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Voorwoord

Beste lezers,
De herfst is nu dan echt begonnen. De da-
gen zijn kouder geworden. De eerste echte 
vorstdag is geweest, de bladeren verkleuren 
prachtig en vallen van de boom, kortom: 
echt herfst!!!
Het outdoor seizoen hebben we achter de 
rug. Vele winstpunten, prijzen en kampioen-
schappen zijn door onze leden binnenge-
sleept. We zijn erg trots op de prestaties van 
al onze leden.
Door het mooie weer van de afgelopen 
maanden hebben we alle geplande dres-
suurwedstrijden op eigen terrein èn alle oe-
fenspringavonden door kunnen laten gaan. 
Hierdoor hebben we de clubkas weer flink 
kunnen spekken. Namens het bestuur willen 
we dan ook alle vrijwilligers hiervoor harte-
lijk danken. Zonder hen zijn we nergens!
Een paar weken geleden hebben we helaas 
ook afscheid moeten nemen van onze vaste 
instructrice Marga van Schaik. Na vele jaren 
les te hebben gegeven heeft zij besloten de 
club te verlaten en zich te vestigen in Duiven. 
Samen met haar vriend Frank. Wij wensen 
haar heel veel geluk in haar nieuwe woon-
omgeving.
Inmiddels hebben we een nieuwe dressuur-

werden allemaal 
naar huis gestuurd 
en het kamp kon 
beginnen!

Het kamp begon met ponyvoetbal. Danny 
Blind, mocht je nog nieuwe talenten willen 
scouten: bij PPSV Bussloo ben je aan het 
goede adres!
  
Nadat op vrijdagavond de buiken gevuld 
waren met een lekker bord macaroni van 
chef-kok Margriet was het tijd voor spelle-
tjes. De pony`s mochten bij dit onderdeel 
lekker in hun stal blijven staan zodat die zich 
vast geestelijk en lichamelijk konden voorbe-

instructrice aangesteld. Ellen Treep zal voort-
aan de dressuurgroepen van Marga overne-
men. Wij hopen dat onze leden heel veel 
van haar kunnen leren en met net zoveel 
plezier naar de les komen als voorheen.
Ook hebben een aantal leden tijdens de 
herfstvakantie genoten van een leuk en ge-
zellig ponykamp! Waarschijnlijk zijn de foto’s 
en filmpjes op Facebook al meerdere keren 
bekeken. 
Sinds 1 november zijn de lessen weer naar 
Manege Voorst verhuist en zullen we de 
wintermaanden weer lekker binnen kunnen 
rijden. Ook qua wedstrijden is het indoorsei-
zoen alweer volop aan de gang. Wij wensen 
al onze leden dan ook heel veel succes en 
vooral veel plezier. Zet em op iedereen!!!!

Jessica Bloem

PPSV BuSSloo KamP 
2016 
 
Van 14 tot en met 17 oktober heeft het aller-
eerste PPSV Bussloo kamp plaatsgevonden. 
De deelnemers namen op vrijdagmiddag de 
intrek in de blokhutten van camping Bos-
zicht te Laag- Soeren. De pony`s werden al-
lemaal op stal of in de wei gezet, de ouders www.overmars-tuinenpark.nl

Weteringstraat 7, Twello Tel. 0571 271712



reiden op de rest 
van het kamp. De 
organisatie had al-
lemaal verschillen-
de spelletjes klaar-
gezet waarbij het 
draaide om snel-
heid of behendig-
heid.

Voor de zaterdag-
ochtend stond er 
een klein buiten-
ritje gepland. Zo 

kon iedereen even warm draaien voor het 
tweede onderdeel van de zaterdag namelijk 
de TREC. Over zeiltjes, bruggetjes, onder lat-
jes door, tussen balken doorsturen, voor de 
amazone`s en ruiter was het allemaal geen 
probleem!
Nadat iedereen na de TREC haar pony had 
verzorgd en zelf ook klaar waren was het al 
weer tijd voor onderdeel drie van de zater-
dag, de fotoshoot! De mooiste kleren wer-
den uit de koffers tevoorschijn getoverd en 
de pony`s werden nogmaals extra mooi ge-
poetst. Het leek wel of ze dit allemaal vaker 
hadden gedaan. Zodra de camera tevoor-
schijn kwam toverden ze hun mooiste glim-
lach op hun gezicht en zetten de pony`s ook 
hun beste beentje voor. 

‘s Avonds was het 
tijd voor een su-
per spannende 
griezeltocht. We 
weten tot op de 
dag van vandaag 
niet wie het enger 
vond, de kinderen 
of de volwasse-
nen. Wij hebben 
stiekem wel een 
idee ;-). 

Op zondag stond er een lange tocht op de 
planning. De groep vertrok rond 11:00 uur 
de bossen van de Veluwe in. Rond 13:00 
uur was het tijd om even uit te rusten. Ge-
lukkig kwamen we op een parkeerplaats 

de dames en heer 
van de lunch te-
gen en werden de 
hongerige magen 
gevuld met een 
lekker broodje en 
wat drinken. Na 
de lunch werd de 
tocht vervolgd om 
vervolgens rond 
15.30 uur weer 
terug bij camping 
Boszicht te komen.
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Nadat iedereen zich weer had opgefrist en 
de pony`s hadden verzorgd werd de barbe-
cue aangestoken en werd er lekker gege-
ten. Als afsluiting van de dag vond de bonte 
avond plaats en had de groep een prachtig 
dansje ingestudeerd op het Vliegerlied. Hier-
na kon de organisatie natuurlijk niet achter-
blijven en hebben zij hun dansschoenen uit 
het stof gehaald en zette bijna een foutloos 
optreden op Gangnamstyle neer.

Maandag was al weer de laatste dag van 
het kamp. Er stond wederom een buitenrit 
gepland. Ditmaal een korte om de spierpijn 
van de vorige dag er een beetje uit te lopen. 
Rond 14:30 uur kon iedereen moe maar vol-
daan weer huiswaarts gaan.

Organisatie en deelnemers bedankt voor dit 
gezellige en geslaagde kamp!  

Tot volgend jaar!

de Pen

De pen is aan mij doorgegeven. Ik ben Me-
lanie van Welsem en ik rij met mijn pony 
Bliksem bij PPSV Bussloo. Ik ben 14 jaar oud 
en rij in de L2 dressuur met Bliksem. Bliksem 
is een 10 jarige haflinger merrie die nu iets 



langer dan 3 jaar van mij is. Bliksem heeft bij 
haar vorige eigenaar L1 gelopen en ik rij nu 
L2 met 11 winstpunten op dit moment. De 
ouders van bliksem zijn onbekend. Ik ben 
begonnen met rijden bij manege Pothoven 
en na een aantal jaar ben ik op carrousel les 
gegaan bij manege Pothoven. Ik heb 2 jaar 
carrousel gereden op een manege pony en 
daarna heb ik Bliksem meegenomen naar de 
carrousel lessen wat super goed ging. Ook 
mocht bliksem mee naar de voorrondes van 
het NK Carrousel waar we 2e zijn geworden 
dus we mochten naar het NK waar we uit-
eindelijk 9e zijn geworden. Na het NK van 
de carrousel ben ik van manege Pothoven 
af gegaan en ben ik bij PPSV Bussloo gaan 
lessen. Ik vind PPSV Bussloo een super leuke 
club en ik vind dat er fijn les word gegeven.
Ik geef de pen door aan Celine van Veldhui-
zen!
 

aan de teugel

Een paard, dat aan de teugel is, beweegt 
zich op de rechte lijn recht, in de wending 
licht gebogen volgens het verloop van de 
wending, kalm, gehoorzaam, harmonisch, 
ongedwongen en met een beheerste drang 
naar voren onder de ruiter. 

Afhankelijk van de graad van africhting en 
de aard en de snelheid van de gang:
1. is de achterhand meer of minder onder-

gebracht
2. is de hals vanuit de schoft meer of min-

der opwaarts gebogen
3. is de nek meer of minder gebogen, waar-

door de neus meer of minder vóór de 
loodlijn komt. De neus komt nooit achter 
de loodlijn. De nek blijft onder alle om-
standigheden het hoogste punt van het 
samenspel ‘hoofd en hals’. Beide oren 
zijn even hoog

4. zijn de teugels in meer of mindere graad 
gelijkmatig gespannen, waarbij het paard 
het bit recht, aan beide kanten gelijk aan-
neemt, zonder daarbij geluid te maken 
(b.v. knarsen) en zonder de mond over-
matig te openen

5. geeft het paard meer of minder volledig 
gevolg aan een druk van de kuit en/of 
een aanwijzing van de teugel

6. zijn de bewegingen van het paard meer 
of minder ‘licht verheven’

Een afgericht paard moet ‘aan de teugel’ 
gaan. Een paard is echter niet ‘aan’ maar 
‘achter de teugel’ als het zich onttrekt aan 
de teugelwerking door het hoofd te diep en 
naar achteren te brengen, zich opkrult.
Een paard gaat ‘tegen de hand’ als het zich 
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onttrekt door hals, nek en kaak stijf te ma-
ken en hoofd en hals vooruit te steken.

Een jong paard laat zich wel dragen op de 
hand. Het ‘hangt op de hand’, evenals soms 
een lui of moe paard. De beste controle om 
te bewijzen dat het paard in evenwicht on-
der de ruiter is, is het geven van een lange 
teugel.

Halve ophouding
Onder een halve ophouding wordt verstaan 
het even aandrijven van het paard met zit en 
kuit en het daarna opvangen van de opge-
wekte voorwaartse drang door de vingers 
om de teugels te sluiten, waarna weer wordt 
ontspannen. (attentieseintje)

Het geven van een halve ophouding (atten-
tieseintje) kan de volgende doelen hebben:

- het attent maken voor een volgende oe-
fening of overgang

- een inleiding om naar een lagere gang 
over te gaan

- het verkorten of verbeteren van het tem-
po

- het bevorderen en/of onderhouden van 
de verzameling

- het herstellen van een houding die verlo-
ren ging

- het aanvragen van stelling

Hele ophouding 
Een hele ophouding wordt uitgevoerd om 
een paard tot stilstand te brengen, of om 
over te gaan naar een lagere gang. Iedere 
hele ophouding moet in de richting van de 
beweging worden uitgevoerd, zonder het 
evenwicht te verbreken. 

De belangrijkste voorwaarde bij het aan de 
teugel rijden van een paard en bij het toe-
passen van de hele en halve ophouding, is 
dat het paard goed gedoseerd wordt aan-
gedreven met zit en kuit en dat de opge-
wekte voorwaartse drang daarna wordt op-
gevangen door de vingers om de teugels te 
sluiten, waarna weer wordt ontspannen. 
Een juiste coördinatie van been-, teugel- en 
zithulpen is hierbij van essentieel belang.



Gesproken met: Hans ten Broeke, lid direc-
tieteam en verantwoordelijk voor Noord-
Oost Nederland en de vestigingen te Apel-
doorn en Assen.

Bedri jfsac tiviteit
Ziut is specialist in de openbare ruimte. Het 
bedrijf is expert in openbare verlichting en 
verkeersregeling. Ziut legt het aan, voorziet 
de klant van advies, of neemt alle zorg uit 
handen door ook beheer en onderhoud te 
verzorgen. De opdrachtgevers van Ziut zijn 
gemeenten, provincies, waterschappen, ci-
viele aannemers, Rijkswaterstaat, bedrijven-
terreinen en woningbouwverenigingen.

Ontwikkel ingen in uw bedri jf /
branche
Ziut is voortdurend bezig met nieuwe ont-
wikkelingen. Een voorbeeld zijn de smart 
cities. Hierbij moet je denken aan wifi en 
sensoren in lantaarnpalen. Sensoren die 
bewegingen kunnen meten. De stad kan 
worden gestuurd door deze sensoren in lan-
taarnpalen. Nu werkt dit reeds in o.a. Eind-
hoven en Roosendaal. 
Een ander nieuw product is de fijnstof-van-
ger aan de lantaarnpaal. In stedelijk gebied 
is de hoeveelheid fijnstof vaak een reden 
om uitbreidingsplannen  in de ijskast te zet-
ten. De fijnstof vanger van Ziut kan fijnstof 

omzetten in een dikkere stof die niet meer 
schadelijk is.
Tot slot houdt Ziut zich bezig met revitali-
sering van steden. Een recent voorbeeld is 
Deventer. Door het uitlichten van openbare/ 
historische gebouwen krijgt deze stad een 
aantrekkelijker uitstraling.

Sponsor s inds
Sinds CH Voorst van 2012.

SPonSor In het 
SPotlIcht

Naam: Ziut
Website: www.ziut.nl
Gevestigd te: Hoofdkantoor in Arnhem

www.vrielinkruitersport.nl

EquEstrian & LifEstyLE storE

specialist in manegebodems

Alles voor uw paardenbak, 
paardenstal en weide

bel nu 0900-9600



Band / relatie  met de paarden-
spor t
Hans heeft zelf niet zoveel met de paarden-
sport, maar dochter Merle is besmet met 
het paardenvirus.

Band / relatie  met PPSV Bussloo
Dochter Merle is lid van PPSV Bussloo.
Daarnaast heeft Ziut de buitenverlichting bij 
Manege Voorst gesponsord.

Wordt u voldoende op de hoog-
te gehouden van ontwikkel in-
gen en activiteiten bi j  PPSV 
Bussloo
Ja, ik krijg alle info per mail en wordt gebeld 
voor CH Voorst.

Zijn er  nog dingen die u wilt 
ver tel len aan de lezers  van 
Contact
Veel plezier met de paardensport en blijf in 
het zadel.

Bedankt voor dit interview
 

moPjeS

-  Gaat een Belg naar een paardenverhuur 
en vraagt: “Kan ik een paard huren?” 

 Zegt de paardenverhuurder: “Hoe lang 
wilt u hem hebben?” 

 Zegt de Belg: “De langste die u heeft 
want we zijn met z’n 
vijven.”

-  Twee paarden dra-
ven door de Sahara 
zegt de een tegen de 
ander “Grote buiten-
bak hé!”

-  Twee ezels staan in 
de wei. Plotseling 
vliegt er een paard 

voorbij. 
 Even later gaat er nog een door de lucht. 
 “Volgens mij hebben ze hier een nest,” 

zegt de ene ezel. 
 “Welnee,” zegt de ander, “ze vliegen 

naar het Zuiden. Het zijn trekpaarden.”

-  Man: “Dat paard dat ik vorige week 
huurde ...” 

 Manegehouder: “Ja......?” 
 Man: “Dat paard geeft mijn schoonmoe-

der gebeten!” 
 Manegehouder: “O, wat spijt me dat, 

Hoe kan ik dit ooit nog goed maken?” 
 Man: “Goedmaken?! Ik wil dat paard 

nóg een keer huren!”
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