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Voorwoord

Beste lezers,
Het 2de clubblad van de vereniging alweer, 
ondertussen bestaat onze vereniging  een 
half jaar. Veel veranderingen voor velen, maar 
ook een aantal oude tradities zijn de revue 
gepasseerd. De geraniumactie bijvoorbeeld 
was een groot succes, waarbij een mooi be-
drag als aanvulling van de clubkas is opge-
haald.
Het outdoor seizoen is in volle gang, met al 
prachtige wedstrijd resultaten van onze le-
den!
Als vereniging zitten we zeker niet stil als het 
gaat om het organiseren van wedstrijden en 
activiteiten. Ondanks het regenachtige ver-
loop van de zomer hebben we het geluk ge-
had dat alle wedstrijden door konden gaan. 
Hulde aan de mannen die voor het onder-
houd van het terrein zorgen! Zowel de dres-
suurwedstrijden als het oefenspringen aan 
de Kneuterstraat worden druk bezocht.
Ook het 5 mei concours in Voorst was een 
groot succes, het terrein lag er keurig bij en 
dankzij alle hulp verliep de organisatie op 
rolletjes. 
Er staan nog een aantal andere leuke activi-
teiten op de agenda, zoals de crosslessen en 
het ponykamp.

nog eVen 
nagenIeten.. . .
Ch VoorSt 2016

‘Wat was het een fantastische dag!’ was de 
meest gehoorde uitspraak tijdens het vrijwil-
ligers buffet na afloop van CH Voorst 2016. 
En een fantastische dag was het: onder een 
stralende zon en strak blauwe hemel kwa-
men een variatie aan hippische combinaties 
aan start.
PPSV Bussloo kan terugkijken op een gewel-
dig evenement. De deelnemers, waaronder 
een groot aantal van onze leden, hebben 
mooie sportprestaties neergezet. Ook het 
publiek heeft genoten van alle verrichtingen 
en het mooie weer, de sponsoren hebben 
goede zaken gedaan, de organisatie ging na-
genoeg vlekkeloos en de dag werd feestelijk 
afgesloten met een buffet voor alle vrijwil-
ligers. Wat wil een mens nou nog meer?!? 
Als we in 2018 wederom onder deze om-
standigheden het CH Voorst mogen organi-
seren dan tekenen wij daar direct voor.
Via deze weg willen we als Concourscom-
missie dan ook nogmaals alle vrijwilligers 
bedanken. Keer op keer realiseren wij ons 
dat zonder jullie hulp er niets te organiseren 
valt, dus ontzettend bedankt voor jullie to-
meloze inzet en het enthousiasme waarmee 

Al deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder 
onze trouwe vrijwilligers, waarvoor hartelijk 
dank!

Ik wens iedereen een fijne zomer en een 
hele prettige vakantie. Geniet van het (ho-
pelijk) mooie weer en ga er naast het seri-
euze trainen ook eens lekker op uit met de 
paarden voor een rondje Bussloo of een rit 
over de veluwe!

Marina ten Hove

nIeuwe naam 
CluBBlad
 
In het eerste clubblad van PPSV Bussloo heb-
ben wij jullie gevraagd na te denken over 
een nieuwe naam voor het clubblad. Wij 
hebben 1 reactie ontvangen, nl. van Lucre-
tia Jonker. Haar suggestie “Contact” wordt 
overgenomen omdat we met het clubblad 
contact onderhouden met en tussen leden 
en sponsoren. Tevens is contact een rijkun-
stige term. 
 
De redactie



dat gedaan wordt. Wij hopen dat iedereen 
ook van het concours heeft genoten, of dat 
nou als vrijwilliger, deelnemer of bezoeker is 
geweest!
De primeur dit jaar was de Grote Prijs v/d 
Stedendriehoek. DB Stables was zo welwil-
lend om deze prijs te sponsoren, onze dank 
daarvoor. De uiteindelijke winnares Carlijn 
Vaessen ging er uiteindelijk vandoor met het 
oranje lint en een envelop gevuld met EUR 
250,-
*Carlijn Vaessen en Fossbury
In de dressuur- en springklassen hebben ver-
schillende leden van PPSV Bussloo zich van 
hun beste kant laten zien. In de dressuur 
waren er prijzen voor o.a. Corina Steevensz, 
Paulien Ebbelaar, Petra Groeneveld en Stel-
la Zwaan. In het springen sleepte Jill Strep-
pel, Marcel Sanderse, Michiel Jansen, Marijn 
Soetekouw en Leontine Bruin enkele prijzen 
in de wacht. Allen nogmaals van harte gefe-
liciteerd!
De concourscommissie kijkt terug op een 
geslaagd evenement en nodigt een ieder 
graag uit om tijdens CH Voorst 2018 weer 
van de partij te zijn. Voor nu iedereen een 
fijne vakantie periode gewenst. 

Groetjes,
Ellis, Stella Zwaan, Stella de Jong, Lucre-
tia, Dick, Philip, Jenno en Lien

CroSSleS

Beste PPSV leden, 
Aan mij de eer om jullie mee te nemen naar 
het cross terrein van Michiel Mulder te Hee-
ten. Afgelopen 15 juli hebben een aantal 
leden, waaronder ondergetekende, hier ge-
noten van een leuke crossles. Ik was te laat 
aanwezig om te kijken hoe de eerste groep 
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het er vanaf had gebracht maar aan de ge-
zichten te zien bij het uitstappen waren ze 
dik tevreden. 
Iedereen kon zich opgeven,  van ‘groentje’ 
tot ervaren, het was geen probleem.  Ook 
erg leuk dat er een aantal leden waren ge-
komen om ons te supporten en wellicht 
hoopte op iemand die het water van de wa-
terbak van te dichtbij zou zien:).
Het terrein lag er keurig bij en voor elk ni-
veau is er een overvloed aan hindernissen 
aanwezig. Na een korte introductie van Mi-
chiel,  waarbij hij vooral de nadruk legt op 
het creëren van vertrouwen, een gaspedaal, 
stuur en rem gingen we aan de slag. 
We hebben veel verschillende soorten hin-
dernissen bedongen, de boomstammen, 
smalle muur, de heg, op - en - afsprong,  
bezembak en uiteindelijk geëindigd bij de 
waterbak. Ondanks het grote verschil in er-



varingen van zowel de paarden als ruiters 
brachten we het er allemaal gelukkig goed 
en met een droog pak vanaf. 

Al met al vond ik het een zeer geslaagde 
avond en Ax (mijn rasechte dressuurknol) 
kon de lol er ook wel van inzien, wat hij in 
al zijn joligheid even tentoonstelde. Na af-
loop nog een drankje en een hapje en nu op 
naar de volgende crossles. Hopelijk kunnen 
we dan met meer dan 10 deelnemers mee-
doen, want beste leden: het is té leuk!

Petra Groeneveld 

de Pen

Hallo allemaal! 
 
Ik ben Annabel van 
Tongeren en ik ben 
12 jaar. Mijn pony 
heet Star en is 8 jaar. Toen ik 5,5 jaar was 
ben ik begonnen met paardrijden. Zo begon 
het:

Ik ben ongeveer 2 jaar lid van de club. Ik 
heb les op de zondagochtend van Anton en 
op dinsdagavond van Marga. Mijn pony Star 
kreeg ik 3 jaar geleden voor mijn verjaardag, 
omdat mijn vorige pony Black Lady weg 
moest. Star was net onder het zadel toen 
ik d’r kreeg. Ik heb hem zelf leren springen 
en vind dat ook heel leuk om te doen. Star 
ook! Dressuur vind ik erg moeilijk en Star 
vindt dat ook, maar bij de lessen van Marga 



Openingstijden
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heb ik al veel bijgeleerd. Bij Anton leer ik 
steeds hoger te springen.
Ik heb al veel (oefen)wedstrijden gereden en 
ook de eerste winstpunten binnengesleept. 
Bij de clubkampioenschappen in 2015 werd 
ik Springkampioen van de club en Spring-
kampioen van de BB! Ook vind ik het leuk 
om te crossen. Ik houd het meest van sprin-
gen en crossen. Ik heb verschillende cross-
trainingen en oefencrossen gereden. Het 
leukste vond ik de cross in Broekelo in okto-
ber vorig jaar.  

Ik oefen veel en alles gaat steeds beter … 
zelfs de dressuur. Afgelopen weekend heb 
ik voor het eerst een B-springparcours ge-
daan. Dat ging heel goed. Veel beter dan ik 
had gedacht. Helaas tikte Star 1 balkje eraf, 
maar we hadden wel 72 stijlpunten en bin-
nen de tijd. Ook hadden we een winstpunt 
bij de dressuur. Ik vind het heel leuk bij PPSV 
Bussloo. Ik ben vorig jaar mee geweest naar 

ponykamp. Dat was heel erg leuk! Heel veel 
buitengereden en springwedstrijdje gehad 
en daarmee was ik derde geworden. 

Dit was het dan en ik geef de pen door aan 
Melanie van Welsem.

Groetjes,
Annabel & Star 

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.

De hulpen
Dressuur betekent gymnastiseren van het 
paard met hulpen en tekens die het paard 
geleerd heeft en begrijpt, zodat een volledi-
ge harmonie ontstaat tussen ruiter en paard.
We onderscheiden 3 soorten hulpen:
- Gewichtshulpen
- Beenhulpen
- Teugelhulpen
Door het samenwerken van de verschillende 
hulpen wordt de beoogde gang, het tempo, 
de houding en de algehele beheersing van 
het paard bereikt.

Gewichtshulpen
Dit zijn voorwaarts drijvende hulpen. Ze on-
dersteunen been- en teugelhulpen. Met het 
gewicht kan de ruiter (de rug van) het paard:
- Aan beide kanten belasten: als de achter-

benen van het paard geactiveerd moe-
ten worden, bijvoorbeeld bij alle halve 



en hele ophoudingen en dus ook bij alle 
overgangen. Hierbij dient de ruiter zijn 
“kruis aan te trekken”, dus heel even de 
fase van het aanspannen van de buik- en 
lage rugspieren te versterken.

- Aan één kant belasten: bij alle oefenin-
gen waarbij het paard gesteld of gebo-
gen is; de ruiter verplaatst zijn gewicht 
iets meer naar de binnenzitbeenknobbel.

- Ontlasten: de ruiter verplaatst zijn ge-
wicht iets naar zijn bovenbeen en de 
stijgbeugel bijvoorbeeld bij het losrijden 
en bij de eerste oefeningen van het ach-
terwaarts gaan.

Beenhulpen
- Voorwaartsdrijvend: het been ligt dicht 

achter de singel; door de kuitspier even 
wat meer aan te spannen wordt het ach-
terbeen verder ondergebracht.

- Voorwaarts-zijwaartsdrijvend: het been 
wordt ongeveer een handbreedte naar 
achteren gelegd; deze hulp werkt het 
beste als de ruiter inwerkt op het mo-
ment dat het betreffende achterbeen 
wordt opgetild.

- Begrenzend(bewakend): het been ligt 
ongeveer op dezelfde plaats als het voor-
waarts-zijwaartsdrijvende been, maar 
wordt minder actief gebruikt; taak is om 
het zijwaarts gaan of het uitzwaaien te 

begrenzen.

Teugelhulpen
De teugel dient om de tekens die de ruiter 
met zijn hand geeft, via het bit over te bren-
gen op het paard. Om goede teugelhulpen 
te kunnen geven, moet de ruiter licht en 

www.vrielinkruitersport.nl

EquEstrian & LifEstyLE storE

specialist in manegebodems

Alles voor uw paardenbak, 
paardenstal en weide

bel nu 0900-9600



elastisch contact onderhouden met soepele 
ellebogen, polsen en vingers.
De ruiter kan via de teugels:
- Toestaan: meegaande beweging van de 

ruiterhand met de mond van het paard, 
met behoud van contact en aanleuning 
en gelijke druk op de teugel; bijv. bij voor-
waarts gaan vanuit halthouden

- Geven: het paard zoveel halsvrijheid ge-
ven dat het contact met de mond nog 
net onderhouden wordt, waarbij de druk 

op de teugel minder wordt; bijv. bij hals-
strekken

- Vragen: door steeds met de nodige in-
tensiteit de hand kort te sluiten of, bij een 
iets sterkere hulp, de pols iets naar bin-
nen te draaien.

- Contact:  de verbinding, die de ruiter tot 
stand brengt met de hand via de teugel 
met de mond van het paard, waarbij de 
druk op de teugel gelijk blijft.

- Aanleuning: de licht verende druk op de 
teugel die het paard aanbiedt, als gevolg 
van de voorwaartse inwerking van de rui-
ter nadat deze contact heeft opgenomen

- Weerstand bieden: het sluiten van de op 
de plaats blijvende hand van de ruiter om 
de vermeerderde druk van het paard op 
het bit te weerstaan, tot het moment dat 
het paard zich ontspant in nek en kaak, 
en nageeft, als gevolg van de inwerkende 
zit- en kuithulp van de ruiter.

- Begrenzen: de buitenteugel vult bij iedere 
stelling of buiging van het paard de vra-
gende (stelling vragende) binnenteugel  
aan; de buitenteugel staat evenveel toe 
als de binnenteugel is aangenomen.

- Sturen: geeft het paard bij wendingen de 
richting aan.

SPonSor In het 
SPotlIght

Naam: LMB Sarink-Elfrink
Website: www.sarinkelfrink.nl
Gevestigd : Rijkstraatweg te Voorst
Gesproken met: Bram Janssen, mede-eige-
naar

Bedri jfsac tiviteit
Jan Elfrink is in de 80-er jaren gestart met 
LMB Sarink-Elfrink, als een nieuwe zelfstan-
dige bedrijfsactiviteit van de Fa Sarink. Sinds 
1996 is Bram werkzaam in het bedrijf, waar 
in totaal 6 personen werkzaam zijn.

www.overmars-tuinenpark.nl
Weteringstraat 7, Twello Tel. 0571 271712



LMB Sarink-Elfrink is een mechanisatiebedrijf 
dat zich bezig houdt met de verkoop, onder-
houd en reparatie van nieuwe en gebruikte 
machines voor de landbouw. Sarink-Elfrink is 
dealer en importeur van oa Claas, Kverner-
land, Bunning, Herbst.

Ontwikkel ingen in uw bedri jf /
branche
De hoeveelheid landbouwgrond blijft rede-
lijk constant, maar het aantal landbouwers 
neemt af. De bedrijven worden groter. Dit 
betekent minder klanten voor Sarink-Elfrink, 
maar wel grotere klanten. Door deze ont-
wikkeling is Sarink-Elfrink ook importeur ge-
worden voor de Nederlandse markt van een 
aantal merken landbouwwerktuigen.

Sponsor s inds
Zolang Bram zich kan herinneren.

Band / relatie  met de paarden-
spor t
Bram heeft zelf geen band met de paarden-
sport. Er kunnen klanten van Sarink-Elfrink 
paardrijden, omdat van oudsher paarden-
sport wel wordt bedreven door mensen van 
de boerderij.

Band / relatie  met PPSV Bussloo
Er is geen specifieke band met PPSV Bus-

sloo, maar het ondersteunen van regionale 
verenigingen vind Bram belangrijk. Sarink-
Elfrink vindt het een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid om het verenigingsleven 
in stand te houden.

Zijn er  nog dingen die u wilt 
ver tel len aan de lezers  van ons 
Clubblad
Geniet van jullie vereniging en de gezamen-
lijke passie voor de paardensport.

Bedankt voor dit interview.

SPONSORS; HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!
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