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Uit de box
Hier is hij dan weer: het nieuwe 

krantje. Uiteraard is er weer 
een heleboel gebeurd op de ma-
nege het afgelopen half jaar, teveel 
om op te noemen. Zo hebben we 
onder andere Bobbie gekregen. 
Ook is het plan voor een grootse 
renovatie van de manege in volle 
gang. Er komen al redelijk wat 
kaartjes met donaties binnen, maar 
iedere extra donatie is van harte 
welkom! Dus heb je nog een ver-
jaardag en weet je niets te vragen? 
Vraag dan eens een bijdrage voor 
de manege, of vier het succes van 
het WK voetbal met een euro voor 
ieder Nederlands doelpunt (tegen 
Spanje waren dat er al vijf!). 

Wat is er nog meer gebeurd? De 
vrijwilligers zijn door het bestuur 
getrakteerd op een succesvolle 
vrijwilligersavond, we hebben weer 
een leuke kür op muziek gehad, we 
hebben een heel aantal keren in de 
krant gestaan en nu is het weer bij-
na tijd dat de paarden getrakteerd 
worden op 4 fijne weken vakantie 
op het land (de exacte sluitingstij-
den staan op het witte bord recht 
tegenover de schuifdeuren).

In dit krantje wordt Monty nader 
toegelicht en we hebben weer een 
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vrijwilliger geinterviewd. Dit keer 
is dat een bestuurslid, want ook al 
onze bestuursleden doen het werk 
op geheel vrijwillige basis! En daar 
gaan heel wat uurtjes inzitten. We 
hebben Marien van den Houten 
bereid gevonden het een en ander 
over zichzelf en zijn werk te vertel-
len. Wil je weten hoe het Sjimmy 
vergaat? Ook aan hem is gedacht.

Geregeld wordt er gevraagd 
waarom de voerbordjes op de stal-
len zo verschillend zijn. Kortom, 
waarom krijgen niet alle paarden 
hetzelfde te eten? Chantal, onze 
beheerster, legt uit waarom.

Er komt ook weer een paard aan 
het woord. Verleden keer was de 
eer aan Halloween, nu is Pien aan 
het woord. Dus blader snel verder 
en lees wat Pien vindt van het wo-
nen en werken op de manege!

In de wist-je-datjes kun je lezen 
wie de winnaar is van de kleur-
wedstrijd van vorige keer. Ook 
deze keer is er weer een prijs te 
winnen door de kleurplaat zo mooi 
mogelijk te maken. Doe de kleur-
plaat voor 1 oktober in de Babbel-
box (rechts naast de kantinedeur 
in de gang) en wie weet ben jij de 
volgende winnaar!

Veel leesplezier en een heel fijne 
vakantie toegewenst.

Coco Fiolet

Zere rug
Omwille van de gezondheid van 

de paarden, letten de instruc-
trices op dit moment wat meer op 
het gewicht van de ruiters omdat 
dit bij enkele ruiters boven het toe-
gestane maximum van 90 kg komt.

Als de instructrices het idee heb-
ben dat een ruiter te zwaar gaat 
worden, dan kunnen zij vragen om 
op de manege op de weegschaal te 
komen staan. 

Is de ruiter een paar kilo te zwaar, 
dan krijgt hij of zij een paar maan-
den om af te vallen naar de 90 kg 
(met kleren aan!) en mag er door-
gereden worden. Als er na de afge-
sproken periode niets is veranderd 
worden de lessen helaas stopgezet.

Boven de 95 kg worden de lessen 
direct stopgezet en kan pas weer 
gestart worden rond de 90 kg.

Het klinkt wat streng, maar in 
de praktijk blijkt dat er toch al wat 
ruiters boven de 90 kg zitten.

Ook al kun je lekker rijden, je lijf 
wordt minder soepel en je beweegt 
steeds moeilijker door vetmassa. 
Als je wil paardrijden, dan moet je 
je realiseren dat het paard last heeft 
van het extra gewicht dat gedragen 
moet worden.
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Wist je dat ... ?!
•	 Floor nu ook gediplomeerd instructrice is?
•	 We een nieuwe pony hebben? Zij heet Bobbie Roza (roepnaam Bob-

bie) en is geschonken door de Rotary Club Zaanstad.
•	 Bobbie getraind wordt om voor de kar te lopen?
•	 Edith duidelijk de 50 gepasseerd is? Het geheugen wordt al minder: 

Edith gaat met een groepje ruiters naar buiten en vergeet ruiter Marie-
Louise mee te nemen! Marie-Louise stond nog op het perron om op 
haar paard Pien te stappen. Gelukkig wist iemand Edith nog in te ha-
len en kon Marie-Louise alsnog mee.

•	 Er nog plek is voor nieuwe ruiters? Zowel met als zonder beperking.
•	 Beertje heel, heel, heel hard kan galopperen buiten?
•	 Het goed gaat met Sjimmy en dat hij geniet van z’n pensioen?
•	 We heel blij zijn dat Sanne en Annelies bereid zijn om in te vallen?
•	 Lucky het wat rustiger aan mag doen en dat Edith daarom gestopt is 

wedstrijden met hem te rijden?
•	 Mick nog steeds veel winstpunten en prijzen haalt met Pieter tijdens 

de wedstrijden?
•	 Pieter (en nu ook Lion) veulenbrokken krijgt om wat steviger te wor-

den en dat we die brokken “Pieternoten” noemen?
•	 Puck konijnen vangt in plaats van muizen?
•	 Floor een nieuwe hond heeft, genaamd King?
•	 Mick ‘s ochtends vroeg nog slaapt en haar instructeur dan omver rijdt?
•	 Gaby op de vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers gekookt heeft?
•	 Mick van achteren is aangevallen door de haan toen ze in de buiten-

bak les stond te geven? Als een volleerde voetballer heeft ze hem met 
een flinke uithaal in z’n hok gepunterd.

•	 Chantal een kip heeft geadopteerd? Het dierenasiel had een kip bin-
nengekregen en zochten een geschikte plek voor het dier. Waar anders 
dan bij Chantal?

•	 Norma Vendel de kleurwedstrijd heeft gewonnen? Er ligt een cadeau-
tje op het kantoor.

Coco Fiolet en Iris Haak
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Een dag uit het leven... 
Ik wil toch heel graag even reageren op de opmerkingen van Halloween 

in het vorige krantje.
Nou mag hij me wel een grote zwarte lellebel vinden, …pfffff moet je 
hem eens zien met z’n kleine stamperige pasjes en die achterlijke pom-
poen op z’n kont…, ik zal jullie eens vertellen wie ik echt ben en hoe 
ik de dag beleef (zonder dat deze kleine dwerg zich met mijn zaken be-
moeit).
Kijk, het zit zo. Hier op de Blijde Ruiters vormen wij als groep paarden 
een kudde. In zo’n groep is het heel belangrijk dat iedereen zijn plaats 
kent. De laatste paar jaar zijn er erg veel merries bijgekomen en je weet 
het he…meiden!? Ze kunnen gillen als keukenmeiden (Sibbel), ze kun-
nen vreselijk chagrijnig zijn op z’n tijd en vooral op hun eigen plekje 
(Monty) en ze willen erg graag de baas spelen (hoezo doen wat jij wilt?…
ik doe het lekker anders…ha ha ). Nou ben ik ook een meid, maar wel 
een met hersens. Ik weet gewoon dat die meiden leiding nodig hebben. 
En die leider…dat ben ik! Een alfa merrie noemen ze dat. Je snapt wel 
dat dit een hele verantwoordelijke taak is en als er dan ineens zo’n bleke 
dwerg zich met je komt bemoeien in zo’n krantje… nou dat laat ik niet 
op me zitten!
Ik zorg er dus voor dat ik voorop loop. Nou komt dat goed uit want ik 
maak grote passen (dat kan zo’n dwerg als Halloween niet) en ik ben heel 
groot. Ik heb dus goed overzicht over alles en iedereen. Daar komt nog 
bij dat ik werken best leuk vind. Ik houd van stevig doorstappen, lekker 
draven en galopperen. Nou vind ik die galop wel het minst hoor. Als ik 
even de kans krijg ga ik liever heel hard draven dan in galop aansprin-
gen. Ik houd ze natuurlijk toch wel bij met mijn lange benen. En van die 
galop krijg ik vaak zo’n pijn in mijn rug. Dan hoor je soms ruiters klagen 
dat ze pijn in hun rug krijgen als ze op mij galopperen! Ja, duuuhhhh, 
heb je mijn rug weleens gevoeld?
Kijk, dat komt zo. Omdat ik zo groot ben, is alles aan mijn lijf ook groot. 
Dat is soms handig, maar vaak ook niet. Ik zit een beetje met mijn eigen 
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lijf in de knoop en dat doet soms pijn. Daar komt nog bij dat ik vaak de 
zware ruiters draag omdat ze 1. of te lang zijn om op andere paarden te 
zitten (en lang is ook zwaar), of .2 omdat ze gewoon een beetje te dik 
zijn. En in de galop stuiteren ze vaak ook nog in het zadel. Dan roepen 
de instructrices: “op je billen blijven zitten, kont in het zadel, doe alsof 
je vastgeplakt zit..”, en ik denk dan: au, shit, rennen!!  Er zijn nog wel wat 
andere grote paarden op de manege, maar ja, dat zijn weer meiden he. 
Die piepen en zeuren meteen als het moeilijk wordt. Dan mag je niet 
eens meer naar hun rug wijzen of de oortjes gaan al plat. Bij mij niet 
hoor. Ik houd me groot en sterk.Ik ben de leider (follow the leader, lea-
der, leader, follow the leader!) 
Soms wordt het echter te gek. Laatst was het ook zo in m’n rug gescho-
ten! Ik kon het niet eens meer verdragen dat ze me gingen poetsen (ter-
wijl ik dat normaal zo lekker vind). Toen hebben ze Fred gebeld. Dat is 
toch zo’n heerlijke man! Het doet wel even pijn hoor, maar als hij dan 
echt weer alles losgemaakt heeft en je hebt weer even een weekje geen 
ruiters op je rug gehad, dan ben ik weer helemaal blij dat ik groot en 
sterk ben. Ik kan natuurlijk nog veel meer over mezelf vertellen, maar ik 
moet stoppen van de juf van het krantje. Misschien krijg ik nog eens de 
kans om verder te vertellen…wie weet. Doeg allemaal, tot gauw want ik 
heb het hier erg naar m’n zin.

Pien

van Pien!
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De meeste paarden en pony’s 
hebben genoeg aan ruwvoer 

zoals gras, kuilgras of hooi in com-
binatie met een liksteen en hebben 
niet of nauwelijks bijvoeding in de 
vorm van krachtvoer nodig. Maar 
onze paarden verrichten veel ar-
beid en hebben daarom krachtvoer 
nodig.

Onze paarden krijgen drie keer 
per dag ruwvoer en krachtvoer. De 
meeste paarden krijgen gewone 
brokken. Daar zitten alle vitamines 
in die de paarden nodig hebben. 
Maar geen paard is hetzelfde en 
daarom heeft elk paard zijn eigen 
voerschema. Kijk maar eens op de 
bordjes die op de stallen geplaatst 
zijn.

Pieter en Lion krijgen pieterno-
ten in plaats van gewone brokken. 
Dit is om ervoor te zorgen dat ze 
wat dikker worden. Van gewone 
brokken worden ze ook dikker, 
maar ook heel druk. Daarnaast 
krijgen Pieter en Lion slobber 
om te zorgen dat ze aankomen 
in gewicht en ook nog eens zon-
nebloemolie over hun eten om 
nóg dikker te worden. Pebbels en 
Lucky krijgen juist slobber om ze 
te helpen hun wintervacht kwijt te 
raken.

Bobbie, Lion, Ko, Monty en Beer-
tje krijgen bij hun brokken ook 
nog pellets. Dit is een extraatje 
voor ze, zodat hun buiken lekker 
gevuld zijn. Pellets hebben geen 
extra voedingswaarde en zorgen 
dus alleen maar voor buikvulling.

Jannick, Lucky, Halloween, Pien 
en Pebbels krijgen bij hun avond-
eten perfomix. Dat is speciaal voor 
onze oudere paarden die wat extra 
vitamine nodig hebben om hun 
werk goed uit te voeren.

Hooi of kuilgras?
Op de voerbordjes zie je dat het 
ene paard hooi krijgt en het andere 
paard kuilgras. In principe krijgen 
de paarden standaard kuilgras te 
eten als ruwvoer, maar soms kan 
een paard kuilgras niet goed ver-
dragen. Ze krijgen er bijvoorbeeld 
diarree van of ze vinden het ge-
woon niet lekker. Die paarden krij-
gen dan hooi.

Pebbels en Beertje krijgen nat 
hooi. Hooi kan wel eens stoffig 
zijn en omdat Pebbels gauw hoest 
maken we daarom haar hooi nat. 
Beertje heeft snel zere hoeven en 
daar helpt het voeren van nat hooi 
ook bij.

Wat eten onze paarden?
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Stro
Bijna alle paarden hebben stro in 
hun stal liggen, zodat ze de hele 
dag door kunnen knabbelen. Yan-
nick, Halloween en Pebbels hebben 
fijngemaakt koolzaadstro in hun 

stal liggen, zodat ze niet beginnen 
te hoesten van de stof die in stro 
zit.

Chantal

Hard aan de bak

We zijn allemaal druk bezig geld op te halen 
voor de renovatie van de manege. Zaterdag 17 
mei hebben Carla, Sigrid, Aida, Lisa en Nikita 
een kraampje bemand met spullen en folders 
van de Blijde Ruiters tijdens een sportdag van 
Odion in het Trias sportcomplex in Krommenie. 

Omdat ze er geen genoeg van konden krijgen 
hebben Carla, Sigrid en Aida zondag 18 mei 
hetzelfde kraampje neergezet op de braderie in 
Krommenie bij cafe Atlantis.
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Paspoort Monty
Algemene informatie
Bij de manege sinds : 5 december 2012
Officiële naam : Paulosa Sainta
Geslacht : Merrie
Ras : Apaloosa
Schofthoogte : 1.61m
Kleur : Donkerbruin
Geboortedatum : 4 mei 1998 (16 jaar)
Vader : De Saint Urus D’Olympe X (kleur vos, 1.69)
Moeder : Palousa-Cybella (kleur panterbont, 1.55)

Karakter
Monty is een apaloosa merrie. Normaal gesproken denk je bij een apa-
loosa aan een wit paard met ronde donkere vlekken. Toen Monty voor 
het eerst bij ons geschoren werd, vond Edith het leuk om er allemaal 
rondjes in te scheren. Sommige mensen vroegen zich af waarom... om 
haar op een apaloosa te laten lijken dus.

Monty houdt er erg van haar eigen stal te bewaken. Zeker toen zij pas 
bij ons binnen kwam was het niet voor iedereen mogelijk haar stal bin-
nen te komen om haar op te zadelen. Ze wilde nog wel eens in de aanval 
gaan (en oh..wat ziet ze er dan lelijk uit). Nu gaat dit veel beter. Je moet 
echter nog steeds niet twijfelen en angstig zijn, want dan laat ze graag 
zien dat zij de baas is. Dit geldt eveneens met poetsen en zadelen. Van-
daar dat het soms beter is als een ervaren ruiter/medewerker Monty 
opzadelt. Vaak heef ze een halster om in stal, zodat ze voor velen wat 
makkelijker te pakken is. Maar het gaat beter ;ze heeft het halster steeds 
minder nodig. Alleen wanneer er eten in het spel is kan ze erg nijdig zijn 
en moet je een beetje uit de buurt blijven.

Als je er eenmaal op zit is het een braaf paard. Ze heeft een ruime gang, 
waardoor het soms lijkt alsof ze heel hard gaat. Ze vindt heel veel dingen 
prima, maar in haar eentje naar buiten of in haar eentje in de buitenbak 
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rijden vindt ze heel vervelend.
Helaas heeft ze veel last van 

haar rug. Ze is al regelmatig be-
handeld door de osteopaat. Dit 
vindt ze zo pijnlijk en angstaan-
jagend, dat zij de enige is op stal 
die een verdoving krijgt, anders 
is het niet te doen. 

Ze houdt er erg van om met 
een wat langere teugel gereden te 
worden. Zodra de teugel te strak 
is gaat ze regelmatig protesteren 
door kleine sprongetjes te maken 
met vier benen van de grond. 
Soms is het omdat ze pijn heeft, 
maar ook wel omdat ze graag de 
baas wil zijn en zelf wil bepalen 
wat er gebeurt. Maar over het 
algemeen rijdt ze heel lekker en 
werkt ze graag voor je. Ook op 
stal heeft ze het goed naar haar 
zin. Ze heeft twee dikke vrien-
dinnen: Sibbel en Pien.

Coco Fiolet
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Een 10 voor Marien
Niet iedereen weet dat de be-
stuursleden van de manege vrij-
willigerswerk verrichten: dit 
betekent dat zij dus niet worden 
betaald voor het werk dat zij 
doen. Maar wat doet een be-
stuurslid allemaal voor de mane-
ge? Wij vroegen Marien van den 
Houten of hij ons iets zou kunnen 
vertellen over zijn werkzaamhe-
den als bestuurslid.

Welke bestuursfuncties zijn er en 
is er ook een duidelijke functieom-
schrijving?
Wij hanteren  voor het dagelijks 
bestuur de gebruikelijke func-
tieomschrijving voor voorzitter, 
secretaris en penningmeester. 
Daarnaast hebben we een aantal 
taken verdeeld, zoals verzekerin-
gen, arbo, milieu, personeelszaken, 
paardenzaken, bouwzaken, enz.

Hoe werkt het bestuur van zo’n 
stichting?
We vergaderen momenteel één 
keer in de drie weken op een och-
tend. Van tevoren informeren we 
elkaar over zoveel mogelijk zaken 
via de e-mail. Op de vergadering 
bespreken we wat er ter tafel komt 
en wie het gaat uitvoeren.

Sandra Willemse, onze secretaresse 
stuurt van tevoren een agenda op. 
Ook houdt zij een actielijst bij over 
alles wat we moeten doen en stuurt 
ze na de vergadering de notulen 
rond.

Hoezo vrijwillig?
100% vrijwillig, dus geen geld! 
Maar dat betekent niet vrijblijvend. 
We zijn ons wel bewust van de ver-
antwoordelijkheden en eventuele 
aansprakelijkheid.

Welke rol vervul je als bestuurslid?
In 2004 begon ik als secretaris. 
Na de komst van Sandra zijn mijn 
taken: PR, website, nieuwsbrief en 
sponsering. Maar omdat ik dichtbij 
woon en gepensioneerd ben, kan 
ik ook vrij snel reageren als ergens 
haast bij geboden is.

Wat zijn zoal de werkzaamheden?
Als leden van de renovatie/spon-
sorcommissie zijn we onder lei-
ding van Gerrit van der Hoeven 
druk bezig met het voorbereiden 
van de renovatie. De offertes van 
de verschillende bedrijven zijn in-
middels allemaal verzameld en de 
voorbereiding van de sponsoring 
is in volle gang. Berichten in ver-
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schillende kranten zijn regelmatig 
verschenen en houden “De Blijde 
Ruiters” bekend in de Zaanstreek.

Hoe ben je bij de manege en het 
bestuur terechtgekomen?
Mijn vrouw Leni en ik rijden al 40 
jaar bij manege Groot in Egmond. 
Daar kenden we Edith. Dus toen 
wij paardenkampen voor onze Pe-
traschool organiseerden, ging mijn 
vrouw met de leerlingen eerst een 
half jaar lessen bij Edith. Dat heeft 
ze 15 jaar lang met plezier gedaan.
Op de Petraschool groeide een 
goede band met de familie Keijzer 
en zodra ik in de VUT geraakte 
vroeg meneer Ko Keijzer of ik het 
bestuur van “De Blijde Ruiters” 
wilde komen versterken.
 
Hoeveel tijd steek je in de werk-
zaamheden voor de manege?
Dat is moeilijk te zeggen. Soms een 
halve dag in de week, maar met 
de renovatie van de buitenbak was 
ik zo 14 hele dagen bezig met het 
voorbereiden van de klus voor de 
mannen van de NUON.
Ook bij het opknappen van de be-
heerderswoning heb ik onder lei-
ding van Jan Jansen geklust.
(Wat heeft Chantal er trouwens 
zelf een mooi werk van gemaakt!) 
Maar een paard ophalen in Oud 
Beijerland vond ik ook leuk.

Wat is er zo leuk aan deze functie?
Het enige waar ik het voor doe, 
is de vreugde van de ruiters met 
een beperking. Dat ontroert me 
vaak. De plezierige sfeer die de 
instructrices creëren voor onze 
ruiters, geweldig! Daarnaast zorgt 
voorzitter Wouter Veenis voor een 
goede sfeer in het bestuur. Ook 
in de renovatie/sponsorcommis-
sie is het heel plezierig zaken doen 
met mensen die de handen uit de 
mouwen steken en voortvarend te 
werk gaan. Jo van Ginkel houdt het 
goede contact met de instructrices 
en bestuur in stand, dan doe je al-
les  met plezier. 

Wat is er minder leuk?
Persoonlijk vond ik het jarenlange 
gebrek aan geld vervelend. De 
komst van Klaas de Lange als pen-
ningmeester ging gelukkig gepaard 
met een lichte verbetering van de 
financiële positie. We draaien nog 
geen winst, maar de heldere over-
zichten van de penningmeester 
helpen wel bij het slagvaardig kun-
nen nemen van besluiten.

Heb je zelf affiniteit met paarden 
en/ of mensen met een beperking?
Ik ben 35 jaar directeur van een 
school voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs geweest en met 
mijn vrouw rijd ik zo’n 40 jaar bij 
manege Groot. Ik rijd een Fries.
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Zijn er nog dingen die je graag 
anders zou willen zien?
Ik zou het fijn vinden als we de 
vrijwilligers op een leuke manier 
konden verenigen in een betere or-
ganisatie van al dat werk dat onze 
vrijwilligers nu al doen.
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Als je de kleurplaat voor 1 oktober 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!


