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lezen in het verslag van de
infoavonden.

UIT DE BOX
Voor jullie ligt weer een nieuw
nummer van Aan de Teugel. Het
heeft even geduurd, maar hier is
dan een extra dikke kersteditie.
Het afgelopen jaar is erg druk
geweest. We hebben een jaar
geen beheerster gehad,
waardoor onze redactie en
sommige anderen op zondag
hebben gemest en gevoerd,
waardoor er geen tijd voor het
krantje overbleef. Ook is Edith
op ongelukkige wijze ten val
gekomen, waardoor zij op
verschillende plekken haar been
heeft gebroken. Gelukkig is zij nu
weer zo goed als hersteld, en
kunnen alle werkzaamheden
weer gewoon doorgaan.

Afgelopen november bestond de
manege veertig jaar. Dit
jubileum wordt uiteraard groots
gevierd, en wel in mei 2014.

Ondertussen heeft Dhr. van den
Houten geregeld een
nieuwsbrief uitgebracht,
waardoor we toch nog van de
nieuwste ontwikkelingen op de
hoogte zijn gebleven. Er staat
een hoop te gebeuren; dit kun je

Door alle drukke
werkzaamheden van de
redactie, willen wij bij deze onze
gastredacteur Lars bedanken.
Rest mij nog iedereen een
fantastisch 2014 te wensen!

We hebben van twee paarden
afscheid moeten nemen; zij
worden herdacht in dit krantje.
Gelukkig hebben we ook nieuwe
paarden. Zij zullen in de
komende krantjes d.m.v. een
paspoort voorgesteld worden.
Naast de kantinedeur staat nog
steeds de ‘babbelbox’. Hierin
kun je alles kwijt wat je graag in
het volgende krantje geplaatst
zou willen hebben (dus ook je
kleurplaat).

Coco Fiolet
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WIST JE DAT …
‐Edith de mesthoop weer op‐ en afrent na haar ongelukkige val?
‐Onze nieuwe pony Ko voorheen altijd western gereden is?
‐ Ons nieuwe paard Lion al voor de kar loopt met Ron op de bok?
‐ De nieuwe buitenbak een groot succes is?
‐ Pebbels en Jannick hun eigen box kunnen openmaken?
‐Er een plan klaar ligt voor het verbouwen van de manege?
‐ Dat het gebouw duurzaam gemaakt moet worden en dat we daarvoor
sponsors zoeken?
‐ Floor de opleiding tot instructrice volgt?
‐ Jose van de Snoek en de heer Slinger bereid zijn geweest
’s ochtends vroeg met hun trailers Jordy en Nadia te vervoeren? Top!
‐ Serena de kleurwedstrijd heeft gewonnen en dat er een presentje op
het kantoor ligt?
‐ In mei het 40 jarig jubileum van de manege gevierd gaat worden?
‐ Annelies een geweldige invaller is geweest tijdens de afwezigheid van
Edith en dat ze nog steeds bereid is af en toe in te vallen?
‐ Wij heel blij zijn met de hulp van heel veel mensen in 2013, zowel
financieel als in natura, en dat wij bij deze iedereen heel hartelijk willen
beDANKen?
‐ Sjimmy in januari met pensioen gaat?
‐ Wij iedereen weer fijne feestdagen wensen en hopen op een
voorspoedig en gezellig 2014?
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De Tl‐verlichting gaat vervangen
word
en
door

Verslag infoavonden
In totaal hebben we 50
belangstellende mogen
begroeten.
Aan hun hebben we onze
plannen gepresenteerd, want na
35 jaar is de manege hard aan
renovatie toe.
De bouwplannen zijn hierbij
besproken, waarbij we het
belang hebben aangegeven dat
we de manege op een duurzame
manier willen renoveren. Het
dak wordt vervangen door lichte
geïsoleerde panelen en
duurzaam in de zin dat we in de
toekomst, onder meer door het
plaatsen van zonnepanelen aan
de zuidzijde van het dak, in onze
eigen energie behoefte kunnen
voorzien. Dat er een zodanig
klimaat gecreëerd gaat worden
zodat we in de winter geen last
meer hebben van een binnenbak
met een temperatuur onder het
vriespunt, waterleidingen niet
meer bevroren raken en dat we
zomers de hitte buiten houden.

led‐verlichting, ook komt er
dubbel glas. Uiteraard is dit ook
in het belang van de paarden. De
omheining en de
parkeerplaatsen komen ook aan
bod evenals dat de kantine een
opknapbeurt krijgt.
Duurzaam ook om in de
toekomst de exploitatiekosten
beheersbaar te houden.
Hiervoor is geld, heel veel geld
nodig. Bedrag wat we nodig
hebben is € 300.000,00
minimaal.
Het bestuur is druk bezig een
sponsorcommissie samen te
stellen, bestaande uit ter zake
kundige ouders en
vertegenwoordigers van Zaanse
serviceclubs, die de kar gaan
trekken.
Iedereen die op zijn manier hier
een bijdrage aan kan leveren is
van harte welkom. Oproep is
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gedaan om alvast zoveel
mogelijk mensen hiervan op de
hoogte brengen. Wij hopen dat
in het voorjaar voldoende
vrijwilligers zich opgeven, zodat
we een collecte/donateurs actie
in de Zaanstreek kunnen
houden.
Vanuit de aanwezigen kwamen
onder andere de volgende
vragen en suggesties:
Aan wat voor een termijn wordt
gedacht? Planning is om als we
het 40 jarig bestaan van de blijde
ruiters vieren in mei 2014 om
dan klaar te zijn of in ieder geval
te kunnen mededelen dat we
kunnen gaan starten met
renoveren.
Verjaardag is eigenlijk in
november 2013 maar hebben we
verplaatst vanwege de
renovatieplannen.
Kan de renovatie plaats vinden
tijdens de zomervakantie? In de
zomervakantie kunnen we
vanwege de bouwvakvakantie,
waarschijnlijk de
renovatieplannen niet helemaal
realiseren.
Condensvorming dak? Dit was
één van de redenen om de

renovatie te starten met het
vervangen van het dak.
Waardoor
elektra(verlichting/alarminstallat
ie niet meer onklaar raakt.
Suggesties die we onder meer
meekregen waren: Social Media,
Hennie Huisman e.a.
benaderen, donateurs werven,
sponsoring,
boxsponsoring,VMBO PCC
Techniek Alkmaar,bordverkoop,
Flyers uitdelen op scholen,
bibliotheken etc., SBP
stageplekken, bemiddeling
gemeente inzake
stage/werkplekken,
woningbouwverenigingen,
Stichting “ herstellen”,
Meestersschilders.
Via deze weg, dank voor het
meedenken en we zullen dit
zeker meenemen om onze
plannen gerealiseerd te krijgen !
Wilt u helpen of heeft u een
goed idee, schroom niet en mail
dit naar:
bestuur@deblijderuiters.nl
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Onze kleine vriend Epke
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LUCKY
hij maakt mij vrij
het samenspel is machtig
met hem kan ik lopen zweven
mijn handen aan de teugels
voor heel even
samen aan het werk
geeft mij vleugels
hij is supersterk

mijn hoofd rug alles doet mij
zeer
de hond Epke komt vertederd
aan mijn zij
niets gebroken godzijdank
wat ben ik blij
volgende keer rij ik gewoon weer
wat een Lucky day
Bianca Vernout

hoefgetrappel schrik
Lucky en ik
er dreigt gevaar

het is in een klein moment
dat ik mij realiseer hoe
kwetsbaar ik ben
als ik in volle galop door de bak
ren
een koprol ineens lig ik daar
10

Inleveren voor 31 maart 2014

KLEURPLAAT
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Geboortejaar: 1999

PASPOORT
PIETER:
Bij ons binnen gekomen 18‐11‐
2012
Officiële naam: Peter
Geslacht: ruin
Ras: kruising Arabier/Andalusier
Kleur: schimmel

Karakter:
Pieter is nu een jaar bij ons. Toen
hij gebracht werd en in de
buitenstal terecht kwam, vond
hij dit vreselijk. Hij was heel
nerveus en paniekerig. Snel werd
een binnenstal voor hem vrij
gemaakt en dat ging al veel
beter; hij kwam snel tot rust.
Hij lijkt vrij makkelijk in de
omgang. In het begin ging hij ’s
ochtends los met Sjimmy en dat
vond hij prima. Sjimmy leek hem
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helemaal geweldig te vinden en
wilde steeds met hem spelen,
maar nu het nieuwtje eraf is
zoekt Sjimmy weinig toenadering
meer. Tijdens het rijden is Pieter
ook heel makkelijk met de
andere paarden.
Hij is met rijden erg snel. Vooral
in de galop houdt hij ervan om te
racen. Daarom is hij nu nog niet
voor iedereen geschikt, maar het
tempo is al wat afgenomen naar
mate hij meer gewend is geraakt
en meer uren moet meelopen.
Het rondje buitenom vindt hij
ook prima: lekker buiten!
Kortom, een fijne aanwinst voor
de manege en eindelijk weer
eens een schimmel!!!

Wist je dat…
 Mick al twee
winstpunten in de L1
heeft met Pieter?
 Pieter de eerste
schimmel is op stal sinds
Happy Boy?
 We nu ineens twee
schimmels hebben?
 Schimmel Ko wordt
voorgesteld in het
volgende nummer?
 Pieter nu al het
lievelingspaard is van
veel ruiters?
 Pieter erg makkelijk is en
alles goed vindt?
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EEN DAG UIT HET LEVEN
VAN… HALLOWEEN
He, he, eindelijk mag ik ook weer
eens wat over mezelf vertellen in
dit krantje. Verleden keer was
die oude knar aan de beurt ( ja,
Alladin, die pensionado weet je
wel?) en nu is het eindelijk de
beurt aan “the big boss”. Want
de baas ben ik nog steeds.
Eigenlijk schaam ik me er nog
steeds een beetje voor dat ik
ooit mijn toppositie aan Riesto
heb moeten afstaan, maar sinds
hij weg is, is er maar 1 grote
baas.. en dat ben ik!! (behalve
Ron dan natuurlijk, maar dat is in
de mensenwereld).
Okee, even ter zake. Er moet mij
wat van het hart. Het is jullie vast
wel opgevallen dat ik altijd een

prachtige vacht heb. Mooi geel
en zacht…een valk kleur noemen
ze dat. Daar ben ik heel trots op,
totdat ze ieder jaar weer met
zo’n scheerapparaat aan komen
zetten. Echt, je wilt niet weten
hoe ik me dan voel! Na de eerste
scheerbeurt heb ik de kleur van
de versleten bontjas van een
oude oma, en na de tweede keer
ben ik zo grijs als een muis!! En
weet je, die instructrice die met
dat apparaat in de weer is, die
kan het niks schelen dat de
merries niet meer naar me
omkijken. Nee, die denken alleen
aan zichzelf. Heb je dat geverfde
haar van Edith gezien? Denk
maar niet dat Edith haar grijze
haren wil showen hoor… maar
even aan mij denken….nee,, ho
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maar. En weet je waar ik ook
zo’n hekel aan heb? Dan zit ze
aan m’n oren, en dan zegt ze ook
nog tegen anderen dat ik daar
een hekel aan heb. Nou, blijf er
dan verdorie vanaf!!
Want weet je, we hebben op het
moment heel veel merries op
stal staan. Zitten best leuke
dames tussen hoor, maar wie wil
nou zo’n grijze muis? Echt waar,
als ze hengstig zijn, voor wie z’n
stal staan ze dan weer te
piesen?? Nee, niet voor de
mijne, dat krijg je dan natuurlijk.
Uitgerekend voor de stal van
mijn beste maatje Lucky!!! Daar
krijg ik toch zo de pest in. Maar
ik pak ze wel terug hoor, die
dames.
Vooral die grote zwarte. Pien
heet ze. Rennen dat ze kan joh,
met die lange benen! Wil ze
natuurlijk lekker snel naar buiten
’s ochtends, scheurt ze door het
gangpad, dendert iedereen
omver, totdat ik ervoor ga
staan…moet ze giga in de

remmen…lachen hoor! Ik ga er
gewoon met m’n dikke kont
voorstaan, kan mij wat schelen!!
Ik moet toegeven, m’n kont is op
het moment inderdaad een
beetje aan de dikke kant. Nou
noemden ze me altijd al
“Spekkie”hoor, is Mick ooit mee
begonnen, daar kon ik nog wel
mee leven. Nu hoorde ik haar
laatst zeggen dat ik “moddervet”
ben!! Het moet toch niet gekker
worden. Is trouwens hun eigen
schuld hoor. Ik mocht van hun
geen kuil meer eten omdat ik
anders te veel poep. Doe ik
expres natuurlijk. Als ik geen zin
meer heb om te lopen tijdens de
les, dan ga ik altijd even stilstaan
om te poepen. Nou, je snapt
natuurlijk wel dat als je dat tien
keer op een dag doet er heus
niet zoveel meer uitkomt. Maar
toch, ik kreeg geen kuil meer,
maar dat smerige hooi. Niks aan
hoor, die droge troep. Geef mij
maar lekker kuil! En wat blijkt
nou…zit er zoveel suiker in het
hooi dat ik te dik ben geworden!!
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Krijg ik nog maar een halve
maaltijd. Dus wil ik nu graag
even van de gelegenheid
gebruiken maken om misschien
1 wens in vervulling te laten
gaan: Dames, mag ik alsjeblieft
weer kuil, dan zal ik zorgen dat ik
niet meer zoveel stil sta en
beloof ik dat ik goed zal bewegen
(lekker stiekem wegrennen voor
het geluid van de vogels en de
regen, maar niet verklappen
hoor!)
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afgekeurd nadat de blessure niet

IN MEMORIAM: NADIA
meer te herstellen bleek.
Nadia is in 1995 geboren en is 18
jaar geworden. Zij is niet zo lang
bij ons geweest. Zij is bij ons
gekomen om mee te mennen en
om in de lessen mee te rijden.
Toen ze bij ons kwam had ze al
een tijd niets meer gedaan. Ze
had een jaar op het land gestaan
nadat ze een veulen had
gekregen en had nog een hele
dikke buik. Het was al snel
duidelijk dat Nadia
peesproblemen had,
waarschijnlijk een oude blessure
die weer opspeelde. Iedere keer
als ze lekker meeliep in de lessen
werd ze kreupel. Ze heeft een
aantal keren rust gehad waarna
het werk weer langzaam werd
opgebouwd, maar steeds ging
het toch weer mis met haar
hardnekkige peesblessure. De
dierenarts heeft haar uiteindelijk

Mennen hebben we niet eens
met haar durven proberen.
Als Nadia goed liep, was het een
echt sportpaard. Ze heeft de
wedstrijden tot in de M2
gelopen voordat ze bij ons kwam
en had hele goede papieren. Ze
had een goede stap, draf en
galop en reageerde supergoed
op de hulpen. Ze was ook graag
aan het werk, want van het vele
rust houden werd ze af en toe
een beetje narrig. Maar als ze
lekker kon werken dan was ze
heel erg lief, vond ze het heerlijk
om gepoetst te worden en ging
ze graag met mensen om.
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We zullen Nadia de komende tijd
nog enorm missen, maar denken
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IN MEMORIAM: JORDY
Jordy is bij ons binnengekomen
op 22 mei 2007 met de naam
fjordy.

Jordy was heel lief en vriendelijk
in de omgang en met poetsen. Je
kon heerlijk met hem knuffelen.

Hij is geboren in 1993 en is dus
20 jaar geworden. Jordy was
altijd een beetje stram en had
daardoor voor veel ruiters een
wat moeilijke beweging. Hij was
beresterk, dus als het werk hem
niet zo beviel, of een beetje
moeilijk werd, kon hij lekker
doordrammen.

Hij was niet voor iedereen
makkelijk te berijden. Hij was,
zoals gezegd, beresterk en had
een wat aparte beweging waarbij
hij vrij hoog opgooide. Toen hij
pas bij ons was liep hij bijna
dwars over de andere paarden
heen met z’n gedram. Later
probeerde hij vaak alleen nog
dicht erachter te blijven. Ook het
sturen ging veel beter. Edith heeft
een paar jaar heel hard met hem
gewerkt, en als hij dan deed wat
hij moest doen…dan liep hij de
sterren van de hemel en was het
een geweldige dressuur‐fjord.

Doordat stramme lijf had hij op
een gegeven moment toch wel
veel pijn. Hij werd steeds vaker
kreupel en dat wilde niet meer
goed herstellen. En om een
paard met pijn te laten
lopen…dat is natuurlijk niet de
bedoeling.

We missen Jordy natuurlijk
enorm. Zeker zijn lieve en
vriendelijke eigenschappen.
19
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zijn. En hoe lastig het is om het

MOK BIJ HET PAARD
Vrijwel het hele jaar is het wel op
het bord op stal terug te vinden,
een behandelschema voor de
paarden met mok. Vooral Pien,
Pieter en Halloween hebben er
regelmatig last van. Maar wat is
dat nu eigenlijk, mok?
Mok is een verzamelnaam voor
een geïrriteerde huid aan de
onderbenen van het paard. In de
meeste gevallen is de kootholte
aangetast. Mok is vaak erg
hardnekkig en kan
paardeneigenaren wanhopig
maken, omdat het vaak ook
steeds weer terug komt. Er
bestaan heel veel verschillende
middeltjes en zalfjes om mok te
behandelen, en dit geeft ook aan
hoe verschillend de
onderliggende oorzaken kunnen

onder controle te krijgen…

Oorzaken van mok
Mok wordt vaak door een
combinatie van verschillende
dingen veroorzaakt. Hieronder
volgen een aantal dingen die
mee kunnen spelen bij een paard
met mok:
1. Beschadiging van de huid
‐ Alles wat de huid
beschadigt (zand, te
veel wassen,
insectenbeten, etc.)
maakt de huid
kwetsbaar. Doordat de
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kootholte dicht bij de
grond is en de huid
meebeweegt met
iedere beweging van
het paard, duurt het
vaak ook vrij lang
voordat wondjes de
tijd krijgen om te
genezen.
2. Zonlicht/UV straling
3. Vochtigheid
4. Ras van het paard
‐ Paarden met veel
haren aan de
onderzijde van de
benen (Fries en Tinker)
zijn vaak gevoeliger
dan paarden met
‘kalere benen’.
5. Bacteriën
‐ Bacteriën
vermenigvuldigen zich
graag op een
beschadigde huid, en
kunnen de klachten
daardoor verergeren.
6. Schimmels
7. Schurftmijten

‐ De Chorioptesmijt zien
we het meest bij met
paarden dik behaarde
onderbenen.
8. Genetische aandoening
‐ Chronisch Progressief
Lymfoedeem (CPL), bij
deze ziekte is een
bouwsteen van huid en
lymfevaten (elastine)
afwijkend, waardoor
vocht minder goed
wordt afgevoerd uit de
benen en er een
verhoogde
gevoeligheid voor
infecties bestaat.
Symptomen
Mok is meestal te vinden in de
kootholte, maar kan zich
uitbreiden over het gehele been.
Vaak zien we korstjes, roodheid
en soms kloven. Ook kan er
vochtig eczeem gezien worden.
Mijten geven vaak veel jeuk,
waardoor de paarden stampen
met hun benen. Bij een flinke
ontsteking kan het been
22

helemaal dik en warm worden.
Dit komt doordat de lymfebanen
gaan ontsteken en het vocht niet
meer goed wordt afgevoerd (dit
noemen we Einschuss). Vaak
hebben de paarden dan ook
koorts. Wanneer paarden veel
pijn hebben aan hun been zullen
ze ook kreupel gaan lopen.
Behandeling
Op het internet is een heel scala
aan middeltjes en tips te vinden
voor het behandelen van Mok.
Wat echt goed helpt is moeilijk
te zeggen en hangt af van de
onderliggende oorzaken (waar je
niet altijd achter komt). Met een
huidafkrabsel kan wel gekeken
worden of schimmels en mijten
een rol spelen en of deze
behandeld moeten worden.
Hieronder volgen wat
aandachtpunten voor de
behandeling van mok.
Scheren van de kootholte
Het is belangrijk om de kootholte
zo schoon en droog mogelijk te

houden, en te zorgen dat zalf
goed in contact met de
geïrriteerde huid kan komen.
Wassen
Wanneer er flinke korsten in de
kootholte aanwezig zijn
verhinderen deze ook dat de zalf
goed zijn werk kan doen. Door te
wassen met betadine‐shampoo
kunnen korsten meestal goed
verwijderd worden. Hardnekkige
korsten moeten soms 24h in de
zalf gezet worden (evt onder
verband) om te verweken. Na
het wassen moet de kootholte
goed gedroogd worden met een
handdoek en evt nog
nagedroogd met een föhn. Ook
talkpoeder kan hiervoor ingezet
worden.
Mokzalf
Het gebruik van mokzalf kan
goed werken, maar hangt af van
de samenstelling van de zalf. Het
is erg belangrijk dat er hygiënisch
gewerkt wordt. Dit betekent dat
de zalf iedere keer met schone
23

wegwerphandschoenen
aangebracht moet worden, en
dat de pot schoon moet blijven.
Bij hardnekkige gevallen wordt
er door een dierenarts vaak een
zalf voorgeschreven die
antibiotica en corticosteroïden
bevat. Soms is het nodig de
benen onder een verband te
houden. Ook droogzetspuiten
(die gebruikt worden bij koeien!)
worden wel eens gebruikt als
mokzalf en er zijn mensen die
zelfs goede ervaringen hebben
met het gebruik van tandpasta…
Middelen tegen mijten en
schimmel
Wanneer mijten en schimmels
ook een rol spelen moeten deze
natuurlijk ook behandeld
worden. De wetgeving in
Nederland verbied echter de
verkoop van mijten dodende
middelen voor paarden. Gelukkig
zijn deze middelen wel voor
andere diersoorten beschikbaar
en kunnen ze via een omweg zo

nodig toch ingezet worden voor
het paard.

Zonlicht vermijden
Wanneer zonlicht een rol lijkt te
spelen kan het nodig zijn de
benen tegen de zon te
beschermen door ze in verband
te zetten of door
zonnebrandcrème te gebruiken.
Antibiotica
Bij zeer ernstige gevallen van
mok kan een lokale behandeling
niet voldoende zijn, en zijn er
ook systemische antibiotica
nodig.
Pijnstillers/ontstekingsremmers
Wanneer de benen flink
gezwollen zijn of er sprake is van
uitgebreide huidbeschadiging is
het nodig om
pijnstillers/ontstekingsremmers
in te zetten. Dit zorgt dat het
paard zich beter voelt en helpt
de zwelling afnemen.
24

Conclusie
Mok is een erg vervelende en
hardnekkige aandoening aan de
onderbenen van het paard. Het
is daarom zaak om te
controleren en wanneer nodig
hier trouw voor te behandelen.
Want uiteindelijk geldt zeker
voor mok dat de aanhouder
wint. Erg belangrijk dat we onze
paarden hier goed op
controleren.
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manege in te trekken. En het
bevalt haar hier uitmuntend.
Op de vraag of ze zelf iets met
paarden heeft, antwoordde ze
dat ze altijd al een ´pennymeisje´

EVEN VOORSTELLEN
Chantal Bos
Chantal is per 1 juli de nieuwe
beheerster van de manege. Zij
woont in de woning erboven. Wij
gingen op zondag bij haar langs
om wat vraagjes te stellen.
Wij vroegen haar eerst hoe zij bij
de manege terecht is gekomen.
Zij vertelde ons dat dat kwam
door Lies, die met Billy
puppycursus bij Chantal volgde.
Chantal geeft namelijk
hondentrainingscursussen. Lies
kende Chantal al van Kalverhoek
waar de Blijde Ruiters ooit
begonnen zijn. Lies heeft wel vier
maanden aan Chantals hoofd
moeten zeuren, maar uiteindelijk
heeft ze toch besloten bij de

is geweest. Vanaf kinds af aan
kwam ze al bij Kalverhoek. Na
lang sparen heeft ze op haar
achttiende haar eerste paard,
genaamd Wise Guy, gekocht.
Helaas heeft die door een
misstap zijn been gebroken, en is
overleden. Daarna kwam Jara.
Die heeft ze drie jaar gehad, en
toen verkocht, omdat het niet zo
klikte. Vervolgens kwam haar
derde, tevens laatste paard Ico,
een bonte. Het was een echt
heethoofd met arabierenbloed.
Ico heeft ze acht à negen jaar
gehad.
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Wij vroegen haar ook naar haar
werkzaamheden in de stal. Op
zondag verzorgt ze de paarden;
voeren, mesten, en de paarden
buiten loslaten. Verder voert ze
nog zes ochtenden en drie
avonden.

Doordat zij bij een
detacheringsbedrijf werkt, werkt
ze steeds bij verschillende
apotheken.

Haar andere werkzaamheden
zijn o.a. de bak slepen, voedsel
inkopen voor paard en mens
(koffie, thee, etc.), en allerlei
klusjes zoals reparaties.

Wist je dat…

Wij vroegen haar ook naar haar
hobby’s en sporten. Chantal is
fanatiek in de hondensport,
waarmee zij zelfs internationaal
prijzen heeft gewonnen. Verder
geeft zij zoals gezegd
hondencursussen in
gehoorzaamheid. Ze is een echt
dierenmens, in haar huis troffen
wij vijf honden, vier katten, en
twee papegaaien. Buiten heeft
zij vijf kippen lopen.

Wij zijn heel erg blij met Chantal
en hopen dat we nog veel plezier
van elkaar zullen hebben.

 Chantals ouders ook heel veel
werk doen op de manege?
 Dat zij het groen heel netjes
onderhouden?
 Dat zij op de honden passen
als Chantal werkt?
 Dat wij heel erg blij zijn dat zij
met zoveel inzet en plezier
meehelpen?

Ten slotte vroegen wij naar
eventuele andere
werkzaamheden. Chantal bleek
apothekersassistente te zijn.
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