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nIeuwe InStructIe

Goeiendag allemaal,

De meeste mensen kennen mij al, sinds vo-
rig jaar oktober ben ik bij de club gekomen 
als instructie, maar wil jullie toch nog wat 
meer vertellen over deze nieuwe juf.
Ik ben Ellen Treep en 30 lentes jong, sinds 
een aantal jaar run ik mijn eigen stal Stables 
E.Treep. Van jongs af aan ben ik al gek van 
pony’s, ik was een echt paardenmeisje. Na 
mijn studie was de keuze dan ook niet moei-

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

Voorwoord

De tweede maand van 2017 is alweer bijna 
voorbij. We hebben al even mogen ruiken 
aan wat hogere temperaturen, echter lijkt 
koning winter ons nog niet echt zijn rug te 
hebben toegekeerd. We zijn dus blij dat we 
voorlopig nog even lekker binnen kunnen 
lessen. Vanaf 1 april gaan we weer naar ons 
mooie buitenterrein.
Ook het winterwedstrijdseizoen zit er bijna 
op. De Gelderse kampioenschappen heb-
ben plaatsgevonden en daar hebben enkele 
van onze leden een poging gewaagd voor 
deelname aan de Nederlandse Kampioen-

schappen. Iedereen heeft z’n beste beentje 
voorgezet en er zijn mooie proeven gereden 
en parcoursen gesprongen maar dat heeft 
helaas niet mogen resulteren in een plaat-
sing op het NK. Nou ja, in het zomerseizoen 
weer nieuwe kansen zullen we maar zeg-
gen. Meedoen aan de Gelderse kampioen-
schappen is al een hele prestatie!!!
Over kampioenschappen gesproken….., 
weet iedereen dat de Voorster Kampioen-
schappen ook in aantocht zijn? Op 7 mei 
2017 vindt dit evenement plaats op en rond 
manege Voorst. Meer informatie hierover 
vindt je op onze facebook pagina.
Op onze Facebook pagina worden trouwens 
heel vaak leuke activiteiten en weetjes ge-
post. Waarschijnlijk hebben vele van jullie 
o.a. kunnen lezen dat ons lid Jordy Wilken is 
toegevoegd aan het Bavaria 0.0 team. Wie 
weet kunnen we hem in 2020 bewonderen 
op de Olympische Spelen in Tokio. Wij wen-
sen hem heel veel succes en plezier in dit 
talentvolle team.
Verder wensen wij iedereen veel leesplezier 
met deze nieuw uitgave van “Contact”

Groet, bestuur PPSV Bussloo



de Pen

Hoi allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Celine van 
Veldhuizen en de pen is aan mij doorgege-
ven door Melanie. Ik begon bij de club met 
mijn eerste eigen pony Daisy, een kleine 
C-pony waar ik heel veel plezier mee heb 
gehad. Toen ik Daisy had kocht ik er een 
E-pony bij genaamd Armani. Armani was 
bedoeld als opvolger voor Daisy, maar toch 
te veel werk om zelf zadelmak te krijgen en 

lijk, ik wou graag van mijn hobby mijn werk 
maken.
Bij mijn ouders heb ik kleinschalig mijn stal 
en van hieruit geef ik lessen en train ik paar-
den voor derden. Een ontzettende leuke 
job, maar op regenachtige dagen ben ik wel 
eens jaloers op mensen met een kantoor-
baan, maar gelukkig kunnen die paar dagen 
dat het echt niet te doen is, niet op tegen 
het mooie wat onze sport te bieden heeft.

Naast het lesgeven, wat ik geef aan privé 
lesklanten, op de rijvereniging in Loenen en 
ook doe bij de KNHS op de instructieweken 
in de zomer, vind je mij ook nog tussen de 
witte hekjes als deelnemer.
Met verschillende paarden start ik in de ba-
sissport, maar ook heb ik mijn debuut ge-
maakt in de nationale sport. Een hele an-
der ervaring tussen al die grote namen en 
volgende maand wil ik voor het eerst in de 
Intermediar I gaan starten.

Ik hoop dat ik iedereen bij de club iets mee 
kan geven op ieder zijn eigen niveau en dat 
we een hoop leuke jaren van samenwer-
king mogen hebben.  En mocht er een keer 
een leuke club activiteit zijn, dan houd ik mij 
graag aanbevolen natuurlijk!

Groetjes, Ellen 



drIe oefenIngen 
om je Paard fIjner 
oP twee teugelS te 
krIjgen

Je paard heeft waarschijnlijk, net als jij, een 
voorkeurskant. Linksom of rechtsom. En per 
gang kan dat ook nog wel eens verschillen. 
Je paard is enigszins scheef in dat geval.
Scheefheid zorgt ervoor dat je paard onge-
lijk is/wordt in de spieren. Aan de ene zijde 
meer stretchen en aan de andere zijde meer 
aanspanning.

Die ongelijkheid in zijn lijf voel je terug via 
zijn mond en de teugels in je hand. Je voelt 
het trouwens ook in zijn lijf heel goed terug, 
dus recht onder je. Bijvoorbeeld doordat je 
paard je een beetje naar één zijde weg zet 
waardoor je neigt in te knikken in je heup.

Om de teugeldruk gelijker te krijgen en je 
paard dus fijner op twee teugels wordt, zal 
je zijn lijf moeten recht richten. Het heeft 
geen zin om alleen via je teugels je paard 
rechter te maken. Dan creëer je, als je paard 
los laat op de strakkere kant, namelijk een 
zogenaamde s-bocht in zijn wervelkolom. Je 
hebt het probleem dan alleen aan de voor-
zijde ‘opgelost’ en nog niet in zijn lijf.

Voor al uw Agrarisch Loonwerk
Gewasbescherming

Grondverzet werkzaamheden

Opmeten in 3D GPS van uw percelen

www.hofmeijervoorst.nl
Voorst 0575-501498

Voor al uw Agrarisch Loonwerk
Gewasbescherming

Grondverzet werkzaamheden

Opmeten in 3D GPS van uw percelen

www.hofmeijervoorst.nl
Voorst 0575-501498

Voor al uw Agrarisch Loonwerk
Gewasbescherming

Grondverzet werkzaamheden

Opmeten in 3D GPS van uw percelen

www.hofmeijervoorst.nl
Voorst 0575-501498

dus is hij weg gegaan. Ik verkocht Daisy en 
kocht Wicked Final Countdown, waar ik uit-
eindelijk mee in de M1 ben geëindigd. Nu 
ben ik 19 en moet ik bij de paarden starten. 
Ik heb Wicked moeten verkopen en heb na 
lang zoeken La Reda gekocht waar ik in de 
toekomst mee zal starten!
Ik geef de pen door aan Shannen Otterloo. 



Er zijn heel veel leuke en goede oefenin-
gen om je paard rechter in zijn lijf en dus 
fijner op twee teugels te krijgen. In dit arti-
kel staan enkele oefeningen die je kan doen 
met een paard op elke leeftijd en van elk 
niveau. Heb je een jong en onervaren paard, 
of een paard die de zijgangen nog niet zo 
goed beheerst? Dan kun je juist deze oefe-
ningen goed gebruiken!

1.  De omgekeerde keer twen-
ding. 
Bij deze oefening draai je de vorm van een 
keertwending, maar dan andersom ge-
reden. Vanaf de e of b op de lange zijde 
wend je richting de a of c. Op de korte zijde 
wend je weer terug naar de hoefslag waar 
je vandaan kwam. Van deze oefening leert 
je paard heel goed om niet aan de hoefslag 
te blijven plakken. Kan je paard al een beetje 
wijken? Dan is deze oefening ook heel leuk 
om te gebruiken wanneer je van de hoefslag 
een pasje naar binnen wijkt.

2 .  Het r i jden van een grote 8 
Bij deze oefening rijdt je een grote 8, dus 
vanaf de x een volte linksom en vervolgens 
vanaf de x een volte rechtsom. Belangrijk bij 
deze oefening is het omstellen. Probeer je 
paard daarbij ‘onderdoor’ te houden. Daar-
mee bedoelen we dat je paard zich niet 

eerst lang maakt wanneer je hem van links 
naar rechts (of andersom) om stelt. Veel 
paarden drukken zich ‘eruit’ wanneer je om 
stelt. Door je paard voor je gevoel een beetje 
meer onder je door te houden en dan heel 
rustig om stelt, wordt je paard veel soepe-
ler. Neem dus de tijd voor het omstellen en 
draai gerust eens een volte extra op de zijde 
waar de moeilijkheid zit. Zo heb je ruim de 
tijd en wordt het makkelijker voor jou en je 
paard.

3 .  R i j  op de binnenhoefslag. 
Een oefening die je veel kunt toepassen is 
het rijden op de binnenhoefslag. Paarden 
die hier moeite mee hebben gaan een beet-
je slingeren onder je. Ook kan het zijn dat ze 
ernaar neigen om weer terug op de hoef-
slag te gaan lopen. Het lijkt dan alsof ze aan 
de wand plakken. Door te rijden op de 1e of 
2e binnenhoefslag leer je je paard om rech-
ter te worden.

Natuurlijk zijn er veel meer leuke oefenin-
gen om je paard rechter op twee teugels te 
krijgen. Veel van deze oefeningen zijn direct 
gericht op zijgangen. De oefeningen hierbo-
ven zijn echt heel basic, zodat het ook voor 
jonge paarden of minder ervaren paarden 
en ruiters goed te doen is en toch een heel 
goede training.



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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Kortom; vrijwel ieder paard heeft scheefheid 
in zijn lijf. Je kan je paard rechter maken door 
verschillende oefeningen te rijden tijdens je 
training en zo de korte zijde van je paard te 
stretchen en de lange zijde van je paard aan 
te laten spannen. Succes met trainen! 

“Door Hester Bransen van Ruitergevoel”

StellIng en 
BuIgIng 

In de vorige drie edities van ons clubblad 
Contact hebben jullie iets kunnen lezen over: 
•	 het	 scala	van	de	africhting:	 takt	 	–	ont-

spanning	–	nageeflijkheid	en	aanleuning	
–	 impuls	en	schwung	–	rechtgerichtheid	
–	verzameling

•	 de	hulpen
•	 aan	de	teugel

In  deze aflevering aandacht 
voor stel l ing en buiging.

Stelling wil zeggen dat het paard in de nek 
opzij wordt gebogen. Daarbij wordt de rand 
van de onderkaak door de oorspeekselklier 
bedekt. De hals is bij de stelling slechts iets 

gebogen. De rest van de lengteas (wervel-
kolom) van het paard doet niet mee aan de 
stelling en blijft recht, oftewel: er is geen 
lengtebuiging.
Een zuivere stelling wordt bereikt doordat 
de ruiter beide zitbeenknobbels gelijkmatig 
belast en de buitenteugel, zonder de aanleu-
ning te verliezen, bijna evenveel naar voren 
brengt als hij de binnenteugel korter heeft 
gemaakt. Bij een goede stelling kan de rui-
ter een deel van het oog en de rand van het 
neusgat van zijn paard zien.

Onder lengtebuiging wordt een volledige 
zijwaartse buiging van de lengteas verstaan. 
Daarbij zal het paardenlichaam, voor zover 
anatomisch mogelijk, worden gebogen. Een 
gelijkmatige lengtebuiging van het hoofd 
tot staart is niet haalbaar, omdat de wervels 
niet allemaal even beweeglijk zijn. De buig-



De betekenis van het geven van hulpen aan 
de buitenzijde van het paard bij het stellen 
en buigen, wordt vaak onderschat. Deze 
hulpen zijn juist erg belangrijk voor de mate 
van buiging van het paard.

De buiging wordt bereikt door consequente 
afstemming van de “diagonale” hulpen:
- de binnenzitbeenknobbel wordt meer 

belast
- het op de plaats liggen binnenbeen drijft 

het binnenachterbeen naar voren
- het begrenzende buitenbeen ligt een 

handbreedte naar achteren en voorkomt 
het uitzwaaien van de achterhand

- de binnenteugel zorgt voor een lichte 
stelling en leidt eventueel het paard de 
wending in

- de buitenteugel staat zoveel toe als nodig 
is voor de stelling of buiging van het paard 
naar binnen, voorkomt een te sterke stel-
ling van de hals en begrenst de schouder

Er is geen buiging zonder stelling, terwijl 
stelling zonder buiging heel goed mogelijk 
is en in sommige oefeningen, bijvoorbeeld 
wijken voor de kuit, ook wordt gevraagd.www.vrielinkruitersport.nl

EquEstrian & LifEstyLE storE

specialist in manegebodems

Alles voor uw paardenbak, 
paardenstal en weide

bel nu 0900-9600

zaamheid die mogelijk is in de wervelkolom, 
moet wel zo veel mogelijk evenredig worden 
benut om de soepelheid te vergroten, het 
uitzwaaien van de achterhand in de wen-
dingen te voorkomen en het recht richten te 
bevorderen.



Ontwikkel ingen in uw bedri jf /
branche
Er blijft de komende jaren genoeg werk op 
gebied van reclame.
Voorlopig blijft het Voorster Nieuws ook 
zeker bestaan, ondanks dat er steeds meer 
‘nieuws’ online te vinden is. Het Voorster 
Nieuws wordt erg veel gelezen, omdat er 
gemeente info en veel lokaal nieuws in staat. 

Sponsor s inds
Zeker al 10 jaar

Band / relatie  met de paarden-
spor t
Michel heeft zelf niet heel veel met de paar-
densport, maar vindt het wel leuk om be-
kenden te volgen die de paardensport be-
oefenen.

Band / relatie  met PPSV Bussloo
De kennismaking met de voorganger van 
PPSV Bussloo, De Enkruiters kwam doordat 
zijn zoon ging pony rijden. Michel hield van 
de gezelligheid van deze club en heeft ook 
regelmatig geholpen als vrijwilliger. Nu zijn 
zoon niet meer rijdt is het contact wat ver-
waterd. Hij kent nog steeds veel mensen die 
lid zijn van de club.

SPonSor In het 
SPotlIcht

Naam  : Big Blow
Website  : www.bigblow.nl
Gevestigd te : Twello

Gesproken met 
Michel van den Hengel

Bedri jfsac tiviteit
Michel is in 2003 gestart met Big Blow. Big 
Blow reclame en ideeën helpt klanten door 
creatieve ideeën en een commerciële verta-
ling naar producten/diensten. Big Blow le-
vert rechtstreeks van de fabrikant aan de 
klant. Voorbeelden van producten/diensten 
die Big Blow levert zijn lucht reclame, span-
doeken en banieren, ballonnen, mascottes, 
(beach)vlaggen, auto belettering, opblaas-
bare producten, promotieartikelen. 
Daarnaast is Michel sinds september 2015 
samen met Remco Brendel eigenaar van het 
Voorster Nieuws. Wekelijks zijn 16 mensen 
bezig om het Voorster Nieuws te maken, zo-
dat deze h-a-h krant iedere donderdag bij 
de inwoners van de gemeente Voorst in de 
brievenbus komt.

Wordt u voldoende op de hoog-
te gehouden van ontwikkel in-
gen en activiteiten bi j  PPSV 
Bussloo
Michel leest altijd de informatie die per mail 
binnenkomt.
Jammer dat het clubblad digitaal is, maar 
wel begrijpelijk.

Zijn er  nog dingen die u wilt 
ver tel len aan de lezers  van 
Contact
Ga lekker zo door. Geniet van de paarden-
sport en ik wens jullie veel nieuwe leden.

Bedankt voor dit interview.



moPjeS

- “U zit verkeerd om in het zadel,” zegt de 
eigenaar van de manege tegen een van 
zijn beginnende leerlingen. “Hoezo?” 
zegt deze. “U weet toch helemaal niet 
welke kant ik op wil.”

- Twee paarden staan in de stromende re-
gen te tennissen. 

 “Ik snap jullie niet,” zegt een voorbijgan-
ger. “Waarom gaan jullie niet naar bin-
nen?

 Daar sta je droog en kun je tafeltennis-
sen. 

 Een van de paarden kijkt de voorbijgan-
ger verbaasd aan en vraagt: “Heeft u wel 
eens een paard zien tafeltennissen?”

- Ik vind mezelf best zielig,” zegt het trek-
paard tegen het rijpaard. 

 “Iedere dag van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat, moet ik van de boer een 
zwaar beladen  kar trekken.”                                                                                                                           

 “Als ik jou was, schreef ik een brief aan 
de dierenbescherming,” is het advies van 
het rijpaard. 

 “Ik kijk wel uit,” zegt het trekpaard. 
 “Als de boer in de gaten krijgt dat ik kan 

schrijven, kan ik straks ook nog zijn boek-
houding gaan doen”. 

 
 
  
 
 

- Een ruiter koopt een paar nieuwe rijlaar-
zen. De verkoper zegt: “de eerste dagen 
zullen ze nog wat knellen.” Maak niet 
uit: zegt de ruiter. Ik trek ze toch pas vol-
gende week aan.

- Drie Falabella pony’s zijn aan het op-
scheppen over hun superkleine vaders. 
“De mijne was zó klein,” zegt de eerste, 
“dat ze niet eens een zadeltje voor hem 

konden kopen, “MIJN vader was nog klei-
ner ,”zei nummer twee. “Als het stro in 
zijn stal was opgestrooid kon je hem niet 
eens meer zien staan.” “ Dat is nog niks 
bij MIJN vader vergeleken”, zegt nummer 
drie. “Mijn vader is een keer heel lelijk ge-
vallen tijdens een wedstrijd. Hij bezeerde 
zijn achterbeen toen hij over een lucifer 
sprong”.

- Een breedbekkikker loopt door de wei en 
komt een paard tegen. Pratend met zijn 
brede bek, vraagt de kikker aan het paard: 
‘Wat eet jij zo de hele dag?’ ‘Gras,’ zegt 
het paard. ‘O,’ zegt de breedbekkikker, 
‘da’s interessant’. En hij loopt weer door. 
Komt ‘ie een konijn tegen en vraagt: ‘Wat 
eet jij zo de hele dag?’ ‘Klavertjes,’ zegt 
het konijn. ‘O,’ zegt de breedbekkikker, 
‘da’s interessant’. En hij loopt weer door. 
Komt ‘ie bij een ooievaar. ‘Wat eet jij zo 
de hele dag?’ vraagt de breedbekkikker. 
‘Breedbekkikkers,’ zegt de ooievaar. Zegt 
de breedbekkikker met een toegeknepen 
mondje: ‘Nooit van gehoord!’



SPONSORS; HARTELIJK 
DANK VOOR 

UW BIJDRAGE!


