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Voorwoord

Beste allemaal,
Voor u ligt de eerste uitgave van het PPSV 
Bussloo clubblad na de fusie, welke per 1 
januari 2016 een feit is geworden.
We kijken terug op een bijzonder jaar 2015, 
waarin wij vele hoogtepunten maar  helaas 
ook diepte punten kenden. Zo ontvielen ons 
de mede oprichter van de Enkruiters de heer 
Heuvink , de heer Loek Pijnappel,  het erelid 
van de IJsselzoom de heer Hassink en een 
hele trouwe sponsor, de heer Winterman. 
Gelukkig kenden we ook enkele hoogte-
punten, zoals het behalen van het kampi-
oenschap van eventing ruiter  Jordi Wilken 
en  het behalen van het Gelders kampioen-
schap springen van Colette Bruin. Dit naast 
de vele prijzen die door onze leden zijn be-
haald op de diverse concoursen bij zowel de 
paarden als de pony’s in alle disciplines.
Wij zijn ook verheugd dat er steeds meer 
hippische activiteiten, zoals een groot out-
door concours (5 mei) en diverse wedstrijden 
en oefen wedstrijden op ons eigen terrein 
aan de kneuterstraat worden georganiseerd 
door de vele leden en vrijwilligers die onze 
vereniging een warm hart toe dragen. Bij 
deze ; hartelijke dank hiervoor.
De eerste oefenwedstrijd is reeds in het 

Stukjes, foto’s, leuke belevenissen met je 
pony of paard, wij zien alle input met be-
langstelling tegemoet! In de volgende editie 
willen wij ook de rubrieken “veulenkraam-
kamer” en “Wist u dat…” opnemen. Dus 
heb je veulennieuws (graag met foto) of heb 
je iets grappigs meegemaakt dat wij kunnen 
opnemen in de “Wist u dat…”rubriek, laat 
het ons weten!

Arnold Veldhoen zal alle input verwerken 
tot een mooie digitale versie. Arnold is de 
ontwerper van het nieuwe PPSV Bussloo-
logo. In dit logo zijn de kleuren van de IJs-
selzoom en de Enkruiters verwerkt. De ma-
nen van het paard zijn verwerkt tot golfjes, 
blauw van het water en geel van het zand. 
Een mooi, eigentijds ontwerp waar we als 
vereniging trots op kunnen zijn! 

laatste weekend van maart georganiseerd. 
De buitenbak lag er prima geprepareerd bij 
(met dank aan Wim). Er worden aankomen-
de maanden regelmatig  dressuurwedstrij-
den en oefenspringavonden georganiseerd.  
Hiervoor is een activiteiten kalender opge-
steld. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aan-
melden.

Theo de Bie, voorzitter

Van de redactIe

Beste lezers van het clubblad,

Hierbij het eerste digitale clubblad van PPSV 
Bussloo! Wij (Monique Reusken en Elise Fre-
deriks) gaan jullie vier keer per jaar op de 
hoogte brengen van enkele wetenswaardig-
heidjes binnen onze vereniging. 

Bij een nieuwe vereniging hoort natuurlijk 
ook een nieuwe naam voor het clubblad! 
De Galop en De Kroniek gaan wij vervangen 
door……??? Wij horen/lezen het graag wan-
neer jullie een leuke originele naam weten! 
De volgende editie van ons digitale clubblad 
zal voorzien zijn van de nieuwe naam. De 
bedenker van de naam krijgt van de redactie 
een leuk presentje!



Input kunnen jullie voorlopig nog mailen 
naar elisefrederiks@outlook.com. Er wordt 
een nieuw mailadres aangemaakt zodra de 
nieuwe naam van het clubblad bekend is. 

Veel leesplezier gewenst!

Monique en Elise

In memorIam

Gerard Hassink

Op 6 februari jl. is ons erelid van de IJssel-
zoom Gerard Hassink overleden.
Gerard was nog steeds lid sinds 1950 (!) van 
onze club. Maar liefst 66 jaar dus!  Tientallen 
jaren als actief rijdend lid en hij heeft meer-
dere bestuursfuncties  gehad. In de jaren ze-
ventig is manege Voorst gebouwd. Hij heeft 
hier zeer veel werk voor verricht, ook later 
toen de manege al in gebruik was. Mede 
hierdoor kunnen wij nu nog steeds gebruik 
maken van deze mooie accommodatie. 
Vanaf de jaren tachtig heeft hij vooral naam 
gemaakt als dressuurjury. Uiteindelijk is hij 
opgeklommen tot Z jurylid, wat hij veel heeft 
gedaan. Hij was groot voorstander van stra-
bant voorwaarts rijden!
Hij was niet alleen erelid bij de IJsselzoom, 

ook is hij onderscheiden bij de Gelderse 
bond en bij de KNHS met het bondserete-
ken. Een onderscheiding voor grote inzet, 
waar hij zeer trots op was.
Het is dus een groot verlies voor de paar-
densport, maar onze gedachten gaan vooral 
uit naar Janny en zijn (klein)kinderen.

ch VoorSt -  5  meI 
2016 –  VoloP In 
VoorBereIdIng

Op Hemelvaartsdag 5 mei organiseert PPSV 
Bussloo samen met fokkers vereniging het 
warmbloedpaard Voorst e.o. het twee jaar-
lijkse concours hippique.
En dit jaar wordt een bijzonder jaar want 
voor het eerst in de lange geschiedenis van 
dit evenement, dat terug gaat tot de jaren 
zeventig, is de wedstrijd ook opengesteld 
voor pony’s. 

In de uiterwaarde van de Voorster  klei, ach-
ter het historische kerkje,  op het schitterende 
terrein van de familie Lankhorst. verwachten 
we niet minder dan 700 combinaties aan de 
start. 
Voor de paarden is het een selectiewedstrijd 
voor de regiokampioenschappen voor zowel 
de dressuur als het springen in alle klassen. 
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Grote pri js  van de Stedendrie -
hoek
CH Voorst staat bekend om het royale prij-
zengeld voor de winnende combinaties. 
Dit jaar wordt voor het eerst de grote prijs 
van de Stedendriehoek verreden. De prijs, 
gesponsord door DB Stables, is voor de paar-
den categorie Z1, Z2 en ZZ-licht. De beste 
combinaties van deze klasse rijden de finale 
proeven. De winnaar gaat naar huis met de 

hoofdprijs van maar liefst € 200,- ! 

Strodorp
In het strodorp komen ondernemers die hun 
producten laten zien en verkopen, zoals een 
ruitersportzaak, Smarthorses met een slim-
me trainings-app en hindernismeter, prach-
tige paardenboxen, mooie auto’s,  dames-
kleding van Susskind uit Twello en wie weet 
wat nog meer. 
Uiteraard hebben we, net als voorgaande 
jaren, een mooie ruime tent met prima ho-
reca. 

Sponsoren
Bij een grote wedstrijd als dit hoort ook een 
pittige begroting. Dank zij onze vele trouwe 
sponsoren kunnen wij dit evenement orga-
niseren. We zijn er dan ook best trots op 
dat CH Voorst al jaren financieel gezond is. 
Maar daarvoor moeten we ook dit jaar weer 
veel sponsoren hebben die de paardensport 
en PPSV Bussloo een warm hart toe dragen.
Sponsoren kan met een advertentie, een 
stand, of een spandoek. Als elk lid een 
nieuwe sponsor aanbrengt zou dat een 
geweldige impuls zijn. We rekenen op jul-
lie. Informatie over alle mogelijkheden is al 
naar alle leden verzonden. Voor vragen of 
nieuwe aanmeldingen kun je mailen naar: 
chvoorst@hotmail.nl



Vri jwil l igers
Hoewel de voorbereidingen al maanden lo-
pen, zit de piek van het werk rondom en tij-
dens het concours. We willen jullie dan ook 
allemaal vragen om je op te geven als vrijwil-
liger. We zoeken mensen voor het terrein van 
maandagavond 2 mei tot en met vrijdag 6 
mei. Voor de wedstrijddag zoeken we men-
sen die helpen als parcourshulp, ringmees-
ter, parkeerwacht, manusje van alles (voor 
dat geen wat je niet had kunnen bedenken 
maar toch gebeurt), schrijvers, cateringhulp, 
patatbakkers,  secretariaat, ….
Kortom een hele organisatie die we alleen 
waar kunnen maken met inzet van allen. 
Ook hiervoor kun je je aanmelden op ch-
voorst@hotmail.nl

Feestje
En omdat inspanning beloont mag worden 
en natuurlijk omdat het gezellig is, houden 
we ’s avonds een feestje voor alle leden en 
vrijwilligers. Wij verzorgen het eten, drinken 
en de muziek en jullie de gezelligheid. Houd 
de hele dag dus vrij want we gaan er een 
mooi en spraakmakend evenement van ma-
ken samen.

Ellis Brinkman
Voorzitter CH Voorst

moPjeS

	

		

	

	



leSIndelIng m.I .V.  29 maart 2016 -  BuItenlocatIeLESINDELING	M.I.V.	29	MAART	2016	BUITENLOCATIE

Dinsdagavond	dressuur
Marga Meerte Marga Meerte Meerte
19.00	-	19.45	UUR 19.00	-	19.45	UUR 19.45	-	20.30	UUR 19.45	-	20.30	UUR 20.30	-	21.45	UUR
Annabel	van	Tongeren Yasmine	Hoogendoorn Jessica	Bloem Laura	Waterreus Corina	Steevensz
Jill	Streppel Manouschka	Oosterbroek Manon	de	Haan (Maud	Jonker) Stella	Zwaan
Fleur	Klein	Swormink	(allen	even	week) Floor	de	Bie Rachel	Diks Merle	ten	Broeke Birgit	Schut
(Cloe	van	Middelburg) Shannen	Otterloo Marlies	Santing	 (Stella	de	Jong	) Susanne	Weijkamp

(Iris	Hengeveld) Ans	Streppel (Ellis	Brinkman)
	 (Celine	van	Veldhuizen) Wim	van	Wijngeeren (Monique	Reusken)
	

Donderdagavond	springles
Thom/Marijn
18.45	-	19.30	uur 19.30	-	20.15	uur 20.15	-	21.00	uur
Jill	Streppel Paulien	Ebbelaar	 Marina	ten	Hove
(Floor	de	Bie) Petra	Groeneveld Marlies	Santing
Shannen	Otterloo Manon	de	Haan Wim	van	Wijngeeren
Sabine	Brinkman	(alleen	oneven	week) Tyrza	van	Maanen Marcel	Sanderse
(Iris	Hengeveld) Vera	de	Boer Ilse	Sanderse
(Celine	van	Veldhuizen) Maia	Hekkert Philip	Frederiks

(Myrhe	Frederiks) (Laura	Waterreus)

Zondag
Anton
Fleur	Klein	Swormink
Louna	Sanderse
Lois	Reusken
Annabel	van	Tongeren
Rosa	Dijckhof

	

Openingstijden
 

H.W. Iordensweg 30  7391 KB Twello
Tel.: 0571-271593  Fax: 0571-271836

www.veldwijktwello.nl  /   info@veldwijk.com

GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND
IMPORTEUR EN FABRIKANT VAN SPORTPRIJZEN
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Sele
ctio

woensdag 6 april 16

Organisatie SelectieBijzonderheden tbv KNHS
Begi
n

verpli
cht

Accommodatie / 
Locatie

kies de accommodatie uit de 
lijst, gebruik de zoekfunctie 
hierboven om de lijst te filteren / 
te verkorten.

Naam

kies de organisatie uit de lijst, gebruik de 
zoekfunctie hierboven om de lijst te filteren 
/ te verkorten.
Gesorteerd op naam van de organisatie. 
Sortering aan te passen op tabblad 
Organisaties.

B
ixie
B

B B L1 L2
M

1
M

2
Z1 Z2

B
ixie

Im
puls
B L M Z ZZ

B
B B L1 L2

M
1

M
2

Z1 Z2
ZZL

Im
puls
B L M Z ZZ

1.40 Ja / 
Nee

Deze gegevens worden 
geimporteerd als 
'aanvullende informatie:'

9-4 Vorden - Evenemententerrein Kasteel VordenGraafschap, Rv. De - V50438 - WarnsveldX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Paarden in de middag
10-4 Vorden - Evenemententerrein Kasteel VordenGraafschap, Rv. De - V50438 - Warnsveld X X X X X X X X X X X X X X Grote Prijs Z1/Z2/ZZL
16-4 Twello - Evenemententerrein TwelloTwello E.O  (Psv.), Rv. De - V50549 - DeventerX X X X X X X X X X X X X X Paarden in de middag
17-4 Twello - Evenemententerrein TwelloTwello E.O  (Psv.), Rv. De - V50549 - Deventerx X X X X X X X X X X X X X Bixie vanaf 13.00 uur

5-5 Voorst Gem Voorst - Evenemententerrein Voorst Gem VoorstIjsselzoom (Psv.), Rv. De - V50558 - DeventerX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie Pa dr+spr B t/mZZ
7-5 Zutphen Ruitersport Centrum Zutphen x x x x x x x x x x x x 2 proeven mogelijk
8-5 Zutphen Ruitersport Centrum Zutphen x x x x x x x x x x x x 2 proeven mogelijk

17-5 Eerbeek - Evenemententerrein Hsv De VeluwezoomV32014 X X X X X Ja Selectie Pa dr .B t/m M2
18-5 Eerbeek - Evenemententerrein Hsv De VeluwezoomV32014 X X X X X Ja Selectie Pa dr. B t/m M2
21-5 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X X X 2 proeven mogelijk
22-5 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X X X 2 proeven mogelijk
28-5 Loenen Gld - Evenemententerrein SchaapsweideLoenermarkruiters (Psv.), Rv. De - V51434 - Loenen Gld X X X X X X X X X Ja Selectie Pa dr .B t/m M2
29-5 Loenen Gld - Evenemententerrein SchaapsweideLoenermarkruiters (Psv.), Rv. De - V51434 - Loenen GldX X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie po dr+spr B t/m ZZ
30-5 Vorden - Dressuurstal Seren Dressuurstal Seren - 878969 - Vorden X X avond 2 proeven mogelijk
31-5 Vorden - Dressuurstal Seren Dressuurstal Seren - 878969 - Vorden X X X avond 2 proeven mogelijk

1-6 Vorden - Dressuurstal Seren Dressuurstal Seren - 878969 - Vorden X X avond 2 proeven mogelijk
2-6 Vorden - Dressuurstal Seren Dressuurstal Seren - 878969 - Vorden X X X avond 2 proeven mogelijk
3-6 Vorden - Dressuurstal Seren Dressuurstal Seren - 878969 - Vorden X X X avond 2 proeven mogelijk

11-6 Zutphen Ruitersport Centrum Zutphen x x x x x x x x x x x x 2 proeven mogelijk
12-6 Zutphen Ruitersport Centrum Zutphen x x x x x x x x x x x x 2 proeven mogelijk
18-6 Vorden - Lr & Pc De GraafschapDe Aangespannen Haflinger - V51498 - Wageningenx x x x x x x x x x x x x x x x x 2 proeven mogelijk
18-6 Empe - Psv De OortveldruitersOortveldruiters (Psv.), Rv. De - V51365 - Empe X X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie Pa dr.Z +spr B t/m ZZ
19-6 Empe - Psv De OortveldruitersOortveldruiters (Psv.), Rv. De - V51365 - EmpeX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie po dr+spr B t/m ZZ
25-6 Eerbeek - Evenemententerrein Hsv De VeluwezoomVeluwezoom (Hsv.), Lr. De - V50575 - EerbeekX X X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie po dr+spr B t/m ZZ
26-6 Eerbeek - Evenemententerrein Hsv De VeluwezoomVeluwezoom (Hsv.), Lr. De - V50575 - Eerbeek X X X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie Pa dr.Z +spr B t/m ZZ
28-6 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X X X X X avond 2 proeven mogelijk
29-6 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X avond 2 proeven mogelijk

2-7 Gorssel - Evenemententerrein GorsselGorssel-Zutphen, Rv. - V50441 - AlmenX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie po dr+spr B t/m ZZ
3-7 Gorssel - Evenemententerrein GorsselGorssel-Zutphen, Rv. - V50441 - Almen X X X X X X X X X X X X X Ja Selectie Pa dr+spr B t/mZZ
4-7 Gorssel - Evenemententerrein GorsselGorssel-Zutphen, Rv. - V50441 - Almen nepdatum ivm doorlopen data
5-7 Gorssel - Evenemententerrein GorsselGorssel-Zutphen, Rv. - V50441 - Almen X X X avondspringen
6-7 Gorssel - Evenemententerrein GorsselGorssel-Zutphen, Rv. - V50441 - Almen X X X X avondspringen

26-7 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X X X X middag 2 proeven mogelijk
26-7 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X X X avond 2 proeven mogelijk
27-7 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X middag 2 proeven mogelijk
27-7 Wilp Gld - Evenemententerrein BusslooEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X avond 2 proeven mogelijk

6-8 REGIOKAMP. PONY'S
12-8 REGIOKAMP. PAARDEN
13-8 REGIOKAMP. PAARDEN
23-8 Wilp Gld - Evenemententerrein ZonnenbergstraatEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X X X middag 2 proeven mogelijk
23-8 Wilp Gld - Evenemententerrein ZonnenbergstraatEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X X X X avond 2 proeven mogelijk
24-8 Wilp Gld - Evenemententerrein ZonnenbergstraatEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X middag 2 proeven mogelijk
24-8 Wilp Gld - Evenemententerrein ZonnenbergstraatEnkruiters, Pc. - V50473 - Wilp Gld X X X avond 2 proeven mogelijk
27-8 HIPPIADE PONY'S

DatumWedstrijdplaats / Accommodatie Dressuur Pony Dressuur PaardSpringen Pony Springen Paard

wedStrIjdkalender outdoor



de Pen

Hoi allemaal,

Ik ben Fleur Klein Swormink, ik ben 13 jaar.
Vanaf de zomer 2013 ben ik lid van de ver-
eniging.
Elke zondagmorgen krijg ik les van Anton 
die mij en Misha (mijn Pony) al veel heeft 
geleerd, ik rij samen met Annabel, Lois, Luna 
en Rosa.
Misha is een E pony en is 7 jaar oud, ik heb  

haar al bijna 3 jaar, toen ik haar kreeg was 
ze net zadelmak.
Samen hebben we al veel Bixie gereden en 
hebben al heel wat prijsjes gewonnen.
Ook heb ik 2x meegedaan met de clubkam-
pioenschappen en viel ook hier in de prijzen: 
1ste bij de B dressuur.

Springen vind ik ook heel leuk en mijn pony 
ook. Dit jaar hebben we een startkaart ge-
kocht om wedstrijden te rijden.
Een poosje geleden ging het niet zo goed 
en ben ik paar x hard gevallen, toen was ik 
het vertrouwen een beetje kwijt maar na 
een tijdje rustig aan doen heb ik zondag 
voor het eerst weer een wedstrijd gereden 
in Garderen en daar heb ik toen mijn eerste 
2 winstpunten in de B gereden ik was super 
blij.

Nu ik mijn vertrouwen weer terug heb ga ik 
ook rijden op de dinsdagavond en krijg ik les 
van Marga.
Ik hoop dat ik ver kom in de dressuur met 
Misha, omdat het een grote pony is kan ik er 
gelukkig nog Heeeeeel lang op rijden.

Groetjes Fleur en mijn lieve pony Misha.

Ik geef de pen door aan Annabel van Ton-
geren. 



Lid van PPSV Bussloo opgenomen in 
Rabo Talententeam !!

InterVIew met 
jordy wIlken 

“Mijn leven bestaat momenteel eigenlijk al-
leen maar uit paarden. Ik werk 40 uur in de 
week bij handelsstal Benny de Ruiter Stables 
en heb daarnaast nog zes eigen paarden aan 
huis staan. Mijn zusje helpt thuis met alle 
stalwerkzaamheden. Chapeau heb ik samen 
met mijn moeder en Burry met mijn opa. 
Burry hebben we zelf gefokt en is eigenlijk 
gebleven, omdat het het minst verkoopbare 
paard was. Het is gewoon een ongelofelijke 

boef en daardoor best moeilijk te rijden. We 
besloten om hem dan maar zelf verder op te 
leiden en te starten en inmiddels loopt hij op 
Boekelo niveau.
Mijn moeder en opa zijn ook de twee per-
sonen, waardoor ik met paardrijden ben be-
gonnen. Toen ik veel jonger was, heb ik bij-
na alle sporten wel gedaan. Ik heb het rijden 
een keer geprobeerd op een oude fokmerrie 
van mijn opa en ben vervolgens in de paar-
den blijven hangen. Van Opa Harmsen, de 
vader van mijn moeder, kreeg ik mijn eerste 
pony Coschita. Mijn opa is nog steeds nauw 
betrokken bij de sport. Hij doet de fok en 
opfok, verzorgt de jonge paarden en gaat 
vaak mee op internationale wedstrijden. Hij 
woont slechts een kilometer bij ons vandaan 
en doet alles nog op de fiets. Net als ik vindt 
hij het heel leuk dat ik nu in het Rabo Ta-
lententeam zit. Ik was wel verbaasd, omdat 
er veel ruiters zijn die het goed doen in de 
eventing. Juist daarom vind ik het een enor-
me eer om erbij te horen. 
Ik kijk erg uit naar alles wat het Rabo Ta-
lententeam mij te bieden heeft. Ik hoop dat 
ik mede via het team bij Joyce Heuitink kan 
blijven trainen om de dressuur te verbete-
ren. Daarnaast zou ik me graag fysiek onder 
begeleiding verder willen ontwikkelen. Ik 
heb een tijd terug een zware bekkenbreuk 
gehad, dus voor mij blijft het belangrijk om 



mijn spieren op de juiste manier te trainen. 
En ik heb de stiekeme droom om ooit eens 
Sven Kramer te ontmoeten. Hij is dan geen 
ruiter, maar zo’n op en top sportman dat ik 
daar alsnog veel van zou kunnen leren. Het 
is ook goed om out of the box te denken 
en daarvoor af en toe naar andere sporten 

www.vrielinkruitersport.nl

EquEstrian & LifEstyLE storE

specialist in manegebodems

Alles voor uw paardenbak, 
paardenstal en weide

bel nu 0900-9600

te kijken. Dit jaar maak ik de overstap naar 
de senioren. Het zal best heftig worden om 
daar mijn draai opnieuw te vinden, al is het 
maar door de zwaardere concurrentie. Ik heb 
vorig jaar een paar driesterren wedstrijden 
mee gereden, dus ik weet in ieder geval dat 
mijn paarden het niveau aan kunnen. Het is 
nu zaak de stijgende lijn vast te houden rich-
ting Boekelo. Ik heb mijn paarden zelf opge-
leid. Ze zijn nog jong genoeg en ik heb het 
volste vertrouwen in hun talent. Voorlopig 
hoeven ze ook niet verkocht te worden, dus 
dat is zeker een luxe.” 

Langs deze weg willen we Jordy van harte 
feliciteren. En natuurlijk zijn wij supertrots 
op Jordy !  

de theorIe

Paardrijden is een sport/hobby die je vooral 
onder knie krijgt door het veel te doen.
Toch is het handig om ook wat van de the-
oretische achtergrond te weten. In iedere 
editie van clubblad behandelen we een on-
derwerp.
Het scala van de africhting
Bij het africhten en verder scholen van je 
paard dien je de volgende zes stappen te 
doorlopen: takt, ontspanning, nageeflijk-

heid en aanleuning, impuls en schwung, 
rechtgericht zijn, verzameling en tenslotte 
als al deze punten gezamenlijk bereikt zijn, 
bepalen zij de durchlässigkeit. 
Geen van deze begrippen kunnen los van el-
kaar worden gezien. Alle begrippen hangen 
met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. De 
eerste drie criteria zijn vooral van toepassing 
op de B- en L-klassen. De overige criteria 
worden belangrijker naarmate de scholing 
van het paard vordert.

Een kor te toel ichting :
Met takt wordt ritme, regelmaat en de juiste 
volgorde van de beenzetting bedoeld, die 
behoort bij de desbetreffende gang
Alleen een paard dat zowel psychisch als fy-
siek ontspannen is, kan ontspannen gaan en 
tot volledige werkwilligheid en prestatiever-
mogen komen. 
Nageeflijkheid is de losgelatenheid in nek en 
kaakgewricht, ontstaan vanuit een vermeer-
derd ondertreden van de achterhand.
Aanleuning is de licht verende druk op de 
teugel die het paard aanbiedt, als gevolg 
van de voorwaartse inwerking van de ruiter 
nadat deze contact heeft genomen.
Impuls is de benaming voor het doorgeven 
van een ijverige en energieke, goed gecon-
troleerde, stuwende activiteit (drang naar 
voren), opgewekt vanuit de achterhand, die 
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het atletisch vermogen van het paard be-
nadrukt. Snelheid heeft niets te maken met 
impuls.
Bij schwung beweegt(swingt) een paard los 
en soepel door het gehele lichaam met veel 
(optimale) impuls vanuit de achterhand.
Een rechtgericht paard is recht op de rechte 
lijn en zoveel gebogen op de gebogen lijn 
als die lijn van hem vraagt. Dit wil zeggen 
dat de afdrukken van de achtervoeten in het 
spoor van de afdrukken van de voorvoeten 
treden.
Verzameling is het dragen van meer gewicht 
op de achterhand, waarbij de hoek in het 
achterbeen kleiner wordt, het achterbeen 
sneller wordt en de paslengte kleiner en 

meer verheven.
Onder durchlässigkeit wordt totale nageef-
lijkheid verstaan. Een paard dat zich in alle 
drie gangen steeds laat verzamelen, heeft 
het hoogste niveau van totale nageeflijkheid 
bereikt.

SPonSor In het 
SPotlIcht

Naam  : Daaleman Zadels
Website   : http://www.daaleman.nl
Gevestigd te : Empe
Gesproken met: Erik Daaleman, eigenaar

Bedri jfsac tiviteit
De vader van Erik, Wim Daaleman, is in 1956 
gestart met het bedrijf. Op dit moment is de 
hoofdactiviteit het maken van zadels voor 
de disciplines dressuur, springen en even-
ting. Een zadel wordt altijd speciaal op maat 
gemaakt en er wordt gekeken naar zowel 
het paard als de ruiter. Daaleman maakt het 
enige in Nederland geproduceerde zadel. 
Het is volledig uit leer vervaardigd. Naast een 
nieuw zadel  kun je ook voor aanpassingen 
en reparaties bij Daaleman Zadels terecht.

Ontwikkel ingen in uw bedri jf /
branche
De grootste ontwikkeling heeft zich de laat-
ste 20 jaar voorgedaan. Kocht een ruiter 
vroeger een veelzijdigheidszadel, nu koopt 
de ruiter een zadel dat past bij zijn specia-
lisatie. Dit heeft alles te maken met andere 
visies en specialisatie in de sport. Er wordt 
veel geëxperimenteerd met nieuwe materia-
len en verstelbare bomen. Vaak kom je toch 
weer terug bij de vertrouwde materialen, 
maar dan anders uitgevoerd. Erik blijft za-
dels maken die volledig van leer zijn met een 
verende boom, waardoor de levensduur en 
de kwaliteit gewaarborgd zijn.

Sponsor s inds
Daaleman sponsort zeker al sinds de 70’er 
jaren, toen Wim lid was van toen nog Lan-
delijke rijvereniging De IJsselzoom.

Band / relatie  met de paarden-
spor t
Zadels maken heeft natuurlijk een directe re-
latie met de paardensport. Daarnaast heeft 
Erik zelf enkele paarden, die in de springs-
port worden uitgebracht. Hij fokt af en toe 
een veulentje en geniet ervan als hij in het 
weekend een bosrit kan maken.



Band / relatie  met PPSV Bussloo
Van kinds af aan ging Erik al mee naar Ma-
nege Voorst. Later zelf lid geweest van De 
IJsselzoom en ook meegereden in het 8-tal. 
Hij komt nog regelmatig (oud)-leden tegen.

Wordt u voldoende op de hoog-
te gehouden van ontwikkel in-
gen en activiteiten bi j  PPSV 
Bussloo
Ik krijg regelmatig mail, waaronder het digi-
tale clubblad. Die lees ik altijd door.

Zijn er  nog dingen die u wilt 
ver tel len aan de lezers  van ons 
c lubblad
“Realiseer je hoe mooi de paardensport is, 
en geniet ervan”

Bedankt voor dit interview.

StalProat;

Zie hept mien evroagt ok wel un stukje wolle 
schrievn veur de nieje  vereniging. Ik zegge 
nog teegn den die dat vroeg, kuj dat zel-
luf nie want ie goat ok nie meer op peerd 
zittn. Mar nee doar hef ze gin tied veur zeg 
ze. Zee mos ok de wattseppen en feesboe-
ken en dat is ok een hoop wark. Jaja. Toen 

hek ezegt dat dr eerder ok ene was die een 
stuksien schreef veur de ijsselzoom en dat ze 
den mar mos vroagen. En volgens mien was 
dr ok ene bie de enkruiters die dat deet. Mar 
zie hept allemoal smoesjes asse mar niet ant 
wark mot.  Noja dagik oaver de nieje klup 
wat zeggn is ok nie  moeiluk ofnie dan, zie 
bestoat net,,,  Tis wel un stel bie mekaar bie 
PPSV BUSSLOO dat hek al wel ezien. Bie ons 
op stal is dr geregelt oaver eproat.  Ja die 
dochter van teun, hoe heet die ok al weer, 
moeniek of zoiets, die hef un tietje niks meer 
ezegt mar ik zag den van de weeke nog op 
stal en dat geet weer un stuk better.  Tis 
ok niet zonder gevoar um met peerde um 
te goan, dat mot wiele allemoal wel weetn. 
Een instructeur van vrogger bie un andere 
klup zei eens, ie mot altiet denkn” ik goa 
met de vijand op pad “ en den zei ok ,” 
t enigste peerd dat te vertrouwen is, is un 
dood peerd”.  Zo arg ist noe ok weer niet 
want as ik zie hoe braaf dat nieuwe bees-
sien van ELLIS in de karre steet dan denk ik 
altied;  een hoop diern goat op hun baas 
liekn. Ik heurdn ok nog dat die wim wienge-
ren ok nog op peerd zit, tuminsten asse dr 
niet af valt en datte niet wil dat de instruk-
sie  un lijntje neer zet. Volgens mien is dat 
de basis veur ut springen en asse dat nie wil 
motte mar un koetse koopn dan kanne dr 
achter goan zittn en valt he ok niet zo hoge. 

Of bie henk bussink op de zang goan.  Noe 
mok wel zeggn de instruksie is ok nie meer 
wat ewest is mar doar zalk nog wel un keer 
un hele bladzij oaver schrievn. Aj dr goet oa-
ver noadenkt is ut toch wel mooi dat die 
twee verenigingen bie mekaar egoan bint. 
En ik hat nie edacht mar tis toch wel fijn um 
met die kou binnen te kunn rieden al vin ik 
dat un borrel doar wel duur is.  Manon vond 
t ok wel fijn um onder dak te oefenen met 
margriet saamn want die hef ok weer un 
peerd zag ik un keer. Wim Tiehuis, doar mot 
wiele t ok nog een keer oaver hebbn, mar 
dat kan allemoale niet in mien compjoeter, 
dus dat doew een volgende keer. Die wark-
groep woar hee bie is, ik weet nie wie doar 
allemoal bie bint, hep al een bult wark edo-
an bie de klup. Zie zolt noe wel gauw weer 
verder goan as wiele weer noar buutn goat. 
Tis altied al zo ewest dat dr mensen bint die 
niks zegt en un hoop wark doot, en mensen 
die un hoop proat en verder niet vulle doot. 
Ik vind trouwens dat un hond, hoe braaf offe 
ok is niet los tussen de peerde mag loopn, ie 
weet nooit hoe un peerd dr op reageert. En 
die borrel is noe bie de buuten bak ok weer 
goetkoper  want dat is ok wel weer mooi 
um in die waterbak te rieden.  
Noa luitjes tut de volgende keer, loat mar 
effn weten ak dr nog ene op de hak mot 
nemmn.                                               


