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Ans Schimmel en Kasper op buitenrit in de Veluwezoom. 
Lees meer over dit gebied op pagina 31.
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Van het bestuur:

Beste Leden,
 
Toen het eerste exemplaar van de 
kwartaaloplage van de Vrijruiter bij mij op 
de mat viel en ik deze opensloeg was ik 
aangenaam verrast over de inhoud en  met 
name over de verbeterde vormgeving. 
Een compliment voor de gehele redactie is 
hier op zijn plaats, bij deze!

Zoals reeds eerder gecommuniceerd wordt 
de Algemene Ledenvergadering 2021 online 
gehouden op 24 juni om 19.30 uur. Dit om 
ongeacht de dan geldende coronamaatregelen 
de ALV altijd door te kunnen laten gaan.
Op dit moment zijn onze bestuursleden reeds 
druk bezig met de voorbereidingen voor het 
Lustrumweekend 25- 27 juni 2021. Zoals jullie 
weten vindt dit weekend plaats op een nieuwe 
locatie met geweldige mogelijkheden, zie: 
www.campingboszicht.nl
Het is dan ook een bijzondere uitdaging 
voor ons om hier een optimaal succes van 
te maken: van ontbijtservice, kookketels, 
foodtrucks, muzikale omlijsting bij een gezellig 
kampvuur, een puzzelrit te paard tot het 
realiseren van voldoende slaapplekken, een 
gezellige groepstent, het onderbrengen van de 
paarden en het zorgen voor voldoende hooi 
en water.

Inmiddels hebben we reeds 25 aanmeldingen 
voor het Lustrumweekend weekend binnen!
Helaas is, in tegenstelling tot onze 
bestuursleden, het landsbestuur dat 
verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen 
van ons land niet altijd de allersnelste! 
Zeker als het gaat over de snelheid van de 
versoepelingen van de coronamaatregelen laat 
dat helaas nog wel te wensen over. Wij blijven 
de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen, 
indien nodig, met aanpassingen komen.
Laten we ons verheugen op een gezellig en 
ontspannen weekend waarin eenieder, samen 
met zijn of haar paard, als het even meezit met 
prachtig lenteweer, ouderwets kan genieten. 
Namens het bestuur,

Ton Heinst
Voorzitter
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Vakantie op de Veluwe met uw eigen paard.

Ons vakantieoord grenst direct aan 
de mooiste ruiterroutes (o.a. de Veluwetrail)!

Hennepstede 50 3888 NT Uddel
Tel. 0577-456295 

info@caitwickerzand.nl | www.caitwickerzand.nl

www.paardenvakantielunteren.nl

Vakantiehuisjes & Pensionstalling 
aan de rand van de Veluwe

Trainingsarrangementen 
Academische Rijkunst

Ontspannen vakantie 
voor mens en paard

Lorem ipsum

Stalmuur
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Bio logisch voor dieren 
groot en klein

• Voeding en supplementen
• Dierverblijven
• Meststoffen en zaaigoed
• Waterkwaliteit

pure en eerlijke producten

www.bio-ron.com • info@bio-ron.com • 0525-656795

zomer 21

Check je beugels! 

Bijna elk jaar gebeurt het wel een keer: een ruiter die na een val in een beugel blijft hangen en hier ernstige verwondingen aan overhoudt of het zelfs niet overleeft. Onlangs is er weer iemand op deze manier om het leven gekomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje… Er zijn verschillende oplossingen voor dit nare probleem. De meeste zadels hebben een ‘veiligheidshaakje’ bij de beugelophanging. Dat is in veel gevallen een clipje dat open moet gaan als de beugel er met enige kracht tegenaan komt. Helaas werkt dit niet altijd, het kan in de loop der tijd zo vast gaan zitten dat het mechanisme niet meer werkt… Check dus nu en dan hoe dit bij jouw zadel zit. Werkt het mechaniekje nog soepel? Je kunt er ook voor kiezen om het ding open te laten staan in plaats van op te klappen. Sommige zadels hebben een soort banaanvormpje, dit is al een stuk veiliger. Er zijn ook zadels, zoals sommige boomloze zadels, die een dichte beugelophanging hebben. Dit is dus een risico… Je kunt ook kiezen voor veiligheidsbeugels die openklappen (check ook deze regelmatig!) of beugels met een korfje gebruiken, zodat je voet er niet doorheen kan schieten. Hoe dan ook de moeite om eens te kijken hoe dat bij jou zit! 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2021 
Onze NVVR Algemene Leden Vergadering is gepland 
op 24 juni 2021 19:30 u. Deze wordt ONLINE gehouden 
middels ZOOM. Graag nodigen we je uit om deel te nemen. 
Vooruitlopend op de regelgeving is gekozen voor een online 
ALV, zodat onze Algemene Leden Vergadering doorgang kan 
vinden. Vorig jaar is de ALV met succes online gehouden.
 Dit jaar hebben we te maken met bestuursmutaties. Jouw 
deelname wordt op prijs gesteld. Je kunt je aanmelden 
via de website: www.nvvr.info. Je krijgt dan per email een 
uitnodiging en verdere uitleg over Zoom.
De stukken voor de ALV worden 2 weken voor aanvang op 
het ledengedeelte van de NVVR website gepubliceerd.

Bestuursmutaties

De ALV 2021 komt er aan en er zijn bestuursmutaties. De NVVR 

is een vereniging van leden voor leden en we zien graag jouw 

deelname in de organisatie. Ben je geïnteresseerd in een 

functie binnen de NVVR? Of wil je iemand voordragen? Dat 

kan via Bestuursmutaties op de website. We verwelkomen je 

graag!  
Nu met deze ALV 2021 zijn de volgende bestuursleden 

aftredend/ herkiesbaar:

2 termijnen: 2013-2017 en 2017-2021 Ton Heinst AFTREDEND

1 termijn 2017-2021 Angelique Drost-Hartman  
AFTREDEND en HERKIESBAAR

1 termijn 2017-2021 Peter de Kort  
AFTREDEND en HERKIESBAAR

1 termijn 2017-2021 Ruud van der Veer  
AFTREDEND en HERKIESBAAR

In 1e termijn 2019 - 2023 Birgit Stins 

Onze voorzitter Ton Heinst heeft zich nu 2 termijnen verdienstelijk 

gemaakt voor de NVVR, en doet een stapje terug. Volgens de 

Statuten 2 jaar aftredend en niet herkiesbaar. Graag zou Ton nog 

veel voor de vereniging willen betekenen. We willen hem feestelijk 

bedanken op ons 7e Lustrum! 

In het zonnetje. 
Zoals we hierboven kunnen lezen komt er voor een aantal 
bestuursleden weer een nieuwe termijn aan. Ton Heinst 
heeft er inmiddels twee termijnen opzitten en zal dus een 
stapje terug gaan doen. Hij is niet herkiesbaar. Daarom 
willen we op deze plaats Ton in het zonnetje zetten. Ton 
heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet voor onze 
vereniging. Met name het ALV weekend was echt een 
kindje van Ton. Daarnaast heeft hij veel gedaan binnen het 
samenwerkingsverband met andere organisaties. We willen 
Ton hiervoor heel hartelijk bedanken! Dankzij vrijwilligers 
zoals Ton blijft onze fijne club draaien. 
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Je leest het wel eens in een advertentie voor 
een paard of pony. “Hij is dol op kinderen.” Ik 
dacht dan altijd dat het betreffende dier gewoon 
een goedzak is, die geen probleem maakt van 
hoge, gillende kinderstemmetjes, onverwachte 
snelle bewegingen, kleffe handjes over zijn 
neus en onhandig gehobbel op zijn rug. Op 
zich is daar niets mis mee, we hebben allemaal 
het paardrijden moeten leren en deden het 
geen van allen in één keer goed. Dan is het 
fijn dat er brave, geduldige paarden bestaan 
die niet onder de indruk zijn van kinderlijke 
onhandigheid. Maar of ze er nou zo dol op 
zijn? Toch kom ik daar de laatste tijd een beetje 
op terug. Kunnen paarden kinderen echt leuk 
vinden?
Mijn eigen tinkermerrie Michelle is een super 
gevoelig meisje. Het rijden gaat elke dag een 
beetje beter, maar ze springt soms opzij van de 
meest bijzondere dingen. Ongeveer anderhalf 
jaar geleden reed ik een buitenrit met haar en 
kwam ik langs een basisschool waar het net 
speelkwartier was. Er werd gerend, gegild en 
geskelterd. Bovendien vloog er een bal over 
en weer. Een oorverdovende drukte en daar 
moesten wij langs. Terwijl ik Michelle rustig 
toesprak (en meteen mijzelf) kwamen er tot 
overmaat van ramp een paar meisjes naar het 
hek gerend; “mevrouw mogen wij uw paard 
aaien?” Opeens dacht ik, waarom ook niet? Er 
zit een hek tussen, wat kan er gebeuren? Ik 
stuurde Michelle naar de kinderen toe en tot 
mijn grote verbazing, stak ze haar hoofd over 
het hek en liet ze zich aan alle kanten aaien. 
Over haar neus, voorhoofd en hals en ze leek 
het oprecht leuk te vinden. Met haar oortjes stijf 
naar voren zocht ze contact met de kinderen. 
Geen greintje angst, zelfs niet toen er nog een 
hele kudde kinderen, “een paard!” gillend, aan 
kwam hollen om aan haar te zitten. Toen het 
tijd werd om te gaan, stribbelde Michelle zelfs 
een beetje tegen. Supertrots heb ik mijn ritje 
vervolgd.
Een tijdje geleden kwam ik weer een groepje 
kinderen tegen. Deze keer waren ze van 
de plaatselijke BSO en een zat er geen hek 
tussen. Ook zij vroegen of ze mijn paard 
mochten aaien en ik wist inmiddels dat Michelle 
dit geen probleem vond. Mijn dochter was mee 
op onze fjord Cos en hem wilde de kinderen 
ook graag aaien. Cos is het type goedzak die 
alles van de kinderen prima vindt. Gil maar 
in mijn oor en zit maar overal aan, ik doe 

mij intussen tegoed aan wat gras. Michelle 
daarentegen werd weer helemaal blij van die 
kids. Zo lief hoe ze aan alle handjes snuffelde 
en tegelijk heel voorzichtig was. Ook nu leek 
zij ze wel allemaal gedag te willen zeggen. 
“Hallo ik ben Michelle en hoe heet jij?” Het zal 
mijn interpretatie zijn, maar ik zag een duidelijk 
verschil tussen de reactie van Cos en die van 
Michelle op de kinderen. Cos is het prototype 
goedzak waar we allemaal op kunnen leren 
rijden, maar Michelle, Michelle is gewoon dol 
op kinderen!

Dol op kinderen

weidepraatjes
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• Een betere zit
• Een trainingsmethode voor een  
 gezond en sterk paard?
• Harmonie en Lichtheid
• Plezier en Balans
• Meer kennis en kunde?

Kijk voor alle mogelijkheden  
en ons nieuwe online aanbod op

The Art of 
Riding by 
Ylvie Fros

NIEUW:  
Online 

Trainingen en 
Theorielessen!

Ben jij op zoek naar: 

www.ylviefros.nl

Ylvie begeleidt ruiters en paarden tot 
harmonieus team, zowel op mentaal als op 
fysiek vlak. Hierbij maakt zij gebruik van de 
Academische Rijkunst en Centered Riding® en 
haar ervaring op het gebied van Zentherapy®, 
Horsemanship en Rechtrichten

OPLEIDING MANEGE INSTRUCTEUR  
VAN DE MANEGE & RUITER BOND

Voor meer informatie, kijk op onze site: manegeruiterbond.nl

Altijd al manege instructeur willen worden?  
Leren hoe het is om andere mensen 

paardrijles te geven in groepsverband? 
De Manege & Ruiter Bond biedt een opleiding 

om zo’n instructeur te worden.



6

Eendaagse
activiteiten

In de VrijRuiter worden Eendaagse Activiteiten 
gepubliceerd die op het moment van 
copijdatum bekend zijn. Recente Eendaagse 
Activiteiten staan gepubliceerd op de NVVR 
Website en FaceBook. Als een rit ook geschikt 
is voor menners wordt dat erbij vermeld.

Lijkt het je leuk om mee te gaan met 
Eendaagse Activiteiten? Of ben je geen lid en 
wil je een keer om kennis maken? Informatie 
en inschrijven via www.nvvr.info. Ben je lid, log 
dan eerst in! Voor leden zijn er in principe geen 
kosten, voor niet leden geldt een € 5,- bijdrage 
indien plek. 

Wil je zelf iets organiseren of heb je vragen? 
Mail naar eendaagse@nvvr.info.

Tot ziens op de Eendaagse Activiteiten!
 

(Z) NVVR Rit Loonse en Drunense Duinen
Een rit over in de mooie Loonse en Drunense Duinen. 
We zullen langs het stuifduin gaan, alleen vanwege het 
zware terrein niet doorkruisen. Voor het gebied heb je 
een ruitervergunning nodig a €7,50. Tempo is in stap, 
draf en galop. 
Datum: Zaterdag 5 Juni 2021 
Plaats: Loonse en Drunense Duinen 
Tijd: 10:00 uur  

(ZO) NVVR Rit plateau Bemelen-Magraten . 
Mooie rit rond het plateau. Pauze houden we bij 
eetcafé ’t Plateau waar ook plek is voor de paarden. 
De rit zal ongeveer 20 km in totaal zijn. IJzers of 
hoefschoenen zijn wel nodig. 
Datum: zaterdag 12 juni 2021
Tijd: 10:30 uur vertrek
 
(NW) NVVR Stevig ommetje Bakkum
Een mooie rit tussen de 2,5 en 3,5 uur met een 
tussenstop bij restaurant De Kruisberg.
Tempo is lange(re) stukken draf, galop is niet mogelijk 
op de smalle paden.
Datum: zaterdag 12 juni 2021
Plaats: Bakkum
Tijd: 11.00 uur vertrek

(Z) NVVR Rit Boswachterij Dorst
Boswachterij Dorst is inmiddels een bekende en 
geliefde op de eendaagse kalender. Het is een 
zeer gevarieerd gebied dat zowel door wandelaars, 
mountainbikers en ruiters graag wordt bezocht. Tempo 
is stap en draf. Afstand is circa 13 km. 
Datum: zaterdag 20 Juni 2021 
Plaats: Boswachterij Dorst 
Tijd: 10:00 uur 

NVVR Algemene Leden Vergadering 
De ALV zal op donderdag 24 juni 2021 19:30 u via 
videoconferentie (ZOOM) gehouden worden.
Wilt u deelnemen aan de  ZOOM vergadering dan 
vragen we u zich aan te melden via de website.
U krijgt hiervoor per email dan nog een uitnodiging en 
verdere uitleg.
De stukken voor de ALV zullen 2 weken voor 
aanvang op het ledengedeelte van de NVVR website 
gepubliceerd worden.

Juni
(ZO) NVVR Rit plateau Bemelen- Meerssen
Mooie rit rond plateau Bemelen- Meerssen. 
Pauze houden we bij Uitspanning de Nachtegaal 
waar ook plek is voor de paarden. De rit 
zal ongeveer 20 km in totaal zijn. IJzers of 
hoefschoenen zijn nodig.
Datum: zaterdag 17 juli  2021
Tijd: 10:30 uur vertrek

(M) NVVR Rit over Landgoed Den Treek 
omgeving Leusden/Woudenberg 
Op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug 
naar de Gelderse Vallei ligt familielandgoed 
Den Treek-Henschoten. Dit landgoed is één 
van de grootste particulieren landgoederen van 
Nederland met een uitgestrekt en afwisselend 
gebied met bossen en heide met maar liefst zo’n 
62 kilometer aan ruiterpaden. Een rit van 2 á 3 
uur. Tempo is stap en draf, eventueel galop. Een 
dagpenning kost €10.
Datum: zaterdag 17 juli 2021
Plaats: Woudenberg
Tijd: 11.00 uur vertrek
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Juli

Let op! Bij de  NVVR volgen we de 
voorschriften van het RIVM, dus geen 
handen schudden, niet komen als je 

verkoudheids symptomen hebt, letten op 
persoonlijke hygiëne en houdt  

1,5 m afstand, etc.

t



98

NVVR LUSTRUM weekend
Dit jaar bestaat de NVVR 35 jaar en vieren we 
ons 7e Lustrum. 
Graag nodigen we alle leden uit om deel 
te nemen. Wij zullen dit vieren op Camping 
Boszicht te Laag Soeren.
Sterrit: Het is traditie om naar het Lustrum te 
komen rijden. Dus begin alvast je trektocht te 
plannen en wij zullen je warm onthalen. 
Plaats: Camping Boszicht te Laag Soeren, 
www.campingboszicht.nl
Datum: vrijdag 25 juni t/m zondag 27 juni 
Verzorging: eten en drinken voor alle leden op 
het lustrum worden verzorgd door de NVVR, je 
betaalt alleen je eigen overnachting  
Leden die alleen op zaterdag voor de 
vergadering komen hoeven niets te betalen 
maar moeten zich wel opgeven ivm eten 
bestellen. Dat kan via de website  
www.nvvr.info. Wel eerst even inloggen!

(NO) NVVR Rijweekend Holtingerveld
Het Holtingerveld is een uniek, licht glooiend 
natuurgebied. De overnachtingsplek ligt midden 
in het bos direct aan de ruiter- en menpaden.
Locatie: Camping ’t Holtingerzand Uffelte, www.
holtingerzand.nl 
Datum: vrijdag 3 sep 10:00u t/m 5 
september 16:00u 2021
(NO) NVVR Paardrijweekend Drenthe met 
mogelijkheid om een paard te huren
Boswachterij Exloo/Odoorn, onderdeel van 
Geopark de Hondsrug en is ook geschikt voor 
menners. Er is een mogelijkheid om paarden te 
huren met begeleiding/gids. 
Locatie: manege les Chevaux te Buinen , 
www.leschevaux.nl
Datum: 17-19 september 2021

(M) NVVR Herfst Rijweekend voor jong t/m oud. Een 
weekend voor een leeftijd van 4 t/m 100 jaar. De 
Camping Boszicht is gelegen aan de prachtige 
Veluwezoom. Voor de kinderen is er ook van alles te 
doen.
Plaats: Camping Boszicht te  Laag Soeren, www.
campingboszicht.nl
Datum: 22 t/m 24 oktober 2021 (herfst vakantie)

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN 2021
De NVVR organiseert een aantal keren per jaar verenigings-weekenden. De weekenden zijn overwegend 
‘rijweekenden’. De weekenden variëren van luxe accommodatie- tot kampeer- en primitieve weekenden. Kom 
je voor het eerst? Tijdens het weekend, bijv. vrijdagavond met eten, of aan de ontbijttafel spreek je met een 
paar mensen af te gaan rijden, waarbij je duidelijk aangeeft welk tempo en hoe lang je wilt rijden. Op die 
manier heb je altijd een groepje dat bij jouw tempo-wensen of groepsgrootte past. Je kent niemand? Geen 
probleem, dat is binnen een paar minuten over!

Op alle NVVR activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Meer informatie vind je op de website www.nvvr.info, waar je je ook direct kunt inschrijven.  
Ben je lid? Log dan eerst in!  

9

Probeer
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Wat is een trektocht?
Belangrijk begin is natuurlijk de definitie van 
“trektocht”. Omdat dit artikel in een paardenblad 
verschijnt zal ik me beperken tot het idee van 
reizen-met-paard(achtige). De definitie die ik 
hier hanteer is “een reis waarbij minstens een 
overnachting elders wordt doorgebracht”. Dat 
geeft dus veel ruimte voor individuele invulling 
die kan variëren van een tocht langs luxe 
hotels met bagagevervoer door de betreffende 
hotels tot een wandeltocht met je pony naar 
een weilandje van een kennis waar je je eigen 
tentje opzet, waarbij de pony het grotere deel 
van de bagage draagt.
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We gaan op 
trektocht, 
ga je mee?

Met de sterrit van 2021 in het verschiet 
leek het me een goed idee om het eens 
over trektochten te hebben. Zoveel 
mensen, zoveel wensen gaat ook op 
bij het trektochtrijden, iedereen geeft 
er zijn eigen invulling aan. In dit artikel 
wil ik een beeld schetsen van de vele 
mogelijkheden en de bijbehorende 
uitvoeringen.

Tekst: Hanneke Westra

Waarom op trektocht?
De invulling van je trektocht is van veel zaken 
afhankelijk. Begin eerst met vast te stellen wat 
het doel is van je trektocht. Redenen om een 
trektocht te doen zijn bijvoorbeeld:
verhuizen van je paard zonder gebruik van 
trailer; samenzijn met je paard en eventueel 
anderen; ontdekken van aangrenzende 
rijgebieden; je jonge paard leren om van huis 
weg te zijn; de uitdaging om te navigeren op 
vreemd terrein; weg zijn van het dagelijkse 
leven; een vereniging die een sterrit 
organiseert.
Een trektocht om je paard te verhuizen zal 
een stuk gerichter zijn dan een trektocht om 
je rijgebied te vergroten. Ga je met een jong 
paard op stap om het te leren van huis te 
zijn, dan is afstand volstrekt onbelangrijk, dan 
kun je bij wijze van spreken naar een adresje 
aan de andere kant van het dorp rijden om te 
overnachten. 

Persoonlijke invulling
Volgend punt is of mens en paard bepaalde 
beperkingen of voorkeuren hebben. Dit 
bepaalt namelijk al een aardig deel van 
je mogelijkheden zoals afstanden, type 
overnachtingen, wat doe je met bagage, type 
landschap, maar ook in welk seizoen je op pad 
gaat. Vanzelfsprekend heeft een trektocht in de 
winter heel andere aandachtspunten dan een 
trektocht in de zomer.
Voor een ervaren kampeerder is het logisch 
om met eigen kampeeruitrusting op pad te 
gaan, lichtgewicht tentje, matje, slaapzak, 
kookspullen en gewoon kijken waar je heen 
gaat, want je hebt alles bij je. Maar niet 
iedereen houdt van het primitieve kamperen, 
zeker niet als je bijvoorbeeld rugklachten krijgt 
van slapen op een matje, dan is er nog steeds 
een groot aantal mogelijkheden voor een leuke 
trektocht. Heb je een grote vriendenkring (zoals 
de NVVR voor velen is) dan kun je kijken of 
je bij die vrienden kunt overnachten in de 

Alexandra:
Op mn 20e ging ik voor 
het eerst helemaal alleen 
op trektocht. Er volgden 
er meerdere, solo en met 
anderen. En op mn 44e reed 
ik voor het eerst een korte 
trektocht met onze dochter. Een 
geboren nvvr kind en pony. Ze 
genoot van het avontuur. Dat er 
ook voor haar nog maar velen 
mogen volgen.

Twee ouders liepen de tocht (door de hitte) 
met een enorm zware rugzak, dat is pas een 
trektocht, petje af hoor! Zowel de pubers als 
de ouders hebben genoten.
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logeerkamer, je kunt op zoek gaan naar leuke 
B&B’s met plek voor paarden of zelfs naar 
super de luxe hotels. Deze overnachtingen 
vergen meestal wat meer planning, want je 
moet dan weten waar je met je paard terecht 
kunt en wat geschikte adressen zijn. 
Niet paardrijdende partners of vrienden kunnen 
natuurlijk ook best meedoen aan een trektocht, 
bijvoorbeeld met een mountainbike, mee op 
de wagen of, heel luxe, met de auto voor het 
bagagevervoer en eventueel catering 
onderweg zorgen.

Bagage
Bagage is ook een belangrijk punt om over 
na te denken, want zelfs als je maar een 
nachtje wegblijft zul je toch in ieder geval je 
tandenborstel en een schone onderbroek willen 
hebben. Wil je de bagage zelf meenemen op 
het paard dan moet je zorgen voor geschikte 
tassen. Natuurlijk stelt een weekendje met mooi 
weer op pad heel andere eisen aan die tassen 
dan een trektocht van twee weken in de herfst, 
zowel in kwaliteit als in afmetingen. 
Welke tassen je wilt gebruiken is natuurlijk ook 
afhankelijk van je paard. Hoeveel gewicht kan 
je paard comfortabel dragen, maar ook hoeveel 
ruimte heeft je paard voor de tassen? Een 
paard met een langere rug heeft simpelweg 
meer centimeters ruimte dan een paard met 
een korte rug. Ook zadels bepalen mede wat 
je aan bagage mee kunt nemen. Het draagvlak 
van een dressuurzadel is toch merkbaar kleiner 
dan dat van een speciaal voor trektochten 
ontworpen Trekker en een boomloos zadel is 
over het algemeen ook minder geschikt voor 
(veel) bagage. Een kleiner draagvlak en matige 
drukverdeling zijn redenen om minder gewicht 
mee te nemen. Bagage meenemen op het 
paard betekent dus altijd heel bewust omgaan 

met gewicht. Hoe minder je meeneemt, hoe 
beter het is voor het paard. Ook moet je zorgen 
dat alle gewicht links en rechts gelijk wordt 
verdeeld over het paard, om te voorkomen 
dat je paard scheef belast wordt. Hierbij 
kan een unster goed helpen, deze zijn bij 
buitensportwinkels te koop.
Als je dit allemaal veel te lastig vindt kun 
je ook bagagevervoer regelen. Diverse 
overnachtingsadressen bieden deze service, 
uiteraard wel tegen vergoeding. Het kan ook in 
eigen hand worden gehouden door bijvoorbeeld 
met twee auto’s te werken en steeds een auto 
vooruit te brengen en na aankomst de andere 
auto nog op te halen. Dit is vooral handig als 
je met veel bagage wil werken, bijvoorbeeld 
omdat je de trektocht in de winter doet en/
of met een groepje bent. En zo zijn er nog 
wel meer oplossingen te bedenken voor 
bagagevervoer, wees vooral creatief met het 
verzinnen van je eigen oplossingen.

Plannen van de route
De grote bron van voorpret is het bedenken 
wat je gaat doen. Ga je een rondje doen op 
de Veluwe of in Drenthe of wil je van het ene 
punt naar het andere reizen? Pak kaarten erbij 
om te kijken waar mogelijk de mooiste routes 
liggen, kijk op Google maps naar plaatsen waar 
je knelpunten verwacht, vraag ervaringen op 
van anderen die de regio kennen over mooie 
routes, maar ook over eventuele hindernissen 
als hekken en veeroosters, zoek via internet 
naar leuke adresjes waar je met je paard 
terecht kunt en ga zo maar door. 
Zodra je route vastere vormen aan begint te 
nemen wordt het van belang om te bepalen 
wat goede afstanden zijn om per dag te rijden. 
In heuvelachtig terrein kost een kilometer 
meer tijd en energie dan op vlak terrein, de 
beschutting van een bos kan een hoop schelen 
bij regen en wind, maar ook bij 30 graden bij 
een strakblauwe hemel. Het weer heb je niet 
in de hand, dus plan je afstanden zodanig dat 
je met slechtere weersomstandigheden relatief 
snel op de plaats van bestemming kunt komen 
en met goede omstandigheden ruimte hebt om 
een extra lusje te maken. 
Een bekende valkuil is dat mensen de eerste 
keer denken dat een trektocht hetzelfde is als 
een aantal flinke buitenritten achter elkaar en 

ze dus afstanden van 30 km of meer plannen. 
Zeker als je bagage op het paard meeneemt 
ligt je tempo een flink stuk lager dan bij een 
gewone buitenrit, het stelt hoge eisen aan je 
paard en je bagage om te kunnen galopperen 
met bepakking. Over het algemeen zul je veel 
in stap doen, soms een drafje en soms loop 
je ernaast, dus je gemiddelde snelheid ligt 
niet heel hoog. In normale omstandigheden 
is een dagafstand van rond de twintig 
kilometer heel goed te doen, dit biedt ook 
ruimte om een keer verkeerd te rijden. Maar 
pas afstanden vooral aan naar je eigen 
omstandigheden, er zijn genoeg redenen om 
kleinere afstanden te kiezen, zoals de leeftijd 
en conditie van je paard, je eigen conditie, de 
weersomstandigheden en ga zo maar door.
De meeste paarden vinden het de eerste 
keer op trektocht heel moeilijk om niet terug 
te komen waar ze zijn begonnen. Vaak is 
de derde dag voor een paard geestelijk het 
zwaarst, het is goed om daar dus ook rekening 
mee te houden. Het scheelt dan wel veel als je 
een onervaren paard kunt ondersteunen door 
met een ervaren paard mee te gaan. 

Eindelijk op pad
Na alle voorpret is het dan zover, je gaat op 
pad met je paard. Alle bagage is ingepakt, 
je hebt wat plastic tasjes bij je voor diverse 
noodgevallen (regen, afval, mest op 
ongewenste plaatsen), je telefoon is volledig 
opgeladen en je hebt er zin in. In je voortasjes 
(of een tasje/kastje op de bok) stop je dingen 
die je onderweg snel wilt kunnen pakken zoals 
een lunchpakketje, een flesje drinken en een 
EHBO-setje. Dat EHBO-setje kan natuurlijk 
voor zowel mens als paard nodig zijn, zorg 
daarom voor wat gaasjes, ontsmettingsmiddel 
en traumeel, naast je pleisters. Afhankelijk 
van de temperatuur kun je persoonlijke zaken 
in jaszakken of in een buiktasje doen. Zorg 
bijvoorbeeld dat je telefoon altijd bij jou is 
en niet bij je paard en dat je die snel bij de 
hand hebt. Op trektocht zijn er altijd leuke 
verrassingen en dan is het fijn als je die vast 
kunt leggen om later nog eens na te genieten. 
Helaas zijn er soms ook minder leuke 
verassingen waar je op voorbereid moet zijn. 
Wanneer je in onbekend gebied rijdt, is het 
handig om in je mobiele telefoon je gps-locatie 
op “aan” te zetten. Als er dan onverhoopt iets 
gebeurt en je wilt hulpdiensten inschakelen 
en aangeven waar je staat, dan ben je via het 
gps-signaal altijd te traceren, dus ook als je 
verdwaald bent.

Hoe je je trektocht ook vormgeeft, het 
belangrijkste is natuurlijk dat je het samen 
doet. Dat je samen met je paard op pad 
bent en nieuwe dingen ontdekt, grenzen 
verlegt. Neem onderweg vooral de tijd om 
te genieten van de omgeving en als je een 
plekje tegenkomt met lekker gras, stop een 
tijdje om je paard te laten grazen terwijl jij 
een boterhammetje eet. Samen met je paard 
genieten is het mooiste wat er is!

-TIP-
Een paar nuttige links voor kaarten 

en onderdakadressen:

Stichting Hippisch Toerisme: 
www.hippisch-toerisme.nl

Drenthe paardenprovincie: 
www.paardenprovincie.nl

Vereniging Paardentoerisme: 
www.paardentoerisme.nl

Kamperen bij de boer: 
www.kamperen-bij-de-boer.com

Super mooie en gezellige NVVR trektocht 
2019! Wat was het enorm goed georganiseerd: 
van blokhut, tent, pipowagen tot sjiek hotel, incl 
lunchplekken met broodjes voor ons en water 
met gras voor de paarden. Kiki zorgde voor 
elke dag een mooie route (lang leve GPS!) en 
transport voor al onze zooi, wat een luxe! We 
hebben in totaal ca 66 km afgelegd. Dat deden 
we 17 jaar jonger als trainingsrit maar natuurlijk 
dankbaar dat we het beide nog kunnen doen. 
Voor de jonge paarden was het ook goed te 
doen. Groetjes van Anneke Klop

Roos Bijleveld:
Ik  vind dit nog steeds een heel sprekende. 
Silver en ik, samen met Joy (op  dat moment 
met Hanneke op haar rug als mederuiter) 
onderweg van  Delfzijl naar Vaals, dit was 
ergens in we-zijn-er-bijna (of helemaal dat  
weet ik niet meer) Limburg. Silver liep altijd 
los in de pauzes. En dan  niet weglopen, 
maar ervoor kiezen met d'r snuitwerk erbij te 
komen  hangen op de picknicktafel. Het ultieme 
trektochtgevoel. Deze foto is  uit 2010



De zomer komt er weer aan, onze paarden 
gaan weer de wei op! Hoe heerlijk ook, er 
is altijd een terugkomend probleem waar je 
maar moeilijk vanaf komt: lastige insecten. 
Vliegen in de wei of paddock kunnen het 
je paard knap lastig maken en er zijn heel 
wat plekken waar je maandenlang niet kunt 
rijden vanwege de vele dazen… 
Natuurlijk kunnen we daar best wat 
aan doen. Je kunt je paard helpen met 
vliegenmaskers, dekens en spuitbussen en 
gaan rijden met een compleet ‘ridderpak’ om 
jezelf en je paard te beschermen. Maar deze 
oplossingen zorgen er op z’n best voor dat 
je paard er minder last van heeft. Zou je niet 
beter kunnen zorgen dat er minder vliegen 
en dazen in de buurt komen, of zelfs zorgen 
dat er minder uit het ei kruipen? 

Cor Tiele stuitte bij toeval op dit probleem 
toen hij bij een kennis op bezoek was die 
paarden achter het huis had. Hij vroeg haar 
waarom ze niets deed tegen al die vliegen 
waar het paard last van had. Haar antwoord 
was dat niets echt hielp en de middelen 
die er waren de gezondheid van een paard 
niet echt ondersteunden. De vliegen bleken 
dazen te zijn – en na een zoektocht op 
internet en gesprekken met onderzoekers 
in Canada, Afrika en Amerika, kwam hij in 
aanraking met iemand die net een dazenval 
had ontwikkeld. Hij kocht er drie om te 
testen en die werkten zo goed dat hij daarna 
grote hoeveelheden inkocht. De dazenval 
is inmiddels een bekende verschijning 
geworden in Nederlandse weilanden, zowel 
de ‘echte’ als de zelfgemaakte versies. 

Vliegen 
Een vlieg is een tweevleugelig insect met 
twee korte voelsprieten. Er zijn soorten die 
van nectar leven, van rottend vlees, afval, 
organisch materiaal en soorten die bloed 
zuigen/bijten. In Nederland zijn er ongeveer 
vijfduizend verschillende soorten vliegen en 
muggen bekend. In dit artikel gaan we in op 
het bestrijden van soorten zoals de huisvlieg, 
strontvlieg, bromvlieg, vleesvlieg, clustervlieg – 
alsook dazen en stalvliegen

Vliegen brengen ziektes over zoals tyfus, 
cholera, tuberculose, polio en dysenterie, 
maar zijn vooral beruchte verspreiders van 
voedselvergiftiging en Salmonella. Ze zijn 
vervelend en bij grotere aantallen zo hinderlijk 
dat mens en dier het “verjagen” op een bepaald 
moment zelfs achterwege laten. Vliegen 
hebben een enorme reproductie capaciteit. 
Eén vrouwelijke huisvlieg legt ongeveer 900 
eitjes die afhankelijk van de temperatuur en 
vochtigheid, na 12 tot 36 uur uitkomen. Een 
vrouwtjesvlieg leeft tussen de 40 en 55 dagen 
en onder ideale omstandigheden kan een 
enkele vlieg in 3 maanden tijd voor 21,6 miljoen 
nakomelingen zorgen – terwijl er dan ook nog 

27 miljard eitjes/maden zijn die nog 
kunnen uitkomen.

Zodra de temperatuur stijgt en de 
zon aan kracht toeneemt, komen 
vliegen in grote hoeveelheden 

uit. Vooral in vochtige omgevingen 
met veel struiken, oeverranden, 

dierenverblijven of weilanden die niet voor 
productie worden gebruikt, neemt dan de 
overlast toe. De overlast wordt nog groter 
wanneer er in de nabijheid mest wordt 
opgeslagen, waardoor het niet vreemd is 
dat boerderijen en (schuil)stallen favoriete 
leefgebieden zijn van vliegen. Bovenstaande 
omstandigheden zijn niet alleen voor 
vliegen, maar ook voor muggen ideaal om te 
overwinteren, waardoor elk opvolgend jaar de 
overlast alleen maar zal toenemen.

Overwinteren doen vliegen en muggen meestal 
binnenshuis. Heb je een ouder huis, kijk dan 
maar eens op zolder in de plooien van het 
gordijn bij het plafond - of zet maar eens 
een bouwlamp aan in de schuur/stal of een 
ruimte die weinig wordt gebruikt. Binnen vijf 
minuten denken de overwinterende poppen 
door het licht en de warmte dat het lente is. 
Ze ontwaken en starten een beetje onwennig 
met vliegen - allen met dezelfde kleur, dezelfde 
grootte. Hetzelfde zie je in de lente/zomer als 
het warmer wordt op de bladeren van struiken. 
Als je de populatie vliegen niet bestrijdt, wordt 
het probleem elk jaar groter, maar het is nooit 
te laat om te starten, want als je één vlieg 
belet om eitjes te leggen dan maakt dat al een 
verschil. Er is geen veilige of 100% effectieve 
manier om een gebied vrij van insecten 

te maken  maar je kunt de overlast die ze 
veroorzaken wel beperken.  

Dazen en steekvliegen
Dazen en andere steekvliegen zorgen voor 
steeds grotere overlast voor mensen en 
dieren en de “probleemgebieden” worden 
steeds groter. Dazen en steekvliegen zijn 
visuele jagers en zijn daarom niet te lokken 
met een lokstof, zoals bij vliegen. Dazenvallen 
zijn effectief om dazen en steekvliegen te 
verminderen en bestaan meestal uit een bal/
fender/stootwal die onder een soort van 
lampenkap/wijdvallende rok is opgehangen met 
daarboven een opvangbeker waarin de dazen/
steekvliegen worden gevangen. Het principe 
van de dazenval is gebaseerd op het feit dat 
een daas zijn prooi denkt te hebben gevonden 
door de donkere bal die in de wind beweegt. Hij 
vliegt langs de val, duikt naar onderen en landt 
op de bal. Hij voelt direct dat het geen prooi/
dier is, waarna hij altijd naar boven wegvliegt. 
Wanneer dit gebeurt, komt de daas in de rok 
van de dazenval terecht en omdat hij telkens 
naar boven wegvliegt komt hij uiteindelijk in 
de opvangbeker en sterft door uitputting. De 
prijsstelling van dazenvallen is de afgelopen 
vijftien jaar sterk gedaald, dus is het misschien 
een optie om met stalgenoten een of meerdere 
vallen tegelijk te kopen.
Op verschillende websites wordt gesproken 
over een effectiviteit per dazenval van een 
hectare, wat klopt wanneer er geen dieren op 
het weiland staan. Een dazenval moet (net 
zoals bij alle vallen) tussen het gebied waar de 
dazen vandaan komen (bosachtige omgeving) 
en het te beschermen gebied worden geplaatst. 
Experimenteer altijd met de plaats waar hij 
staat, kies in ieder geval een plek waar je 
dieren niet bij kunnen komen.

Met een beetje creativiteit kan je zelf een 
dazenval maken. Kijk eens om je heen wat 
je zou kunnen gebruiken om ze te lokken 
- misschien grote plastic bloempotten of 
een oude drinkbak, een plastic tas of oude 
fietstassen… Zo lang ze maar een donkere 
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Cor verdiepte zich met enkele anderen ook 
in dat andere lastige insect: de vlieg. In 
het begin importeerde hij met zijn bedrijf 
BliZzz vliegenzakken uit Amerika, totdat 
ze erachter kwamen dat er in Australië 
verschillende typen vallen werden gebruikt 
met lokstof, die door Aboriginals was 
samengesteld. Ze hebben deze lokstof 
ongeveer vijf jaar geïmporteerd, maar de 
verzendkosten waren dusdanig hoog, 
dat ze besloten het recept na te maken. 
Na ongeveer twee jaar proeven doen 
is dat gelukt, en konden ze hun eigen 
vliegenvallen ontwikkelen. Deze worden veel 
gebruikt in kassen en op andere plekken 
waar veel vliegen voorkomen. 

Speciaal voor de VrijRuiter schreef Cor een 
artikel over vliegen en dazen, manieren 
om ze te bestrijden en over zijn eigen 
producten.

tekst en foto’s: Cor Tiele

HOE KOM JE VAN DIE 
PLAAGGEESTEN AF? 

foto: Edith Louw
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kleur hebben – dus ook een fles met daarin 
prik-loze Cola – en ook wanneer de val maar 
een paar weken werkt, heb je voor je dieren 
al een groot verschil gemaakt. Wees hierbij 
creatief, want hoe meer je er ophangt, hoe 
meer bijtende vliegen/dazen je vangt. Wanneer 
er een of meerdere zijn die minder insecten 
vangen dan de anderen – geef die dan een 
andere plaats.

NB: Als je een daas op je paard ziet zitten, 
probeer hem dan niet dood te slaan, maar rol 
hem met een vegende beweging van je hand 
over de huid. Kijk daarna waar hij valt en trap 
hem dood met je voet. 

Vliegen vangen en verjagen
Niet alleen dazen maar ook grote 
hoeveelheden vliegen kunnen het leven van je 
paard behoorlijk onaangenaam maken. Je hebt 

misschien zelf ook wel de ervaring dat je je 
door een muur van vliegen moet werken 
om je paard een halster om te doen. Je 
moet er toch niet aan denken om daar de 

hele dag in te staan. Gelukkig kun je daar 
wel wat aan doen! Om te beginnen zijn er 

een aantal eenvoudige dingen waarmee je het 
voor vliegen onaantrekkelijker maakt om in de 
omgeving te verblijven. 

- Vliegen houden niet van wind: je kunt op stal 
of in een schuur openingen maken die een 
windstroom veroorzaken – of op een slimme 
manier oude ventilatoren gebruiken. Elke stal 
heeft verschillende openingen. Loop eens 
door de stal of bedenk waar je openingen kunt 
maken – misschien kun je aan weerszijden 
van de stal een opening in het hout of 
plaatmateriaal (laten) zagen. Neem twee (box) 
ventilatoren en wat horrengaas. Plaats het 
horrengaas tussen de ventilator en de wand. 
De ene ventilator blaast lucht van buiten 
naar binnen en de andere van binnen naar 
buiten. Je creëert hiermee een luchtstroom 
die insecten niet prettig vinden en tegelijkertijd 
worden culicoides en muggen gevangen 
door de luchtstroom/het horrengaas. Vliegen 
zal je niet meer tegenkomen omdat ze een 
luchtstroom niet prettig vinden.

- Vliegen houden van warmte: je moet aan het 
begin van de avond eens op een muur kijken 
waar de zon tot het eind van de middag op 
heeft gestaan. Omdat de muur warm is, zitten 
er veel vliegen te genieten. Als er verschillende 
gebouwen staan, moet je eens kijken naar al 
de vlakken die in de zon hebben gestaan. Je 
zult dan zien dat er veel meer vliegen zitten 
op een donker oppervlak. Ook zitten er meer 
vliegen op een vlak wat verticaal langwerpige 
vormen heeft. Een donker oppervlak trekt dus 
vliegen aan – je zou dus de muren van je 
stal in een lichte kleur kunnen verven om de 
aantrekkelijkheid te verminderen.

Warme muren zorgen ook voor vliegenoverlast 
in je huis. Want ook bij jou zitten de vliegen in 
de vroege avonduren op de buitenmuur. Er is 
maar één plaats die nog aantrekkelijker is voor 
een vlieg – en dat is binnenshuis. Zodra jij dus 
de buitendeur opendoet en een vlieg voelt de 
warmte, dan vliegt hij direct naar binnen.

- Vliegen houden van vocht, mest en organisch 
materiaal: zonder vocht geen insecten. Neem 
eens wat tijd om door de leefomgeving van 
je paard te lopen en probeer het gebied waar 
de mest wordt opgeslagen zo droog mogelijk 
te houden, inclusief de vloer van de stal. 
Natuurlijk is dit niet eenvoudig wanneer je een 
stal huurt – maar wanneer je dit in overleg 
en gezamenlijk doet, zal iedereen daar profijt 
van hebben. Zorg er ook voor dat mest niet 
blijft liggen. Hou je paddock of weiland zo veel 
mogelijk schoon door de mest dagelijks te 
verwijderen. 

- Vliegenvallen: vliegen zijn eenvoudig te 
lokken met speciale geurstoffen. Op een 
stal, wei of paddock is dit effectiever dan 
bijvoorbeeld op het terras van een restaurant, 
simpelweg omdat je ze daar niet met sterk 
geurende (stinkende) lokstoffen kunt lokken. 
Wanneer je op internet zoekt of in een 
winkel om advies vraagt, raak je al snel 
de weg kwijt. Het aanbod is groot en elke 
leverancier zal zijn of haar product aanbieden 
als «onweerstaanbaar». Ook worden er op 
internet tips gegeven hoe je zelf een vliegenval 
kan maken en lokstof kunt samenstellen. 
Een bewerkte colafles met een verdund 
vismeelextract zal zeker werken, maar een 
professionele vliegenval vangt heel veel vliegen 
en zal het leefklimaat voor jou en je omgeving 
direct verbeteren.  

De belangrijkste elementen van ELKE 
vliegenval zijn de lokstof, de buitentemperatuur 
en de vorm/plaats. De lokstof bepaalt samen 
met de omgevingstemperatuur voor meer 
dan 90% de effectiviteit. Wij gebruiken een 
samenstelling die nog steeds gebruikt wordt 
door Aboriginals. Hoewel wij met de huidige 
technologieën en wetenschap in al die jaren 
niets aan de effectiviteit hebben kunnen 
verbeteren, hebben wij de temperatuur waarop 
de lokstof effectief wordt, kunnen verlagen naar 
180C. De samenstelling is 100% natuurlijk. 
Ook de vorm van de inloopopening bepaalt de 
vangsthoeveelheid: hoe groter het oppervlak 
waarop geland kan worden, hoe meer vliegen 
er gebruik van maken. De inloopopening moet 
voor een luchtstroom in de vliegenval zorgen, 
waardoor gevangen vliegen blijven leven, 
feromonen produceren en daarmee andere 
vliegen aantrekt. Er zijn vliegenvallen voor 
eenmalig gebruik en voor onbeperkt gebruik.
- De plaats van een vliegenval is afhankelijk 
van het gebied dat moet worden beschermd, 
bijvoorbeeld een terras, een zwembad, een 

boerderij, grootschalig evenement of een 
kassencomplex. Kijk om je heen waar die 
vliegen vandaan kunnen komen. Dit is nooit 
moeilijk te bepalen: het kan een container voor 
mestopslag zijn, een stallencomplex, een weide 
met veel dieren, een vuilcontainer, konijnenhok 
of begroeiing. Nu je weet waar de vliegen 
vandaan komen, moeten de vliegenvallen 
(aan één heb je in de meeste gevallen weinig) 
tussen deze plaatsen en het te beschermen 
gebied worden geplaatst.- De effectiviteit 
is sterk afhankelijk van de plaats waar de 
vliegenval hangt/staat en de warmte van de 
biologische substantie (lokstof). Plaats hem 
altijd op een zonnige plek, waar de geurstof 
door de luchtstroom/wind wordt meegenomen 
in de richting van het gebied waar de vliegen 
vandaan komen. Als je een vliegenval plaatst, 
schud de vloeistof de eerste dagen (of knijp in 
de zak) om de concentratie goed te mengen. 
Experimenteer ook met de plaats van de val 
– een paar meter verplaatsen scheelt zomaar 
vijfduizend vliegen per dag per val. 

- Een vliegenval beschermt alleen de directe 
omgeving en de grootste vangsthoeveelheid 
wordt bereikt wanneer er om de vijftien tot 
vijfentwintig meter een val wordt geplaatst. 
Let er bij de plaatsing ook op dat dieren of 
kinderen er niet mee kunnen gaan spelen. Bij 
aanhoudend warm weer moet de vliegenval 
af en toe worden bijgevuld met water.

Ons bedrijf BliZzz heeft veel producten 
die kunnen helpen bij het bestrijden van 
allerlei soorten insecten. Voor het vangen 
van vliegen worden de volgende producten 
veel gebruikt.

BliZzz Vliegenzak
Een professionele vliegenval waarin 20.000 
vliegen worden gevangen en verteerd. In 
de vliegenzak bevindt zich een - in water 
oplosbare - verpakking met een biologische 
lokstof. Het gebruik is simpel: knip aan de 
bovenzijde de cirkel uit volgens de aangegeven 
stippellijn en trek het middelste gedeelte van de 
gele ring naar buiten. Vul de zak hierna tot de 
bovenste lijn met lauw water en hang hem op. 
De verpakking met hierin de lokstof, lost daarin 
op, de lokstof wordt geactiveerd en verspreid 
een voor vliegen onweerstaanbare geur. De 
vliegen worden hierdoor gelokt, waarna ze 
door de opening in de val terecht komen en 
verdrinken. Soms is de vliegenpopulatie zo 
groot dat er na verloop van tijd geen vlieg meer 
in kan! Wanneer dit gebeurt is het
aan te bevelen er eerst een nieuwe vliegenzak 
naast te hangen: de vliegen willen in de volle 
vliegenzak - kunnen er niet in en besluiten
dan in de nieuwe zak te gaan. Wanneer je dan 
na twee dagen de oude af wilt voeren, druk 
je de inloopopening weer in de zak en kun je 
hem zonder vieze handen in de afvalcontainer 
deponeren.  

BliZzz Megatrap
Een professionele herbruikbare vliegenval 
voor 200.000 vliegen. Hij bestaat uit een 
windvanger met een ideale inloopopening en 
een groot opvangreservoir. Het enige wat je 
hoeft te doen is de lokstof mengen met lauw 
water en deze de eerste dagen regelmatig 
schudden. Hierna is de Megatrap klaar 
voor een heel seizoen vliegen vangen. Bij 
langdurige warmte met een gieter een kleine 
hoeveelheid water toevoegen. Veebedrijven die 
deze val toepassen, zetten de bovenkant van 
de Megatrap ook wel op oude plastic vaten - 
doen hier een drietal verpakkingen lokstof en 
water in, en kijken hier het hele seizoen niet 
meer naar om. Er zijn ook voorbeelden bekend 
van mensen die AH tassen of vuilniszakken 
om de bovenkant van de val knopen, waarbij 
de tas/zak als reservoir dient om de grote 
hoeveelheid vliegen op te kunnen vangen. 
De effectiviteit van deze val + lokstof is zeer 
groot en verminderd de overlast op termijn 
aanzienlijk. In tegenstelling tot de vliegenzak, 
is de Megatrap jarenlang te gebruiken. Er 
staat een filmpje van deze Megatrap op www.
vliegenvangen.nl  
 
Ik wens jullie veel vangplezier!

Info
www.vliegenvangen.nl
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Prednison en aanverwante middelen worden 
veel gebruikt bij dieren. En vaak werken ze 
als een trein! Helaas kleven daar ook vaak 
terechte zorgen aan over bijwerkingen. In dit 
artikel wil ik het hebben over de werking en 
bijwerkingen van prednison. Ook benoem 
ik een aantal mogelijkheden als er, om wat 
voor reden dan ook, gezocht moet worden 
naar een alternatief.

Tekst: Melody Eveleens

Wat is prednison?
Prednison is een merknaam van een 
medicijn, waar in de praktijk vaak ook wel 
andere middelen mee bedoeld worden zoals 
Dexamethason, Prednisolon, Methylprednisolon 
en Cortison. Dit zijn allemaal synthetische 
corticosteroïden. Het lichaam zelf maakt in de 
bijnierschors cortisol, de kunstmatige vorm als 
medicijn is net een beetje anders.

Als we het in dit stuk hebben over 
prednison, dan bedoelen we ook de andere 
medicijnen die onder de corticosteroïden 
vallen. Corticosteroïden zijn de synthetisch 
nagemaakte medicijnen. Cortisol is het 
lichaamseigen hormoon dat in de bijnierschors 
wordt aangemaakt.

Wat doen corticosteroïden in het lichaam?
In de bijnieren vinden allerlei hormoonprocessen 
plaats en in de bijnierschors maakt cortisol aan. 
Dit hormoon is het meest bekend vanwege het 
remmen van ontstekingen, en het verhogen 
van het bloedsuikergehalte en de energie na 
het wakker worden. Cortisol speelt een rol in 
de energie en bij het vrijmaken en opslaan van 
mineralen en zouten. De kunstmatige varianten 
van cortisol, de corticosteroïden, remmen 
ontstekingen en overgevoeligheidsreacties.

Waar wordt het voor gebruikt?
Prednison en vergelijkbare middelen worden 
zowel bij mensen als dieren gebruikt. 
Bij paarden, katten en honden wordt het 
vooral toegepast bij allerlei allergieën, 
gewrichtsontstekingen, bronchitis en 
overgevoelige darmen (IBD).
Het kan gegeven worden om het 
immuunsysteem te onderdrukken waardoor het 
ook vaak bij allerlei auto-immuunaandoeningen 
ingezet wordt. Ook kan het in uitwendige 
middelen zitten, bijvoorbeeld in oorzalf of 
hormonale huidzalf.

Het heeft dus een zeer brede en regelmatig 
onmisbare toepassing. Toch zijn er ook 
kanttekeningen te plaatsen.

Ongewenste effecten
Zoals zoveel stoffen hebben corticosteroïden 
naast een gewenste werking ook ongewenste 
bijwerkingen. Sommige daarvan zijn meteen 
merkbaar:
• meer drinken en meer plassen
• heel erge honger (vraatzucht)
• hijgen
• gedragsveranderingen
Andere bijwerkingen zijn pas na langere tijd 
zichtbaar:
• huidproblemen: slechte vacht, kaalheid,  
dunne huid, pigmentveranderingen
• diabetes mellitus type 2 (suikerziekte)
• verhoogde gevoeligheid voor infecties  
 (door verminderde weerstand)
• verminderde energie
• afname van spiermassa, spierzwakte
• bij vrouwelijke dieren: verstoring van  
 de hormooncyclus
• ziekte van Cushing (PPID), hangbuik  
 als symptoom hiervan

Daarnaast is het echt af te raden om in één 
keer te stoppen met prednison en aanverwante 
middelen. Er is dan namelijk kans op hevige 
verschijnselen, zoals hoofdpijn, spierpijn, 
trillen, duizeligheid, hartkloppingen, diarree, 
misselijkheid, zwakte en een lamlendig gevoel. 
Deze verschijnselen ontstaan doordat de 
eigen bijnierschors tijdens het gebruik minder 
hormonen is gaan aanmaken. Het beste is om 
met hulp van de dierenarts en bijvoorbeeld een 
natuurgeneeskundige rustig af te bouwen.

De effecten en de bijwerkingen geven wel aan 
dat dit een krachtige groep medicijnen is. De 
bijwerkingen kunnen echt zo vervelend zijn dat 
dit reden genoeg is om ermee te willen stoppen. 
De mate waarin bijwerkingen optreden hangt 

erg af van de dosering, frequentie en duur van 
de behandeling. Eigenlijk heel logisch: hoe 
hoger gedoseerd, hoe vaker gegeven en hoe 
langer achter elkaar, des te groter de kans op 
(ernstige) bijwerkingen.

“De dierenarts geeft alleen maar prednison”
Deze zin horen we helaas regelmatig, vooral 
bij jeukklachten, en geeft naar mijn mening 
meerdere onderliggende problemen aan. 
Prednison en andere corticosteroïden zijn 
namelijk een efficiënt antwoord als er nu direct 
iets aan een klacht gedaan moet worden. En 
dat is vaak het geval bij jeuk (of pijn). Daarnaast 
is het qua reguliere medicatie soms de enige 
oplossing voor een klacht, bijvoorbeeld bij auto-
immuunaandoeningen. Het is dus niet heel 
vreemd dat het vaak wordt voorgeschreven in 
een drukke dierenartsenpraktijk.

Op zoek naar de oorzaak
Prednison is dus zeker waardevol als 
er direct verlichting moet komen bij een 
klacht. Als je andere mogelijkheden wilt dan 
alleen corticosteroïden, is het belangrijk te 
onderzoeken waar de klachten vandaan komen.
Op zoek naar de oorzaak, het klinkt zo simpel, 
maar het vraagt best een investering van tijd en 
daarmee ook van geld. Het gaat namelijk verder 
dan een standaard consult bij de dierenarts. 
Bijvoorbeeld in het geval van een allergie die 
zich uit in huidklachten moet er uitgezocht 
worden waar het dier dan precies allergisch op 
reageert. Als het iets specifieks is, zoals een 
bepaald eiwit in de voeding, kan dat relatief 
eenvoudig vermeden worden. Maar het kan ook 
zijn dat het om meerdere allergenen gaat of 
stoffen die simpelweg niet 100% te voorkomen 
zijn zoals stuifmeel of huisstofmijt bij huisdieren. 
Dan zal er dus een groter plan de campagne 
moeten komen.

Ik denk oprecht dat hier een fantastische kans 
ligt voor holistische en natuurlijke geneeswijzen 
in combinatie met de (reguliere) dierenarts. 
Een natuurgeneeskundig therapeut of holistisch 
werkende dierenarts neemt een uitgebreide 
anamnese af waarbij als geheel wordt gekeken 
naar het dier en de leefomstandigheden. En 
juist dat totaalplaatje is vaak nodig om het dier 

zo te ondersteunen dat prednison niet of minder 
nodig is.

Kruiden en andere ondersteuning
Ieder dier en iedere situatie is anders. We 
helpen je daarom graag persoonlijk verder. Ook 
ons Groene Kennisconsult is hier uitstekend 
geschikt voor. Natuurlijke middelen kunnen 
het lichaam in zijn geheel ondersteunen en 
doen juist zulk mooi werk omdat ze nooit het 
lichaam dusdanig uit balans brengen als dat 
synthetische corticosteroïden dat doen. De 
andere kant daarvan is dat er dus ook geen 
wonderpil is die plotsklaps alle jeuk/pijn of wat 
dan ook van het ene op het andere moment 
oplost. Daarvoor is een goede diagnose en 
holistisch behandelplan nodig en vaak ook wat 
tijd. Toch wil ik in dit kader een kruid benoemen 
dat zeker tot de mogelijkheden behoort: de 
zwarte bes (Ribes nigrum)

Gemmotherapie
Wij werken in een van onze producten op 
een bijzondere wijze met Ribes nigrum, 
namelijk met gemmotherapie. Dit is een vorm 
van kruidengeneeskunde waarbij je gebruik 
maakt van specifieke plantendelen: de jonge, 
embryonale plantenweefsels zoals knoppen, 
scheuten en soms zaden en katjes. Dit 
materiaal wordt dan ook in een specifieke tijd 
van het jaar geoogst. Het bijzondere hieraan 
is dat deze plantendelen rond deze specifieke 
tijden rijk zijn aan bepaalde planthormonen 
en enzymen omdat ze zich in een stadium 
van snelle groei bevinden. Gemmotherapie 
is relatief nieuw, in de jaren 50 van de vorige 
eeuw kwam het op in België en Frankrijk. Door 
de gebruikte planten en plantendelen hebben 
de meeste gemmo-preparaten een stimulerend 
effect op de normale orgaanfunctie: ze zijn 
bijzonder geschikt om onderdeel uit te maken 
van een reinigingskuur. Juist in de knoppen van 
Ribes nigrum zit enorm veel kracht en hebben 
daardoor een bijzondere werking.  
Ze stimuleren de bijnierschors tot het afgeven 
van lichaamseigen cortisonen.  
Dit kan helpen om op een milde 
wijze ontstekingen te reguleren en 
de huid en het bewegingsapparaat 
te ondersteunen.

PREDNISON VOOR JE PAARD 
KAN HET OOK ANDERS? 

info
Melody Eveleens werkt voor de Groene 
Os en helpt je 
graag verder!

www.degroeneos.nl
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De meningen over schimmels zijn tamelijk 
uitgesproken. Er zijn heel wat mensen die 
‘nooit een witte zouden willen’ want ja, hou 
ze maar eens schoon… Anderen vinden het 
gewoon niet mooi. Maar er zijn ook mensen 
die juist een schimmel uitkiezen omdat het 
een zekere sprookjesachtigheid heeft, (denk 
aan de prins op het witte paard) of omdat ze 
een donkere schimmel mooi vinden, maar 
niet beseffen dat het dier in een paar jaar tijd 
wit kan zijn. 

Tekst: Edith Louw, foto’s: Robin Legdeur

Net als met veel dingen binnen en buiten de 
paardenwereld is er zoiets als mode. In de 
recreatieve wereld was bijvoorbeeld de Fjord 
een jaar of dertig geleden een veel gezien 
paard. Tegenwoordig lijkt hij minder aanwezig 
en kiezen dezelfde soort ruiters nu eerder 
voor een Haflinger of een Irish Cob. Maar 

niet iedereen wil een koudbloedtype en ook 
aan de lichtere kant zien we verschuivingen. 
De laatste jaren zijn twee rassen een stuk 
zichtbaarder dan een jaar of tien geleden: de 
PRE en de Connemara. Die worden met grote 
regelmaat uit Spanje en Ierland geïmporteerd 
en vinden hun weg naar meestal recreatieve 
ruiters. Beide rassen kennen een hoog 
percentage schimmels. Was je twintig, dertig 
jaar geleden vaak de uitzondering met een 
witte, tegenwoordig is dat allang al niet meer 
het geval. Tijd dus om eens met wat meer detail 
en kennis te kijken naar deze kleur en de vele 
wonderlijke varianten. 

Allereerst de basis: wat is een schimmel 
precies? 
Een schimmel is elk wit of grijs paard dat 
over de jaren heen steeds lichter wordt en 
uiteindelijk min of meer wit. De snelheid en 
de manier waarop paarden ‘vergrijzen’ kan 

schimmel: Sprookjespaard of mestvlekmonster? 

enorm verschillen. Schimmels kunnen in 
elke kleur geboren worden. Dit noemen we 
de geboortekleur. Vaak zie je deze kleur nog 
een tijdlang terug en kun je bij jonge paarden 
nog met enige zekerheid zeggen hoe ze er 
als veulen uitzagen. Vos-geboren schimmels 
hebben vaak nog lange tijd een wat rood/
oranje gloed, terwijl zwartgeboren schimmels 
meestal grijzer zijn. Maar op elke regel zijn 
uitzonderingen  te vinden. Ook het zonlicht kan 
hierbij een rol spelen. Tegenwoordig wordt in 
plaats van ‘schimmel’ ook vaak ‘grijs’ gebruikt, 
naar de Engelse benaming van de kleur: ‘grey’. 
Deze term is wat vriendelijker dan ‘schimmel’, 
wat toch een beetje ziekelijk klinkt. 

Géén schimmel
Er zijn heel wat lichte en witte of bijna witte 
paarden die de leek misschien ‘schimmel’ zou 
noemen maar die genetisch een heel andere 
opmaak hebben. Wellicht de bekendste is de 
roan (‘trekpaardkleur’) die vroeger ook wel 

‘onveranderlijke schimmel’ werd genoemd. 
Dit zijn paarden die weliswaar een grijze kleur 
hebben, maar toch duidelijk verschillen van een 
echte schimmel. Roan-kleurige paarden worden 
nooit helemaal wit. Je herkent ze gemakkelijk 
aan de donkere uiteinden: hoofd, benen, manen 
en staart hebben een ‘vaste’ kleur. De vacht is 
doorgaans een mengsel van witte en donkere 
haren. 

Cremello’s en perlino’s zijn zeer lichte 
paarden met blauwe ogen. Deze paarden 
worden zo geboren en zijn dus vanaf de 
geboorte licht van kleur. Dit is het gevolg 
van een gen dat de vachtkleur verdund, de 
verdunningsfactor. Perlino’s en cremello’s 
hebben van beide ouders dit gen meegekregen, 
een dubbele verdunning dus. Een enkele 
verdunning geeft palomino, valk of smokey. 

Bonte paarden hebben soms zo weinig kleur 
dat ze (bijna) geheel wit geboren worden. 
Uiteraard zijn dit ook geen schimmels. Wel is 
het mogelijk dat een bont paard OOK schimmel 
is. In dat geval vergrijzen de donkere vlekken 
en wordt het uiteindelijk toch een witte. Dit geldt 
uiteraard ook voor roans en verdunde paarden. 
Het schimmel-gen is namelijk dominant over 
alle kleuren. Dat wil zeggen: een paard dat het 
schimmelgen draagt, vergrijst altijd, ongeacht de 
geboortekleur. 

Genetica
Het vergrijzen van paarden wordt dus 
veroorzaakt door een enkel gen, dat bij alle 
schimmels, van welk ras ze ook zijn, hetzelfde 
is. Er zijn sterke vermoedens dat dit gen een 
mutatie is die al duizenden jaren geleden 
is ontstaan bij de Arabier en door selectief 
fokken in alle andere grijze paarden terecht 
is gekomen. Eén exemplaar van het gen is 
voldoende. Als moeder of vader grijs is, heb je 
50% kans op een schimmel. Andersom, als je 
paard een schimmel is, weet je zeker dat in elk 
geval één van de ouders ook schimmel is. 

Het proces van vergrijzen
Vergrijzen wil zeggen dat het pigment uit de 
vacht teruggetrokken wordt. Elke schimmel 
vergrijst op z’n eigen manier en tempo. Er 
zijn er die na de eerste veulenverharing (3 
maanden) al behoorlijk grijs of zelfs al bijna 
wit zijn. Anderen doen er heel wat langer over. 
Het is dan ook op basis van de vergrijzing 
niet te zeggen hoe oud een paard is. Het 
lijkt erop dat paarden die van beide ouders 
een schimmelgen hebben meegekregen 
(homozygoot) eerder wit worden. Vaak kun 
je bij een veulen al zien of het een schimmel 
is. Er kunnen witte haren zitten rond de ogen, 
een net wat andere tint vacht, lichte plekken. 
Meestal wordt het na de veulenverharing 

Moeder en dochter. Hier kun je goed zien hoe het hoofd als eerste ‘vergrijst’. 

Een bonte met veel wit is 
geen schimmel… maar 
deze bonte wel! Je ziet de 
donkere vlekken elk jaar 
lichter worden.

foto: Edith Louw

foto: Edith Louw
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duidelijker. Vaak is het paard daarna duidelijk 
‘grijs’. Na dit stadium volgt bij elke verharing 
een verandering. De meeste worden als eerste 
witter op hun hoofd, schouders en de punt van 
de staart. Paarden met een ‘appelgen’ (dat je 
ook bv bij bruine paarden kunt zien die ‘appels’ 
in hun vacht krijgen), worden in deze tijd 
‘appelschimmels’. Een andere variant die een 
duidelijke invloed heeft op de schimmelkleur is 
de vliegenschimmel: hierbij keert het pigment 
deels terug in de vorm van kleine of wat grotere 
vlekjes. Van hier en daar een stipje tot een 
paard dat zoveel ‘vliegjes’ heeft dat het op 
een afstand bijna een donker paard lijkt. In de 
kleur van de stipjes kun je de geboortekleur 
terugzien. 

Laat-grijzen
Er bestaan aanwijzingen dat er een type 
schimmel bestaat dat pas zeer laat in hun 
leven vergrijst, terwijl ze in de eerste jaren 
niet-schimmel lijken. Pas na hun tiende of 
zelfs nog later vergrijzen is bij deze dieren 
geen uitzondering. Genetisch onderzoek heeft 
aangetoond dat deze dieren hetzelfde grijs-
gen hebben. Er wordt vermoed dat er andere 
genetische factoren rondom dit gen spelen 
die ervoor zorgen dat het vergrijzen wordt 
‘uitgesteld’. Er is nog geen officieel onderzoek 
naar deze variant, maar op basis van 
anekdotisch bewijs lijkt deze variant in elk geval 
bij PRE-paarden voor te komen en in bepaalde 
lijnen van de Connemara. Deze rassen zijn dan 
ook van oudsher met elkaar verbonden. 

Hoe hou je ze wit? 
Er zijn schimmels die zichzelf 
verbazingwekkend schoon weten te houden. 
Anderen daarentegen… Er is een theorie dat 
schimmels zich graag in modder wentelen 
om zo hun opvallende witte kleur wat te 
verdoezelen voor roofdieren. Klinkt plausibel, 
al kun je dat natuurlijk niet echt onderzoeken. 
Feit is dat je met name mestvlekken duidelijk 
ziet op zo’n lichte vacht en echt mooi is dat 
niet. Dan is de vraag of je het zo erg vindt dat 

je je schimmel regelmatig wast of het maar 
gewoon accepteert. Andere paarden hebben 
dezelfde vlekken, alleen dat zie je niet. Ga je 
voor een schone schimmel, dan heb je een 
heel arsenaal aan huismiddeltjes, shampoos 
en wonderborstels. Het meest gebruikt zijn de 
grijs-shampoos, herkenbaar aan de paarse 
kleur. Deze beloven de gele gloed in met 
name staarten (pis!) te verwijderen. Hoe goed 
sommige ook zijn, het beste werkt het om het 
regelmatig bij te houden. Gebruik in elk geval 
niet zomaar iets, aangezien ‘onze’ shampoos 
en zeepproducten vaak ook ontvettend zijn 
en daarmee het huidvet aantasten. Kijk dus 
goed op het etiket. Overigens werken deze 
producten ook goed voor witte benen. 

Melanomen
Er is een nadeel aan een schimmel dat veel 
ernstiger is dan ‘hoe hoe ik ‘m schoon’, en 
dat is het feit dat zo’n tachtig procent van 
de schimmels boven de vijftien melanomen 
ontwikkelen. Deze tumoren zijn over het 
algemeen ‘goedaardig’ maar ze kunnen wel op 
heel vervelende plaatsen zitten. Meestal zijn 
ze het eerst zichtbaar onder de staart, rond 
de schacht of tepels en soms rond de ogen. 
Maar ze kunnen ook binnenin het paard zitten 
en dat is natuurlijk niet van buitenaf zichtbaar. 
Het is niet toevallig dat schimmels (veel) vaker 
dan andere paarden melanomen hebben. 

Bij deze vliegenschimmel 
kun je de bles goed zien 
omdat de stipjes daar 
niet tevoorschijn komen. 

Sommige paarden houden nog lange tijd donkere manen, 
ook als hun lijf al aardig wit is. Toch zie je er wel steeds 
meer grijze en witte haren doorheen komen. 

Een bijna witte PRE. Alleen 
op de achterhand zijn nog 
wat appels te zien. 

De oorzaak ligt namelijk aan het verdwijnen 
van het pigment uit de vacht dat vervolgens 
de melanomen veroorzaakt. Het is mogelijk 
om melanomen te operatief verwijderen of te 
behandelen met vloeibare stikstof. Ook zijn er 
nog min of meer experimentele behandelingen 
met chemokuurstoffen en een vaccin. Tot nu toe 
zijn de resultaten voor zover bekend nog niet 
heel hoopvol. De meeste dierenartsen raden 
aan de knobbels te laten zitten als het paard er 
geen last van heeft en ze niet hard groeien of 
ontsteken. 

Voordelen
Voordelen zijn er gelukkig ook. Zo is een licht of 
wit paard beter bestand tegen warmte, omdat 
een witte vacht het zonlicht reflecteert in plaats 
van absorbeert. Een donkerbruin of zwart 
paard neemt meer warmte op. Ook lijkt het dat 
vliegen zich iets minder aangetrokken voelen 
tot witte hoofden, maar dit gaat zeker niet in 
alle gevallen op! Nog een voordeel: een (klein) 
wondje zie je veel sneller op je schimmel, je zult 
dus niet gauw een verwonding over het hoofd 
zien. En moet je in het donker een witte uit het 
land halen, dan is die een stuk beter te zien dan 
een donkere! Maar ja, of dat opweegt tegen 
melanomen en mestvlekken? Dat moet je maar 
voor jezelf bedenken…

foto: Edith Louw

Een typische appelschimmel
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Tekst: Ross Jacobs. Vertaling: Marloes Nijland

Het 
emotionele 

geheugen

Ik heb een theorie. Ik weet niet hoe 
nauwkeurig die is en ik heb geen 
onweerlegbaar bewijs ervoor, maar ik heb wel 
mijn ervaring met het trainen van paarden. 
Dus hier komt het verhaal.
In mijn werk doe ik mijn best om eerst 
verandering in de gedachten van een paard te 
krijgen, voordat ik hun benen laat bewegen. 
De reden waarom dit zo goed werkt, is dat 
gedachten gekoppeld zijn aan emoties en 
emoties een sterkere invloed hebben op het 
gedrag van een paard dan beweging.

Dit kan ingewikkeld klinken, maar ik zal 
proberen het te vereenvoudigen. Gedachten 
en emoties zijn nauw met elkaar verbonden. 
Het ene beïnvloedt het andere. Wat een paard 
voelt, heeft invloed op wat hij denkt te gaan 
doen. Omgekeerd kunnen de gedachten van 
een paard verschillende emotionele gedachten 
oproepen.

Nare gevoelens kunnen zorgen voor gedachten 
aan ontsnappen en/of weerstand. Kalme, 
ontspannen gevoelens kunnen juist de focus 
en gedachten van een paard verbeteren om 
met ons mee te gaan in plaats van met ons te 
vechten. Omgekeerd is het tegenovergestelde 
waar. Gedachten aan het volgen van ons 
gevoel leiden tot een toestand van “oké, doen 
we”, terwijl gedachten aan weerstand stress en 
zorgen kunnen vergroten. Denk aan de situatie: 
mijn paard wil naar links, ik wil dat het naar 
rechts gaat. Dat kan tot ruzie en angst leiden 
als een van ons zijn gedachten niet verandert.
Werken op het niveau van de gedachten en 
gevoelens van een paard geeft ons dus een 
weg waarbij het paard net zo graag een goed 
resultaat wil als wij, in plaats van alleen het 
trainen van gehoorzaamheid en onderwerping. 

Maar waarom is het zo effectief?
Mijn theorie is dat paarden een sterk emotioneel 
geheugen hebben. Wanneer we een paard 
een taak leren, leert hij niet alleen hoe hij de 
beweging moet uitvoeren, maar leert hij ook 
een emotie met die beweging te associëren. 
De herinnering aan die emotie is sterker dan 
de herinnering aan de beweging. De emotie zal 
altijd een bepalende factor zijn in hoe goed het 
paard presteert en hoe goed we samenwerken.
Om het in menselijke termen uit te drukken, 
denk aan iemand met posttraumatische 
stressstoornis (PTSD). Zelfs jaren nadat de 
stressvolle ervaring voor bij is, kunnen mensen 
een emotionele inzinking en gedragsproblemen 
krijgen wanneer een emotionele herinnering 
wordt geactiveerd door de stressvolle 
gebeurtenis. Ik geloof dat het gedrag van 
paarden ook onderworpen kan zijn aan de 
effecten van een emotionele herinnering.
Als de emotie negatief is, zal het paard 
weerstand en gedrag blijven vertonen dat 
verband houdt met de nare gevoelens, 
ongeacht hoe goed hij de beweging geleerd 
heeft. Aan de andere kant leidt het leren 
uitvoeren van een taak als dat samengaat met 
positieve of zachte emoties al snel tot minimale 
weerstand en problemen, en vergroten we de 
kans dat het paard op zijn best wil presteren.
Laten we eens kijken naar een voorbeeld 
waarbij mijn paard een inenting nodig heeft. Als 
mijn paard dat moeilijk vindt en ik trek aan zijn 
lip of oor om zijn weerstand te onderdrukken, 

kan ik hem wel een injectie geven, maar ik voeg 
ook verontrustende emoties aan de ervaring 
toe. Deze emoties zullen sterk en voor altijd 
verbonden zijn aan het geven van een inenting. 
Die onrustige emoties zullen dus voor de rest 
van zijn leven zijn gedrag bepalen. Naalden 
zullen bij hem altijd nare gevoelens en een 
reactie van vluchten of vechten oproepen. Als ik 
echter de tijd neem om hem zo te behandelen 
dat hij ervoor kiest om van gedachten te 
veranderen over entingen, zal hij zich minder 
zorgen maken over het feit dat hij een naald in 
zijn huid krijgt en zal geweld niet nodig zijn.
Ik geloof dat het emotionele geheugen echt is 
voor paarden en ook erg krachtig. Als je deze 
theorie aannemelijk vindt, is het logisch dat 
we een paard altijd zouden moeten vragen om 
zijn idee te veranderen naar iets dat we graag 
zouden willen, voordat we kieskeurig zijn over 
wat de benen van ons paard doen. Het is onze 
beste kans om het ‘proberen’ in ons paard actief 
te houden en een partnerschap op te bouwen.

Hoe fijn is het als je paard een infuus 
nodig heeft en ze vertrouwt erop 
dat het oké is, zonder emotionele 
belasting. 

Een duidelijke "NEE” blik. 
Forceer niets maar probeer 
de gedachten van je paard 
te veranderen. 

R

o s s  J a c o b s

O
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Column Stokpaardjes
Roos Bijleveld

Van onder een steen
 
Lieve allemaal, jullie horen al een aantal 
columns niets van mij. Dat ligt niet zozeer aan 
Corona waar tegenwoordig alles aan schijnt te 
liggen, maar ik en mijn paarden verhuizen 1 
mei naar een nieuwe plek. Dan laat ik achttien 
jaar bedrijfsopbouw achter om dingen op 
een andere leest te gaan schoeien. Zonder 
al precies te weten welke, alleen dat dit een 
hele grote stap in mijn ontwikkeling is, met 
bijbehorende keuzes. Dus ik leef een beetje in 
mijn eigen klein bubbel waar ik zowel de rouw 
van het achterlaten als het óók met plezier 
vormgeven van het nieuwe kan behapstukken.
Wat ik mooi vind aan mijn paarden, als ik 
mezelf van paniekaanval naar lachbui naar 
huilbui naar overmoed naar overlopen van 
geluk ‘moeilijk’ zie doen, ze nemen dingen 
vaak zoveel makkelijker in het moment 
zoals het komt. Ze reageren allemaal 
op hun eigen manier op mijn huidige 
ontoerekeningsvatbaarheid. Joy met pogingen 
me aan het lachen te houden. Halloooo mens, 
het leven is leuk weet je nog? Joehoe? Oh ja. 
Ploem kan me meewarig aankijken. Ach meid 
doe niet zo moeilijk, het komt toch gewoon 
goed allemaal, er is daar toch ook gras? Oh 
ja. Dabria heeft ’t moeilijker. De langblijvende 
pensionpaarden gaan één voor één weg, 
dat vindt ze niet leuk, ze zou het liefst in een 
héle grote kudde wonen. En ik ben af en toe 
doodop en labiel en heb dan te weinig échte 
aandacht voor haar. En dat vindt ze ook niet 
leuk. En als ik dan wél wat doen wil ze niks 
DOEN, dan wil ze alleen maar knuffeltijd 
inhalen. Dat dwingt me dan weer om niet in 
‘ik moet ik moet ik moet’ te denken. Ik moet 
niks. Niet alle ballen hoeven hoog. Dan loopt 
ze maar wat minder, maar is dolblij met een 
uurtje innig knuffelen waarbij ik er ECHT ben. 
Zij getroost en ik stiekem eigenlijk ook, want 
maar weinig paarden zijn ZO intens ‘bij’ je als 
Dabria. De enige die echt niks in de gaten 
schijnt te hebben is Silas, het bijna driejarige 
hengstveulen van Ploem. Maar dat komt dénk 
ik door de testosteron. Want hij heeft, net als 
zijn vriendje Nickelback, een meisje op bezoek! 
Goede taakverdeling, IK extra emotioneel 
omdat Silvers bloedlijn, moeder van Ploem en 
oma van Silas, weer wordt voorgezet. En HIJ 
heerlijk puberaal dolblij en tot over z’n oren 
verliefd. En nu dus hopen op een klein Silasje 
volgend jaar... To be continued, maar voorlopig 
heb ik een hele klus aan mezelf in het midden 
van een aardverschuiving in balans zien te 
houden. Wish me luck!  

Afgelopen najaar liep ik met mijn rollator door het 
bos achter ons huisje in Garderen. De herfstkleuren 
begonnen langzamerhand te voorschijn te komen. 
De zon scheen. Ik genoot. Op een gegeven 
ogenblik dacht ik terug aan de tijd dat ik met mijn 
Yellow (nu 30 jaar) heerlijke ritten door het bos 
maakte waar zij en ik erg van genoten.

Jammer genoeg kan ik nu niet meer rijden. Wat wel 
lukt is fietsen met mijn 3 wielfiets en dan loopt b.v. 
mijn dochter Marieke met Yellow aan de hand en 
ik ga dan mee met mijn fiets. Zo heeft zij wat extra 
beweging zonder belasting en ziet ook weer wat 
anders dan haar wei en directe omgeving. Voor mij 
voelt het dan toch iets te doen met mijn pony.

Toen ik daar dus in het bos liep bedacht ik hoe 
fijn het zou zijn om nog een keer met Yellow in 
Garderen te kunnen wandelen en fietsen. Ik heb 

Linda, een hele goede vriendin, gevraagd of 
zij het zag zitten om met mij en Yellow mee te 
gaan. Ik weet dat zij goed met Yellow overweg 
kan (ze kan soms wat lastig zijn) en dat zij 
ook van lopen houdt. We zouden twee dagen 
gaan met een overnachting in ons huisje. 
Voorwaarde was wel dat het goed weer zou 
zijn.

Wij zijn uiteindelijk 24-25 oktober gegaan. 
Vrijdagmorgen op tijd weg. In Garderen eerst 
Yellow bij Wim (de boer waar mijn pony’s altijd 
onderdak kregen) in de paddock gezet. Zo kon 
ze uitrusten van de 2 uur durende rit met de 
trailer. Ze ging meteen rollen en was blij dat 
ze weer in Garderen was. Linda en ik naar het 
huisje voor een lunch.

Na de lunch op de fiets naar Yellow. Ik had een 
bepaalde route in mijn hoofd, onder andere 
naar Het Solse Gat. Voor ingewijden een zeer 
bekende plek in het Speulder en Sprielder 
bos. We namen Yellow mee en alles liep op 
rolletjes. Het bos was werkelijk prachtig. We 
genoten alle drie van het tochtje. Uiteindelijk 
bleek het een wandeling van tien kilometer te 
zijn. Bij terugkomst Yellow in de paddock gezet 
met water en hooi. ‘s Avonds regelde Wim het 
binnenzetten en voeren.

De volgende morgen eerst naar 
stal om Yellow te voeren en haar 
halve pilletje te geven i.v.m. PPID. 
Dat pilletje moet altijd iedere dag 
ongeveer op dezelfde tijd gegeven 
worden. Daarna weer terug naar 
huis voor ons ontbijt. Weer terug 
naar stal en Yellow klaarmaken 
voor onze tweede voet/fiets tocht. 
We namen een paar mandarijnen 
mee voor een stop. Yellow kon 
dan wel gras eten. Het weer was 
wel iets minder dan de dag ervoor 
maar nog steeds goed te doen. 
We gingen nu aan de zuidkant 
van de Putterweg. De bossen 
aan die kant zijn compleet anders 
dan aan de noordkant. Ook nu 
genoten we alledrie. Onderweg zijn 
we bij een schaapskooi gestopt 
waar een paar picknicktafels 
stonden. Yellow kon gras eten 
en wij onze mandarijnen. Yellow 
zag ze op tafel liggen, bedacht 
zich geen moment en beet erin. 
Maar ze liet hem meteen weer 
los. Ze had een straaltje sap in 
haar mond gekregen en vond dat 
dus helemaal niets. Uiteindelijk 
heb ik die mandarijn alsnog 
opgegeten. Bij thuiskomst bleek 
deze wandeling negentien km te 
zijn. Er waren wel onderweg wat 
afsnijroutes maar Linda en ook 
Yellow gingen voor de langste. 
Bij thuiskomst Yellow weer in de 
paddock gezet met water en hooi 
en wij weer terug naar het huisje 
voor een wat late lunch. Daarna 
opruimen, fiets afdekken, afsluiten 
en weer, nu met de auto, naar stal. 
Wim hielp nog even met Yellow 
in de trailer te zetten wat ik niet 
meer goed kan. Bij aankomst 
thuis werden we opgewacht door 
familieleden en Roan, Yellow’s 
maatje.

Wat een fantastische twee dagen 
hadden we. Alledrie waren we zeer 
tevreden.

Louke Wildschut.

Op buitenrit 
als rijden 
lastig wordt.

ingezonden
stuk
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geprobeerd om Fenna op te vrolijken door de 
emmer water waar ze mee aan kwam over 
haar heen te gooien. Maar daar kon ze niet om 
lachen. En toen ik een keer de hooinetten had 
losgemaakt en ergens anders had verstopt, vond 
ze dat ook al niet leuk. Mensen hebben gewoon 
niet zoveel humor denk ik. 

Maar nu hebben we iets gevonden waar we 
allemaal lol in hebben. Fenna noemt het ‘trek’. 
Nu klinkt dat nogal saai - ik heb namelijk altijd al 
trek, vooral in worteltjes, maar dit is iets anders. 
Het begon er mee dat Fenna en Sofie allemaal 
spullen meenamen onze wei in. Wij mochten er 
niet bij, dus ze hadden het hek dichtgedaan, en 
vanaf ons pad om de wei stonden we naar ze 
te kijken. Het leek wel alsof ze een nieuwe stal 
wilden bouwen! Ze zetten palen neer en hingen 
daar allemaal vlaggetjes en linten aan, ze legden 
balken op de grond die ze in felle kleurtjes 
hadden geschilderd en een stukje verderop 
plaatsten ze van die grote rode pionnen. Toen ze 
klaar waren mochten we allemaal om de beurt 
komen kijken - maar wel aan het halster. Sunny 
en ik mochten als eerste en de anderen bleven 
allemaal bij het hek staan kijken. 

Het was reuze grappig. Eerst liepen Fenna 
en ik samen tussen twee palen door waar 
wapperende vlaggetjes aan hingen. De wind 
joeg ze mijn kant op, dus ik deed een stapje 
opzij, maar toen er een tegen me aankwam 
deed het helemaal geen zeer, dus ik werd 
nieuwsgierig en snuffelde eraan. Het rook naar 
plastic. dat is niet lekker, dat kun je niet eten. 
Toen liepen we tussen de balkjes door, in een 
soort zig-zag gangetje. Dat vond ik eerst wel 
moeilijk, ik dacht dat we erover heen gingen 
stappen, want dat doen we meestal. Maar 
Fenna legde me uit dat we er nu tussendoor 
gingen en dat het de bedoeling was om de 
balken niet aan te raken. Na een paar keer kon 
ik het al heel goed! Bij de pionnen gingen we er 
zo snel mogelijk als een slangetje tussendoor, 
en daar was ik natuurlijk heel goed in. 
En toen kwam de moeilijkste… Het was een 
soort spring-hiondernis, maar die was hoog!! 
Ik dacht daar kan ik toch nooit overheen 
springen, wie denk je dat ik ben, Pegasus? 
(Dat is een paard van heel lang geleden en die 
had vleugels. Maar ik weet niet zeker of die 
echt heeft bestaan). Dus ik stond stil en keek 
omhoog. Toen deed Fenna iets heel geks. Ze 
boog zich voorover en liep eronderdoor! Ik 
dacht dat past echt niet hoor. Dus ik bleef staan. 
Gelukkig werd Fenna niet boos. Sofie kwam 
eraan met Sunny en die snuffelde eens aan die 
hoge tak en floep, daar viel die naar beneden. 
Verschrikt deed ze een stap achteruit. 
‘Niks aan de hand,’ zei Sofie en ze legde ‘m 
weer terug. ‘Kijk, zo!” en ook zij liep er gebogen 
onderdoor. Sunny keek eens een paar keer, 
keek toen naar mij. ‘Durf jij het?’ vroeg ze. 
Ik deed een stapje dichterbij. Zo stonden we 
een poosje stil en onderzochten de boel van 
alle kanten. Opeens zei Sunny: ‘Ik denk dat ik 
het kan!” en toen Sofie er weer onderdoor ging 

Soms is het zo heerlijk om iets te doen wat 
helemaal niet per se hoeft. Wij paarden moeten 
sommige dingen, net als jullie. We moeten eten, 
want anders krijg je honger. We moeten slapen, 
want anders worden we moe. Maar hoe heerlijk 
is het wel niet om een rondje te rennen, gewoon 
omdat je daar zin in hebt? Of om dingen te 
onderzoeken en of je neus ergens in te steken 
omdat het interessant ruikt? Spelen, noemen 
jullie dat geloof ik. 

Mensen spelen ook. Ze gooien of schoppen 
bijvoorbeeld ballen naar elkaar, of ze zitten op 
hun kleine machientjes dingen te doen  die ze 
erg leuk vinden. Daar snap ik niet zoveel van. 
Het ruikt nergens naar. Mensen vinden het 
niet zo leuk om met ons mee te rennen, heb ik 
ontdekt. Als ze aankomen en je stelt voor om 
eerst eens een stuk te hollen, dan worden ze 
boos. Misschien is dat omdat ze maar twee 
benen hebben en niet zo hard kunnen. 

Misschien kunnen ze niet zo goed tegen hun 
verlies. Er zijn wel meer dingen die wij erg 
grappig vinden, maar waar onze mensen niet 
om kunnen lachen. Ik heb bijvoorbeeld weleens 

TEKENINGEN: ELISAH VERBRUGGE
TEKST EDITH LOUW

floepte zo roetsj er 
achteraan, haar hoofd 
laag en haar ogen 
dicht. Het lukte! Toen 
kon ik natuurlijk niet 
meer achterblijven. Ik 
zakte wat door mijn 
benen en sprong er zo snel onderdoor als ik 
kon. Dat was grappig! Ik wilde meteen nog  
een keertje. 

De hele middag speelden we zo samen, Fenna 
en Sofie en wij allemaal. Puck en Lucy vonden 
het balkengangetje het leukste en Kamal had 
reuze lol met onder de tak doorrennen. Aan het 
eind van de middag gingen de meiden op onze 
rug zitten en wat denk je? Zelfs met Fenna op 
mijn rug pasten we onder de tak door! 

Ik hoop dat we nog meer van zulke leuke 
spelletjes gaan doen! 

xx Pippa.
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Geschiedenis  
De ondergrond van het gebied is vormgegeven 
in de laatste twee ijstijden. Gletsjers die 
vanuit Scandinavië Nederland binnendrongen 
stuwden de aanwezige zandgronden zover op dat 
er stuwwallen ontstonden. De Oost-Veluwestuwwal 
loopt door het nationale park en is te herkennen 
aan heuvels als de Zijpenberg en de Elsberg. 
Het hoogste punt van het nationale park en van 
de provincie Gelderland wordt gevormd door 
het Signaal Imbosch (109,9 m). Toen de gletsjers 
smolten werden door het smeltwater diepe dalen 
uitgesleten, die in het gebied rond de Posbank nog 
goed te zien zijn. 
In 1911 werd het bosgebied Hagenau met 
daarin de Carolinahoeve aangekocht door 
Natuurmonumenten. Meer bossen, heidevelden in 
de omgeving volgden en uiteindelijk werd in 1930 
de streek uitgeroepen tot het eerste Nationale 
Park van Nederland.

Parkeren
Nu met het Lustrum verblijven we bij camping 
Boszicht wat een prima uitrijlocatie is voor de 
Veluwezoom. Ook kan je parkeren aan de 
Groenendaalse weg precies ten zuiden van 
Loenerveld, de Zandklep of de Driesprong aan 
de Beekhuizenseweg, of Diepesteeg kruising 
Carolinahoeve ten noorden van De Steeg.
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gebitsverzorging & natuurlijk bekappen

www.jantineleeflang.nl

HOE MOOI 
 IS JOUW 
REGIO?

Veluwezoom
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Gebied Nationaal Park Veluwezoom is 
onderdeel van de Veluwe en telt ruim 
5.000 hectare met 350 km aan paden. Je 
vindt hier haast ongerepte natuur met 
bossen, heidevelden, zandverstuivingen en 
landgoederen.
Er grazen Schotse Hooglanders, een 
schaapskudde en ook IJslandse paarden. Je 
vindt de schaapskudde in Rheden, de beken 
en sprengen bij Beekhuizen en Laag-Soeren, 
een wildkijkhut De Elsberg bij Dieren en een 
wildobservatiepost Herikhuizen bij Rheden.
Kenmerkend voor Veluwezoom is het reliëf, 
sterke hoogteverschillen die je nergens 
anders op de Veluwe vindt. In het midden ligt 
de 90 meter hoge Posbank, vanwaar je een 
spectaculair uitzicht hebt.
De zuidrand van Veluwezoom ziet er 
anders uit dan de rest van het gebied met 
de landgoederen Beekhuizen, Heuven en 
Rhederoord met statige lanen en oude 
loofbossen.
Aan de westkant van de Veluwezoom ligt het 
Renkums Beekdal. Hier heeft de industrie plaats 
gemaakt voor natuurontwikkeling.

Tekst en foto’s: Birgit Stins
Op de foto: Ans Schimmel en Kasper, Birgit en 
Voice

HIER JOUW ADVERTENTIE...
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T. +31(0)76-5984885 F. +31(0)76-5985951

www.bedafstallenbouw.nl
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Logies in Bunckhouse voor maximaal 6 personen

Stal Mansour    Kemperbergerw RW Ar  Tel.   info@mansour.nl ww.mansour.nl

Stal Mansour: 
meer dan een manege

Cursussen en workshops

Bed and Breakfast

Hoge Veluwe struinritten

Unieke gr bedrijfsuitjes

Ponykampen en kinderfeestjes

Trompetterkorps te paard

 Bij ons vindt u ook: de eerste actiefstal 
voor paarden in Nederland,
dagcursussen o.a. ehbo bij het paard, 
uw eigen paard als politiepaard, de
minimencursus, vrijheidsdressuur, 
paardrijden zonder angst, een gezellig 
eetcafe en de mogelijkheid tot slapen 
bij uw paard en het volgen van lessen 
door gecertificeerde Chris Irwin trainers!
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Routes: 
Een aantal routes zijn voorgesteld, zie 
afbeeldingen... via het hoogste punt Signaal 
Imbosch of via de Posbank of Posbank Vallei. 
Je kunt de routes natuurlijk ook combineren. 
Het noordelijke gedeelte is vrij gelijkmatig 
qua reliëf, het midden en zuiden laat op korte 
afstanden sterke hoogteverschillen zien, waar 
je met je planning en afstand rekening mee 
moet houden. Je kunt digitale routes opvragen 
via eendaagse@nvvr.info.

- KAARTEN -

De kaart ‘Nationaal Park Veluwezoom en 
Deelerwoud’ met ruiterroutes wordt  
uitgegeven door Natuurmonumenten en is 
oa. te verkrijgen bij oa. Stichting Hippisch 
Toerisme. Voor de Veluwe Zoom is een 
ruiterpenning vereist. Een jaarpenning á 
€25 is te bestellen bij Natuurmonumenten 
en is ook verkrijgbaar bij Stichting 
Hippisch Toerisme en is geldig in 
4 gebieden: Loonse en Drunense 
duinen, Montferland, Balooërveld en 
Veluwezoom. Mocht je alleen een 
weekend gebruik willen maken, dan is de 
penning lokaal te krijgen á € 10,- voor de 
Veluwezoom oa. bij Camping Boszicht.

Luxe verblijf voor 
levensgenieters  

in natuurrijk Midden-
Limburg.

500mtr. van de 
uitgebreide  

knooppuntenroutes ten  
zuiden van Eindhoven. 

Bekijk op  
www.horsemaninn.nl  

de mogelijkheden voor  
ruiter & paard.



Rust, ruimte en natuur zijn de belangrijkste ingrediënten die 
van ieder verblijf op Camping Boszicht een heerlijk ontspan-
nen ervaring maken.

Je weet je er omringd door weilanden en uitgestrekte 
bossen. Hier kun je helemaal jezelf zijn. Niets moet en bijna 
alles mag. Met Camping Boszicht maak je een bewuste 
keuze om heerlijk tot rust te komen.
Camping Boszicht is een rustige camping direct aan het 
Nationaal Park Veluwezoom en een ideaal uitgangspunt voor 
wandel-, fiets-, mountainbike-, paardrijd- en mentochten.

Een uniek aspect van Camping 
Boszicht is dat kampeerders hier 
hun paard kunnen stallen en 
verzorgen. Wakker worden met 
eigen paard grazend voor de tent 
of caravan is de gewoonste zaak 
van de wereld. Er zijn diverse 
plaatsen direct aan de paarden-
weide.

Naast paarden zijn ook (meerdere)honden welkom.
Direct tegenover de camping is een klein hondenlosloopge-
bied. Heel geschikt om de honden uit te laten.
Vanzelfsprekend is het mogelijk ook zonder paard van onze 
camping en de omgeving te genieten. 

Naast kampeerplaatsen hebben wij een boerderijtje, 
stacaravan en diverse blokhutten te huur.
We beschikken over een groepsruimte (‘de Loods’), deze is 
sfeervol ingericht en beschikt over een houtkachel. Deze 
ruimte vormt in combinatie met de vaste accommodaties 
en/of kampeerplaatsen een ideale groepsaccommodatie.

Priesnitzlaan 4, 6957 DE Laag-Soeren
+31 (0) 313 - 420 435 | info@campingboszicht.nl

www.campingboszicht.nl


