden behandeld wanneer het nodig is. Doordat onze paarden worden bijgereden
door de instructrices kunnen onze paarden heel wat hebben qua manege werk. Deze kosten zijn nog
vrij laag. Onze vorige osteopaat liet ons nooit de volle prijs betalen. Helaas is hij niet meer werkzaam.
Een aantal paarden wordt ook gesponsord door ruiters. Sinds een half jaar hebben we een nieuwe
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osteopaat waarbij we wel meer moeten betalen. De kosten zullen in het vervolg dan ook gaan
stijgen.
Stro, hooi en koolzaadstro
De kosten voor stro en hooi is afhankelijk van het weer. Als we namelijk een natte zomer hebben
schiet de prijs omhoog omdat de oogsten mislukken. Soms is de zomer in Nederland zo slecht dat ons
stro en hooi uit Frankrijk of Spanje vandaan komt. Tegenwoordig hebben we bijna alle paarden op
stro staan, wat er voor zorgt dat de kosten ook weer omhoog gaan. Jannick is de enige die op
koolzaadstro staat omdat hij gaat hoesten van stro.
Kuilgras
Ons kuilgras komt wel uit Nederland vandaan(uit Krommenie zelfs). Wij krijgen een jaarvoorraad aan
kuilgras. Hierdoor is de prijs aanzienlijk lager (alles wordt in én keer geleverd). Als leveranciers vaker
heen en weer moeten rijden, krijg je ook weer extra voorrijkosten.
Mest afvoer
Vroeger hoefde je niet te betalen voor het afvoeren van mest, tegenwoordig moet dat wel. Per
paard, per jaar, wordt er ruim 15.000 ton mest afgevoerd. €193,70 per paard voor 15.000 ton mest
valt reuze mee.
Bakbodem
Om ervoor te zorgen dat de paarden zo min mogelijk blessures oplopen is er een goede bakbodem
nodig en moet deze ook onderhouden worden. Wij laten de bakbodem 2 keer per jaar loswoelen en
vlak maken door de leverancier. Zelf slepen we twee keer per week de bak (denk aan
brandstofkosten en onderhoud van de shovel).
Harnachement
Wij laten én keer per jaar alle zade ls nakijken. Paarden veranderen; de meeste krijgen meer
bespiering. Het ene paard verandert wat betreft bespiering sneller dan de ander. Merlijn heeft het
afgelopen jaar al 5 verschillende zadels gehad. Daarbij kunnen zadels ouder worden waardoor de
vulling minder stevig wordt. Als je een eigen paard hebt is het verstandig om een zadel op maat te
laten maken. Het wordt dan aan jouw lichaam en dat van het paard aangepast. De kosten hiervan
liggen rond de €3000. Wij kunnen dit niet betalen. Daarom kiezen wij voor tweedehands zadels. De
aanschafprijs ligt rond de €500. Door intensief gebruik is een op maat gemaakt zadel geen handige
optie voor ons. Het slijt net zo hard als een tweedehands zadel. Soms komt het voor dat we een
paard aanschaffen waarbij we een op maat gemaakt zadel erbij kunnen krijgen. Afhankelijk van de
prijs kopen wij meestal het zadel erbij. Voor het paard wel zo prettig en het scheelt ons weer een
extra zoektocht.
We krijgen ook heel veel spullen geschonken, waaronder hoofdstellen, sjabrakken en dekens.
De hoofdstellen laten we repareren. Sjabrakjes niet, daarvan krijgen we genoeg binnen. Sommige
dekens moeten gerepareerd worden. Omdat we bepaalde maten tekort komen, kunnen we kapotte
dekens niet weggooien. Om de kosten te drukken neemt Mick regelmatig dekens mee naar huis om
te repareren.

11

[Typ hier]

12

[Typ hier]

Interview met Anna Treep
Anna is sinds 27 augustus 2017 werkzaam als stalmedewerkster. Ze is als stagiaire van het Clusius
College, opleiding paardenhouderij, voor het eerst in contact gekomen met de Blijde Ruiters. Ze
vond, en vindt, het zo leuk bij ons dat, nadat ze haar diploma heeft gehaald, zij een sollicitatiebrief
heeft gestuurd met het verzoek om als stalmedewerkster te kunnen werken. Gelukkig was men erg
tevreden over Anna en mocht ze vier dagen komen helpen op stal. Uiteindelijk bleek vier dagen toch
wel wat zwaar, dus nu komt Anna drie dagen: op maandag van 9.30 -18.00 uur, woensdag van 8.0016.45 uur en donderdag van 8.00- 16.00 uur.
Anna woont in Haarlem en reist deze dagen met de bus en trein op en neer. Zij vindt het erg prettig
dat haar dagen volgens regelmaat verlopen. Natuurlijk komt er af en toe iets tussendoor, maar in
principe verlopen de werkzaamheden volgens een duidelijke structuur.
Op maandag gaat Anna eerst zelf lekker rijden. Zij reed altijd veel op Bobbie, haar lieveling, maar
daar is helaas plotseling een einde aan gekomen (zie In Memoriam). Nu rijdt zij graag op Sibbel en
Fox. Ook met Mac had zij een goede band; zij heeft nooit op hem gereden maar hem wel heel veel
gelongeerd, gepoetst en gemasseerd. Op die manier kun je ook een heel fijne band met een paard
opbouwen. Hetzelfde gold voor Lambiek; onder het zadel had ze niet zo’n band met hem, maar
nadat ze hem veelvuldig longeerde, vond ze hem steeds leuker worden.
Verder zien de dagen er ongeveer als volgt uit:









Poetsen, opzadelen en meelopen met de ruiters
wondverzorging, bv mokbehandeling, schimmelplekjes, wondjes afspuiten (allemaal erg leuk
om te doen!)
Kleine massages op advies van de osteopaat (ook
erg leuk!)
Achtererf werkzaamheden; hooinetten vullen,
mesthoop opsteken, voerkar vullen etc.
voeren
poepbakken legen, bak aanharken (zware en minder
leuke klussen)
toiletteren (ook erg leuk, maar best lastig)
Soms aansturen van de werkzaamheden op stal. Dit
is een hele uitdaging, want je moet weten wie wat
doet en gedaan heeft, mensen vragen van alles aan
je, en soms moet je mensen uit de kantine sleuren
omdat de paarden nog niet klaar staan terwijl dat
wel was afgesproken (dan is het soms best lekker
om weer even in je eentje de mesthoop op te
steken om je hoofd lekker leeg te maken en weer
even tot jezelf te komen).

Kortom: Anna heeft het enorm naar haar zin en vindt alle
werkzaamheden waarbij ze zoveel mogelijk met de paarden
bezig is, het leukst. Dus kom maar op met die massages;
Anna kijkt er naar uit (en de paarden waarschijnlijk ook ).
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Wist je dat……
























er op 7 oktober weer een Open Dag aankomt
nieuwe Tombola spullen van harte welkom zijn
Mac een fijn nieuw huisje heeft gekregen
Pien dit jaar nog met pensioen gaat, lekker op het land bij de vorige eigenaar met een leuk
weidemaatje
Halloween het weer super goed doet nadat hij een nieuwe behandeling krijgt tegen de
ernstige mokproblemen en hij, en wij, heel blij zijn dat Floor, Toos en Lara hem zo
consequent behandelen tegen al zijn pijntjes
Halloween, Pebbels en Merlijn familie zijn? Ze delen dezelfde voorouders. Van Jannick weten
we het niet omdat hij geen stamboom heeft.
Monty weer de goede kant op gaat met haar peesblessure en dat zij hopelijk weer snel kan
meedoen
wij heel blij zijn met de drie nieuwe schimmels en dat ze allemaal alweer in het “lieveling”
lijstje voorkomen
dat Edith ondertussen haar eerste ZZ- licht punten heeft gehaald met Lion
dat er weer veel werk verzet is tijdens de NL doet dag
dat er nog steeds “handige” mensen gezocht worden voor de technische klusjes in-en-om de
stal
we Olaf, de kat, helaas hebben moeten laten inslapen
dat er heel veel nieuwtjes en “wist je datjes” te vinden zijn op de Facebook pagina van de
Blijde Ruiters en dat je geen Facebook lid hoeft te zijn om deze pagina te bezoeken.
dat je nog steeds via Sponsor Kliks de manege kunt steunen wanneer je items op Internet
bestelt
dat je de manege ook steunt door shirtjes, sweaters, vesten en/of jassen te bestellen met
opdruk van de manege
dat wij graag een kopje koffie en thee hebben klaarstaan en dat de bijdrage hiervoor in het
busje onder de bar gedeponeerd moet worden
dat binnenkort de buitenbak wordt opgeknapt
dat wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe pony’s en paarden om het bestand weer aan te
vullen en dat we nu nog geregeld krap zitten omdat sommige paarden alleen in de staplessen
meelopen
wij nog steeds trots zijn op het bestuur, de instructrices, alle sponsors en vrijwilligers die het
mogelijk maken om deze manege niet alleen voort te zetten, maar ook nog steeds te
verbeteren
wij het jaar heel treurig zijn begonnen, maar er toch weer een top jaar van weten te maken
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Een dag uit het leven van Zep
Ik heb begrepen dat nieuwe paarden altijd voorgesteld worden in dit clubkrantje. Dus ik dacht…yes,
yippie, yeeh…ik ben aan de beurt!! Maar nee hoor, die mensen van dat krantje zijn zo sloom, zucht!!!
Merlijn is al dik een jaar op de manege en zij wordt nu pas voorgesteld!!??!! Als ze dit tempo
aanhouden dan ben ik misschien al met pensioen als ik ook eens aan de beurt ben. Vandaar dat ik
iets anders heb bedacht…..ik dacht: “ik zorg gewoon dat ik opval en dat ze mij kiezen voor zo’n
grappig verhaaltje. Dat is eigenlijk toch veel leuker dan
zo'n saai “paspoort’ “.
En weet je hoe je opvalt? Dan moet je gewoon
iets doen wat een ander niet doet. Heel simpel.
Heb je al geraden wat er bij mij zo anders is?
Nou, weet je het al? Nou, kom op…dat kan toch
niet zo moeilijk zijn?? Ik zal je 1 tip geven: “wat
voelt er anders als je op mijn rug zit en ik ga
stappen”?
Nou, vooruit…tip 2: Wat zie je als iemand anders op
mijn rug zit en ik stap?
Inderdaad ja, je weet het al, of niet? Ik zal je
verklappen, ik heb er heel lang op geoefend. Ik heb
altijd al in het leger gewild. Ik wilde zo’n paard zijn
met een soldaat erop, met zo’n schild en een speer,
en dan zelf bekleed met allerlei doeken en versiersels
en zo. En ik heb gezien dat ze in het leger houden van
een stap waarbij je je benen heeeel ver moet strekken.
Snap je wat ik bedoel? Van die gestrekte
voorbenen…gaaf hè?
Dat doe ik dus ook. Als ik stap, dan strek ik mijn voorbenen zo ver als ik kan. En dat voel je als je op
mijn rug zit, want dan wiebel je heel erg heen en weer. Ik vind het nog steeds zo gaaf!!! Jullie ook?
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Paspoort Merlijn
Algemene informatie: Bij de manege sinds 3 december 2016
Officiële naam: Betrys
Ras: Welsh Cob
Kleur: zwart
Geboorte datum: 4 juni 2011
Geboorteplaats: Beekbergen
Huidige leeftijd: 6
(Bloedverwant van Halloween en Pebbels)

Merlijn is gekocht bij een handelsstal waar wij wel eerder paarden gekocht hebben. Zij was nog
slechts 5 jaar oud toen ze bij ons kwam. Normaal is dat voor ons te jong omdat een jong paard nog
heel veel moet leren, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar omdat Merlijn op dat moment als “extra
paard” kwam, wetende dat een aantal paarden in de komende jaren met pensioen zouden gaan, en
omdat de manege goede ervaringen heeft met Welsh Cobs ( Pebbels, Halloween, Jannick), hebben
we Merlijn gekocht.
En het blijkt een heel goede koop te zijn geweest! Ondanks haar jonge leeftijd kon zij al meteen in
heel veel lessen meedoen en is ze haast nergens bang voor. Uiteraard heeft Mick er wel veel werk
aan om haar alle ins en outs van de dressuur te leren. Sommige periodes gaat ze heel snel vooruit,
maar soms lijkt het wel of ze ineens de weg weer een beetje kwijt is en moeten de beginselen weer
goed herhaald worden.
Merlijn is een echte merrie en dat is
soms niet makkelijk. Ze is niet altijd
even aardig naar de andere paarden, en
dit komt soms ook omdat ze de andere
"groters” wel een beetje spannend
vindt. Het zal je ook maar gebeuren om
je als kleuter aan al die volwassenen te
moeten aanpassen….dan doe je soms
gewoon even lekker stout!
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bron: www.topkleurplaat.nl
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