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Op 26 augustus kwam Fleur Klein Swormink 
samen met het pony-4tal van de Loener-
markruiters aan de start op de Nationale 
Kampioenschappen. Dit 4tal behaalde een 
plek in de top 10!
Goed gedaan allemaal en alvast veel succes 
tijdens de selectiewedstrijden van het in-
doorseizoen!

outdoorSeIzoen

In de maanden mei tot en met september 
hebben wij als vereniging een vijftal dres-
suurwedstrijden georganiseerd voor zowel 
pony`s als paarden combinaties in de klas-
se B tot en met M2. Dat onze locatie zeer 
geliefd is bleek wel uit het grote aantal in-
schrijvingen die voor iedere wedstrijd bin-
nen stroomden. We doen altijd ons best om 
het iedereen naar de zin te maken en zijn 
ook altijd op zoek naar leuke en spontane 
juryleden. 

Voor deze wedstrijden kunnen we rekenen 
op een vaste groep vrijwilligers aangevuld 
met leden en niet-leden die het team graag 
komen versterken tijdens de wedstrijden. We 
proberen altijd goed voor onze vrijwilligers 
te zorgen met wat te eten en te drinken. www.overmars-tuinenpark.nl

Weteringstraat 7, Twello Tel. 0571 271712

Voorwoord

Op de grens tussen het outdoor- en het in-
doorseizoen weer een Contact!
Het outdoor seizoen is goed verlopen voor 
de club en de leden. Het is goed om te 
zien dat er veel vrijwillige inzet is van leden. 
Mooie evenementen, die goede zijn verlo-
pen en goede resultaten. Meer over die re-
sultaten lees je verderop. Actueel nieuws 
over de resultaten en evenementen kun je 
altijd volgen via onze Facebook pagina.
We hebben ook een aantal nieuwe leden 
sinds dit seizoen, zij stellen zich voor.
Groei, mooie resultaten en evenementen 

zijn iets om trots op te zijn, maar er valt ook 
zeker nog het nodige te verbeteren. Het 
bestuur is druk bezig met stapjes te zetten, 
maar we zijn er nog lang niet. Dus heb je 
suggesties laat het zeker horen! 
Op 29 oktober gaat de wintertijd weer in. 
Vanaf dat moment gaan we weer lessen 
in onze binnen accommodatie ’Manege 
Voorst’ tot einde wintertijd 25 maart 2018. 
De redactie van ‘ Contact’ zoekt nog 1 (of 2) 
leden erbij. Lijkt het je leuk om dit te doen, 
meld je dan via ppsvbussloo@gmail.com
Veel leesplezier gewenst.

Namens het bestuur van PPSV Bussloo, Bir-
git Schut

natIonale 
kamPIoenSchaPPen
Namens PPSV Bussloo mochten een aantal 
leden deelnemen aan de Nationale Kampi-
oenschappen in Ermelo. 
Sharita Dekany en Malissa Stouten kwamen 
aan de start in de klasse M2 dressuur. Ma-
lissa wist samen met Montello 62,89% te 
behalen en Sharita scoorde met Fabulous 
59,56%. Leontine kwam aan de start in het 
ZZ springen. Helaas had zij iets minder ge-
luk. 



wedstrijden van afgelopen seizoen tot een 
groot succes hebben gemaakt!

Manon de Haan

 
FamIlIeBerIcht

keano
is de naam van de zoon van Margriet en 
Kevin Hoenink-Tijhuis. Hij is geboren op 30 
september 2017.

Margriet en Kevin, heel veel geluk met jullie 
zoon!

We hebben voor elke wedstrijd per dagdeel 
minimaal zeven vrijwilligers nodig. 

Doordat wij de beschikking hebben over 
een eb en vloedbak hebben de wedstrijden, 
soms in afgeslankte versie, altijd door kun-
nen gaan. Wij krijgen altijd veel positieve 
reacties van deelnemers, supporters en ju-
ryleden op de gemoedelijke sfeer op onze 
kleine wedstrijden. 

Nieuw dit jaar was het beeldscherm waarop 
de deelnemers hun uitslagen konden vol-
gen. Zo konden we nog sneller dan de voor-
gaande jaren overgaan tot de prijsuitreiking 
en konden we onnodig wachten bij de deel-
nemers voorkomen. 

Deze wedstrijden zijn naast de deelnemers 
en juryleden niet mogelijk zonder onze vrij-
willigers. Naast de vrijwilligers op de dag 
zelf hebben we natuurlijk ook nog de groep 
vrijwilligers die er altijd voor zorgt dat het 
terrein er verzorgd bij ligt, de kantine goed 
gevuld is, juryleden en vrijwilligers geregeld 
zijn, startlijsten gemaakt zijn en dat de deel-
nemers hun proeven kunnen rijden in ringen 
die tot op de millimeter nauwkeurig zijn uit-
gezet. 

Onze dank gaat uit naar iedereen die de 



We rijden in de les van Meerthe die ons ook 
privéles geeft maar ook Ellen kent mijn paard 
Chicago al een tijd en heeft ons na een tijd 
stil te hebben gestaan weer letterlijk in het 
zadel geholpen. 
Ooit lang, lang geleden ben ik begonnen met 
mijn pony Jesse bij ponyclub Hobby Horse 
en deze pony geniet nu met haar 28 jaar van 
een heerlijk pensioen als weidegenootje van 
Chicago. The lucky basterds hebben nóg 2 
weidegenootjes genaamd Sancho, een on-
wijs lieve Shetlander van ook bijna 30 die 
veel knuffels van mijn dochter Babette krijgt 
en onze Welshpony Izzy. 
Chicago is een springgefokt KWPN’er en ik 
hoop dan ook ooit nog eens de springles-
sen van de club te gaan volgen maar he-

eVen 
VoorStellen.. .

Carola van Loo
Hallo allemaal, ik ben Carola van Loo en ben 
lid geworden van de club met mijn Chicago. 
Vorig najaar hebben we al een paar proef-
lesjes meegereden maar nu zijn we er voor 
het eggie! 

laas heeft niemand Chicago verteld dat hij 
eigenlijk een springpaard is dus daar ligt nog 
wat werk. 
Chicago en ik wonen in Klarenbeek. Ik ben 
getrouwd met Robin en we hebben een 
dochter Babette van 4. Chicago is gecas-
treerd dus ik denk niet dat er een merrie is 
die interesse in hem heeft en veulentjes... tja 
dat hoef ik jullie dan niet uit te leggen denk 
ik. 
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We vinden het heel leuk lid te zijn van PPSV 
Bussloo en mochten jullie nog meer willen 
weten? Vraag maar raak.

Melora Groeneveld
Hallo allemaal, mijn naam is Melora Groe-
neveld. Ik ben 14 jaar en sinds dit voorjaar 

lid van PPSV Bussloo. Ik ben hier pas komen 
wonen met mijn moeder, mijn zusje en onze 
vier pony’s. Onze leukste pony is Knockila-
ree Misty, die ik Muis noem (zij is van mij). 
Muis is een Connemara pony uit Ierland. 
Ik zit op het KSG in Apeldoorn en ga elke 
zondagochtend naar de ponyles waar An-
ton lesgeeft. 
  
Sarah Forouzan Fard
Hoi, ik ben Sarah en ik ben 16 jaar oud. Ik 
rij op Ebony en lease hem al 3 jaar bij Stal 
Withagen. Ik rij 2x in de week op hem. 
Ebony is een Kruising tussen een Fries en 
New Forest. Hij is dit jaar 10 geworden. 

Ik ben lid geworden van de Pony club omdat 
ik graag wedstrijden wil gaan rijden. Ik hoop 
dat ik een leuke tijd ga hebben bij jullie!
Groetjes, Sarah



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

 S
po

rtp
rij
ze

n

   
   

   
R
el
at

ie
ge

sc
he

nk
en

   
   

   
   

   
  P

ro
m

ot
ie
kl
ed

in
g

   
   

   
   

   
   

   
   

 G
ra

ve
er

in
ric

ht
in
g

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
C
on

su
m

pt
ie
m

un
te

n

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  B

or
du

ur
at

el
ie
r

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 G
la
sd

ec
or

at
ie
s

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 K

er
st
pa

kk
et

te
n

Ma. 09.00-18.00 uur  Di. t/m Do. 09.00-20.00 uu r Vr. 09.00-21.00 uur  Za. 09.00-16.00 uur

de Pen

Ik ben Shannen Otterloo, 17 jaar en zit bij de 
dressuurles van Meerte. Ik heb op dit mo-
ment nog 2 pony’s: Chenoa en Doortje. 
Chenoa is een 12 jarige bonte E pony die 
we zelf hebben gefokt, helaas hebben we 
de moeder, Cheyenne waar ik op heb le-
ren paardrijden, kort geleden in moeten la-
ten slapen.. Met Chenoa reed ik Z dressuur, 

maar ik ben op dit moment bezig met het 
opbouwen vanwege een blessure. 
Doortje is een 14 jarige bruine D pony waar-
mee ik een paar jaar geleden L2 mee reed. 
Deze pony heb ik weer opgepakt sinds 
Chenoa haar blessure kreeg. Ik hoop dit jaar 
nog met Doortje M1 te kunnen starten.
Ook heb ik nog een zwarte C pony gehad, 
genaamd Almost Black. Met hem ben ik in 
de M2 gekomen, maar hij is onlangs gele-
den verkocht en heb heel veel plezier gehad 
van deze pony. 
En nu ik het toch over bijna alle pony’s heb 
gehad vertel ik ook nog wat over Jizzy Joy, 
mijn allereerste eigen pony na Cheyenne. 
Met deze pony heb ik niet veel geluk gehad, 
vanwege een cyste in haar meniscus. 
Dit jaar is mijn laatste jaar bij de pony’s en 
dan ga ik verder met Chenoa bij de paarden! 
Ik geef de pen door aan Jill Streppel! 

oVergangen en 
temPowISSelIngen

In de vorige edities van Contact hebben jul-
lie 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
•	 stelling	en	buiging

In	 deze	 aflevering	 aandacht	 voor	 overgan-
gen en tempowisselingen.

Een overgang wordt gemaakt door van een 
lagere gang in een hogere gang over te gaan 
en omgekeerd. Wanneer in een zelfde gang 



maken van een goede overgang vooral de 
gewrichten van de achterhand ver worden 
ingebogen en met kracht weer worden ge-
strekt.

Hulpen bij een overgang naar een lagere 
gang:
- de ruiter maakt zich lang zonder zich te 

spannen
- de kuit onderhoudt de impuls (paard van 

achteren naar voren naar de overgang 
toe rijden)

- de hand vangt op en ontspant weer

Hulpen bij de overgang naar een hogere 
gang:

- de ruiter geeft met zit en kuit voorwaarts 
drijvende hulpen

- de hand moet toestaan, maar mag nooit 
het contact met de mond van het paard 
verliezen, zodat de aanleuning verloren 
gaat

Een overgang is pas correct als in de nieuwe 
gang weer takt en regelmaat is bereikt.

Overgangen worden gereden met het vol-
gende doel:
- het verbeteren van de draagkracht van 

de achterhand
- het welven van de rug en de lendenen 

www.vrielinkruitersport.nl

EquEstrian & LifEstyLE storE

specialist in manegebodems

Alles voor uw paardenbak, 
paardenstal en weide

bel nu 0900-9600

verandering van tempo wordt aangebracht, 
spreek je van een tempowisseling.
Overgangen zijn de basis van de rijkunst. De 
overgangen spelen bij gymnastische ontwik-
keling van de paarden een belangrijke rol, 
met name de gymnastisering van de achter-
hand van het paard. Dit komt omdat bij het 



wat meer aan te drijven. Daarbij vangt hij de 
opgewekte impuls even op met zijn hand, 
om daarna door een ontspanning van de 
handen het paard de gelegenheid te geven 
de passen te verruimen. Bij het terugkomen 
naar de arbeidsgang, moet je de handen 
zo min mogelijk gebruiken, maar het paard 
met het bovenlichaam zoveel mogelijk op 
vangen (lang maken).
Het is belangrijk dat de hulpen in de takt 
van de beweging worden gegeven.

Succes met paardrijden!

SPonSor In het 
SPotlIcht

Naam  : Cowfocus
Website  : www.cowfocus.nl
Gevestigd te : Klarenbeek

Gesproken met: Maarten van der Snel

Bedri jfsac tiviteit
Maarten is in 2009 gestart met Cowfocus. 
Cowfocus richt zich op management en 
vruchtbaarheidsbegeleiding bij melkvee. 

van het paard
- het verkrijgen van meer impuls bij het 

paard
- het bevorderen van de gehoorzaamheid
- het bevorderen van de balans van ruiter 

en paard
- het bevorderen van het rijkunstig gevoel
- controle op de vorderingen van het paard

Tempowisselingen dienen om:
- het paard te laten wennen aan de hulpen 

en vertrouwen te geven
- het paard gehoorzamer aan de hulpen te 

krijgen
- beginnende ruiters te leren de juiste hul-

pen te geven voor een overgang
- het paard te bevestigen in de juiste hoofd/

hals houding
- een houding die verloren is gegaan, te 

herstellen
- het achterbeen van het paard met meer 

impuls te laten bewegen
- de regelmaat te bevorderen
- de verzameling voor te bereiden

Om het tempo te verhogen, moet de rui-
ter het paard met zit en kuiten (de drijvende 
hulpen) meer aandrijven. De achterhand zal 
hierdoor geactiveerd worden en het paard 
gaat tevens ruimer bewegen. De ruiter kan 
het verruimen voorbereiden door het paard  

Klanten van Cowfocus zijn veehouders in 
de IJsselstreek, Flevoland en Oost Duitsland. 
Elke 2 weken komt Maarten langs bij de 
melkveehouder en controleert de veesta-
pel op dracht en vruchtbaarheid. Daarvoor 
heeft hij een mobiel echo apparaat ter be-
schikking. Maarten kan tijdig problemen bij 
een verminderde vruchtbaarheid signaleren 
en de veehouder adviseren. Bijvoorbeeld om 
het rantsoen aan te passen of wanneer het 
beste geïnsemineerd kan worden. Hij ‘ziet’  
tussen de 2500 en 3000 koeien per maand, 
daardoor heeft hij veel expertise op alle fa-
cetten rondom de vruchtbaarheid en drach-
tigheid bij koeien.

Ontwikkel ingen in uw bedri jf /
branche
Er is steeds meer sprake van schaalvergro-
ting in de veehouderij. Daardoor gaan vee-
houders steeds meer werkzaamheden uit-
besteden. Steeds meer veehouders hebben 
een managementprogramma waar alle ge-
gevens van hun veestapel in staat, om daar-
mee de gezondheid van hun veestapel en 
melkproductie te optimaliseren. 

Sponsor s inds
Inmiddels een aantal edities van het CH 
Voorst op Hemelvaartsdag.



moPjeS

“Een cowboy 
stopt bij een café 
en bestelt voor 
zijn paard een 
grote emmer 
bier. Als het paard de emmer heeft leeg ge-
dronken, brengt de cowboy de emmer weer 
terug. “Wilt u zelf niets drinken?” vraagt de 
man achter de bar. “Nee” is het antwoord. 
“Ik moet nog rijden.”

---
“Pap, daar staan 2 ezels, een grote en een 
kleine. Wie is nu de vader en wie is de moe-
der?” “Nou dat is heel eenvoudig, meisje. 
De grootste ezel is altijd de vader.”

---
Er rennen 2 renpaarden op de renbaan. Zegt 
het ene paard tegen het andere: 
Mijn jockey is vandaag zo licht! Ik kan hem 
bijna niet voelen zitten!
Zegt het andere renpaard: dat kan wel klop-
pen, volgens mij ben je hem bij de eerste 
bocht verloren!

---
Vraag; Waarom krijgen paarden nooit een 
parkeerbon?
Antwoord; Ze hebben geen ruitenwissers 
om de bon achter te plakken.

Band / relatie  met de paarden-
spor t
Maarten heeft geen band met de paarden-
sport, maar hij kent wel veehouders die ook 
paarden houden.

Band / relatie  met PPSV Bussloo
Maarten sponsort CH Voorst, dat iedere 2 
jaar door PPSV Bussloo i.s.m. fokkersvereni-
ging Het Warmbloedpaard Voorst e.o. wordt 
gehouden. 

Zijn er  nog dingen die u wilt 
ver tel len aan de lezers  van 
Contact
Er zijn veel overeenkomsten tussen de koei-
enfokkerij en de paardenfokkerij. In beide 
‘takken van sport’ is het topsport om het 
beste fokresultaat te krijgen. Dit gaat niet 
vanzelf en kost veel energie. Succes behaal 
je alleen met veel passie en inzet.

Bedankt voor dit interview.

SPONSORS; HARTELIJK 
DANK VOOR 

UW BIJDRAGE!


