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Kantine-exemplaar!

De Hinnikbode

In deze uitgave
Sissy: paard van de maand 

Alles over de concoursgroep
Special over kuddegedrag

Foto’s van de selectiewedstrijd
Ingezonden stukjes en nog veel meer!

Hinnikbode Oktober 2015

Sissy
Pony 

van de maand
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Alweer een nieuwe uitgave van de Hinnikbode! De zomer is voorbij dus 
kruipen we lekker met dikke sokken en wat leesvoer op de bank, komt 
dat even goed uit. Er zijn heel veel nieuwe leden bij gekomen, door 
deze Hinnikbode blijf je mooi op de hoogte van alles wat er op Ponys-
tal gebeurt.  

Deze editie staat de concoursgroep centraal, omdat er nieuwe mensen in mogen! Je 
leest wat je hiervoor moet doen en welke ervaring je te wachten zal staan. Ook de 
kantinedienst zoekt nieuwe mensen! 
Je komt vanalles te weten over Janet, Sissy, Calimero, de Vrienden van de Ponystal, 
het paard als kuddedier en een nieuwe aspirantenles.  
Heel veel leesplezier! Vergeet hierbij geen kopje warme chocolademelk te nemen of 
bestellen in de kantine. 

In deze Hinnikbode

Heb je leuke 
foto’s of 
tekenigen voor 
de Hinnikbode, 
of wil je zelf een 
stukje schrijven? 

Mail dan naar 
hinnikbode@
gmail.com

• Prikbord

• De Pen - Janet Giesen 

• Paard van de maand - Sissy

• In het zonnetje - Lonneke & Silvia

• Wist je dat...

• Wedstrijdnieuws

• Calimero

• Ervaringen van de concoursgroep

• Fotowedstrijd

• Vrienden van de Ponystal

• Special - Een paard als kuddedier

• Interview met een aspirantenles

 

Prikbord

Er is een nieuw paardje op 
de manege! Lees meer op 
pagina 14.

Michel zit te genieten van 
de zon tijdens de laatste les 
voor de zomervakantie. 

Ze worden goed verzorgd 
door het personeel in de 
kantine. 
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4 Oktober Danielle van Barneveld
4 Oktober Elske Bloemhof
5 Oktober Debby Pachel
11 Oktober Kim van Rengs
11 Oktober Quinty Mulder
13 Oktober  Ronja Veldhuis
16 Oktober Jo-Anne de Frens
18 Oktober Monica di Raimondo 
20 Oktober Danique Blaak
21 Oktober Frank Hendriks
21 Oktober Romy Mens
22 Oktober  Lotte Schrijvers
25 Oktober  Nelianne Vroegindeweij

Verjaardagskalender
27 Oktober    Femke Poot
27 Oktober    Sarah Tolboom
4 November     Sophie de Boer
8 November    Richelle Wichems
9 November    Bibi Scheurink
9 November    Mart Boelens
10 November   Jelle van Grouw
12 November    Jesse Elliot
13 November    Laura Korte
24 November   Shawnee Bandhoe
24 November   Noortje Voorhuis
26 November   Eline Moes
28 November   Indi ten Have

vrijwilligers kantine gezocht op zaterdag, 
per direct

De kantinedienst is op zoek naar versterking! We zijn op zoek naar 

mensen die ongeveer één keer in de twee maanden kantinedienst 

willen draaien op zaterdag. Je staat dan van 9:30 tot ongeveer 

13.30 uur achter de bar in de kantine om iedereen van wat te eten 

of drinken te kunnen voorzien en houdt de kantine netjes. Je mag 

je ook met zijn tweeën opgeven om samen dienst te draaien.  

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail dan met Carla: 

carlaterhuurne12@gmail.com (klik op de link). 

Je kunt ook altijd even langskomen in de kantine op 

zaterdagmorgen, vaak is Carla wel aanwezig.

Willen 
jullie hier 

alsjeblieft op 
letten?

Er zijn weer plaatsen vrij in de concoursgroep. 
Lijkt het je leuk om concoursen te rijden buiten 
de manege dan kun je je opgeven voor de con-
coursgroep. De pony’s waar je mee op concours 
kunt zijn: Wiggele, Ramses, Ragebol, Nelson en 
Shadow. Er hangt een briefje op het prikbord 
op de manege waar je je kunt opgeven voor 
de selectie wedstrijd. Je kunt je opgeven tot 31 
oktober. De selectie wedstrijd vindt plaats op 15 
november om 11:00 uur. 

Voor meer informatie kun je bellen met Lonneke 
(074-8513653) of Silvia (06-48938963).  

Met ingang van januari zal Silvia stoppen met 
het begeleiden van de concoursgroep. Na 8 jaar 
zal Kelly het stokje van haar overnemen.  

Ben jij de nieuwe concoursgroep?!

Oproep kantinedienst  

Binnenkort zal de 
activiteitencommissie weer een 

karaoke avond organiseren. 
Iedereen met en zonder zang-
talent mag hieraan meedoen! 

Hoe meer deelnemers, hoe 
leuker. Het gaat natuurlijk om 
de gezelligheid! Er zal zo snel 

mogelijk meer informatie bekend 
gemaakt worden.

Karaoke avond!

mailto:carlaterhuurne12%40gmail.com?subject=oproep%20kantinedienst
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De Pen

J a n e t  G i e s e n

sissy wel eens zomaar afwend?  

Zonder dat de ruiter dit bedoelde! 

Dat sissy de pony is die vaak gebruikt wordt 

voor de voltige lessen. Dit doet ze heel goed!  

Wist je dat Sissy eigenlijk heel erg goed kan 

springen?!

Paard van de maand

Op concours (wedstrijd) is ze 

ook altijd heel erg braaf en ze 

doet altijd heel erg haar best.  

Het enige wat niet zo leuk is, 

is dat ze  haar stal altijd heel 

erg vies maakt. En dat stinkt 

dan enorm... =( 

Toch vindt ik Sissy heel lief 

en hoop ik dat ze nog lang op 

Ponystal blijft!

Groetjes van Roos en hoefjes van Sissy

Roos over Sissy: 
Sissy is de liefste braafste en het 

luiste paard van de Ponystal

Als beginner heb ik ook heel 

vaak op haar gereden en dat 

doe ik nog steeds. Het is wel 

grappig dat ik vroeger altijd 

dacht dat Misha ook Sissy was, 

want ze lijken natuurlijk een 

beetje op elkaar.

Sissy

Naam: Sissy
 

Geslacht:  Merrie

Geboortedatum:  1998 

Ras: Haflinger

Afstamming:  Niet bekend

Op de manege sinds:   
Als veulentje op de manege 
gekomen. 

Wist je dat....

1
2
3

Ik wil dan nu  graag de pen doorgeven aan 

Shawnee Bandoe!

Naam: Janet Giesen
Leeftijd: 50 Jaar
Wat: Beheer Beheer, veterinair, bestuur
Lievelingspaard: Verano (privé)
Lid sinds: 2005

Hallo allemaal,

Ik heb de pen gekregen van Monica dus zal 

mijn verhaal vertellen. Het begint als volgt. Ik 

was 7  toen ik bij Ponystal kwam rijden. Het 

paardenvirus zat er dus al  vroeg in!

Ik ben er een tijdje tussenuit geweest, maar 

door mijn dochters weer begonnen met rijden 

op Billy.

Ik had vroeger zoals alle paarden-

meisjes al een hele grote wens:    

Een eigen paard. Jaja... Die is er uiteindelijk 

gekomen! We zijn begonnen met Nescio 

van  mijn dochter Manon. Later kochten we 

Ragebol (die is nu van Ponystal) en nu hebben 

we Cirano en Verano. Monica rijdt op Verano 

en mijn andere dochter Carmen op Cirano. 

Ik ben dit jaar van het paard gevallen en was 

behoorlijk geblesseerd. Dat vond ik niet leuk.

Nu doe ik het wat rustiger aan en ga met de 2 

dames op concours. Dit is ook erg leuk om te 

doen.

Verder regel ik veel dingen rondom de manege, 

zo blijf ik toch met de paardjes bezig. Ik zorg 

voor het beheer van het terrein en regel 

veterinaire zaken. Ik maak ook deel uit van het 

bestuur en moet zeggen dat we met zijn allen 

goed bezig zijn.

Gezelligheid vind ik het belangrijkste op stal en 

dat iedereen veel plezier blijft beleven  aan het 

rijden bij Ponystal Hengelo!
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In het zonnetje
Lonneke en Silvia

Lonneke en Silvia begeleiden de concoursgroep. Ze regelen samen alles omtrent de externe 
wedstrijden waaraan de Signaalruiters mee doen. 

8
 

KNZ®. VRIJE KEUZE ZOUT & MINERAALLIKSTENEN
KNZ® Likstenen T +31 (0)74 244 41 69  www.knz.nl

NATUURLIJKE ONDERSTEUNING 
VOOR ELK PAARD
•  Het recept van de KNZ® paardenliksteen is afgestemd op de behoefte van uw paard.

•  Naast zout bevat de KNZ® paardenliksteen essentiële mineralen en spoorelementen.

• Aan KNZ® likstenen zijn geen geur- of smaakstoff en toegevoegd.

• Elk paard likt naar eigen behoefte.

Lonneke plant aan welke 
wedstrijden deelgenomen 
wordt en regelt het vervoer 
van de paarden, de  
inschrijving en startcoupons 
voor de wedstijd. Ook is ze 
penningmeester. 

Silvia verzorgt de vulling 
van de concoursgroep en het 
lidmaatschap en startpassen 
van de KNHS. 

Hier gaat erg veel werk 
in zitten want de 

concoursgroep gaat zo´n 8 
keer per jaar op pad. 

We willen Lonneke 
en Silvia graag in het 
zonnetje zetten, omdat 
ze onmisbaar zijn! 

Zonder hen konden de 
Signaalruiters niet op pad! 

Lonneke en Silvia, heel erg 
bedankt voor jullie inzet!
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Wist je dat?...
• We een nieuw paard op de manege hebben?
• Dit paard Calimero heet, en  hij altijd voor de kar liep.
• Hij hierdoor nu nog wat moeite heeft met galloperen. 
• Tessa met Shadow het springen aan het oefenen is? 
• Dit al heel erg goed gaat! 
• De oude concoursgroep het heel jammer vindt dat ze 

moeten stoppen.
• De oude concoursgroep aangeeft dat ze heel veel 

hebben geleerd in de afgelopen 3 jaar.
• Wist je dat Jesse Elliot als enige naar de Jury 

gegroet heeft voor de wedstrijd? De rest deed 
het netjes op de in de proef aangegeven plek. 

• Jesse dus wel mooi even een prijs gewonnen 
heeft! 

Weet jij een leuk wistje-datje? Stuur ons dan een mailtje!



27 september was de eerste selectiewedstrijd voor 

het Ponystal Kampioenschap dressuur! Iedereen 

heeft ontzettend goed zijn best gedaan en alles 

was weer super georganiseerd!  

 

Ook hebben we veel geluk gehad met het weer, 

waardoor we met het inrijden in de buitenbak in 

ieder geval lekker droog bleven!  

 

We willen de winnaars feliciteren! En verder 

wensen we iedereen veel succes en plezier met 

het trainen voor de volgende wedstrijd, om dan net 

dat ene puntje extra te verdienen! 

Er staan de komende tijd weer allerlei 
leuke en spannende wedstrijden op 
de planning! Op zondag 1 november 
wordt er weer een springwedstrijd 
georganiseerd. 15 november vindt 
de selectie wedstrijd plaats voor de 
concoursgroep.  Hier wordt bepaald wie  
op welke pony in de concourgroep mag. 
En op 13 december is er weer een 
meertal wedstrijd! 
Hou deze data vrij in je agenda!

Wedstrijdnieuws 
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Categorie 2: 
1e - Julia de Boer - 232 punten
2e - Richelle Wichems - 225 punten
3e - Amaely Klos - 223 punten
4e - Noa Vriesema - 221 punten

Categorie 3:
1e - Isabel Kollen - 231 punten
2e - Jesse Elliot - 229 punten
3e - Yvonne Nijmeijer - 228 punten

Categorie 4:
1e - Susan Mos - 237 punten
2e - Romy Mens - 230 punten
3e - Bibi Scheurink - 229 punten

Categorie 8:
1e - Iris de la Combe - 223 puntenP
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Wedstrijdplanning
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Calimero
Op 8 September is Calimero bij ons op de manege gekomen. 

Calimero komt uit Vaassen, dichtbij Apeldoorn. Hij heeft daar altijd 

voor de kar gelopen en heeft veel bosritten gemaakt.  

Calimero is 8 jaar en is een kwpn x tuiger. 

Zijn schofthoogte is 1.65 . Het is een heel lief en wakker paard. Hij 

maakte meteen vriendjes in de kudde, dat was geen probleem.  

 

Hij moet nog even leren om aan te galloperen. Voor de kar mogen 

paarden namelijk niet galloperen, dus heeft hij dit nog niet geleerd. 

We zijn hard bezig om dat knopje te bevestigen! Daarna kan hij 

meerijden in de lessen.

Divoza 
HorseworlD

‘s werelds grootste collectie
ruitersportartikelen 

Ruime keuze uit diverse
topmerken zoals:

voor 12.00 UUr BesTelD 
De volGeNDe DaG 

al iN HUis!

Bestellijn (0594) 51 21 45
Divoza Horseworld Enschede
Westerval 20, 7545 MZ Enschede

Divoza Horseworld Leek
Zernikelaan 16, 9351 VA Leek

Divoza Horseworld Zoetermeer
Edelgasstraat 45, 2718 SX Zoetermeer

Divoza Horseworld Heteren
Ressenerbroek 16, 6666 MR Heteren

Megastores

Divoza Horseworld Staphorst
Weth. Buitenhuisstraat 4-A, 7951 SM Staphorst 
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Ervaringen van de 
‘oude’ concoursgroep

Deze leden vertellen je graag wat er nou zo leuk is aan het rijden in de concoursgroep!

Er zijn weer plaatsen vrij in de concours-
groep. Lijkt het je leuk om concoursen 
te rijden buiten de manege dan kun je 
je opgeven voor de concoursgroep. De 
pony’s waar je mee op concours kunt 
zijn: Wiggele, Ramses, Ragebol, Nelson 
en Shadow. Er hangt een briefje op het 
prikbord op de manege waar je je kunt 
opgeven voor de selectie wedstrijd. Je 
kunt je opgeven tot 31 oktober. De 
selectie wedstrijd vindt plaats op 15 
november om 11:00 uur. 
Voor meer informatie kun je bellen met 
Lonneke (074-8513653) of Silvia (06-
48938963).  

Met ingang van januari zal Silvia 
stoppen met het begeleiden van de 
concoursgroep. Na 8 jaar zal Kelly het 
stokje van haar overnemen.  

Lekker eten en drinken tijdens het wachten op concour!

Ik ben Amber Wijbenga en ik zit sinds 2012 in de 
concourgroep op Giulia. Ik ben begonnen samen 
met Rosalie op Ramses,  Melanie op Wiggle, Linda 
op Sissy, Emma op Ricardo en Anne op Ragebol.  
Later is Roos verder gegaan op Sissy en Chelsea 
op Ricardo. We hebben les op vrijdag avond van 
Michel. 

Elk jaar rijden wij ongeveer 8 concoursen, de dag 
voordat we op concour gaan worden de pony’s 
ingevlochten en gewassen zodat ze er mooi uit 
zien op concour. Op het concour zelf moeten we 2 
proeven rijden en als je wou mocht je ook springen. 
Voordat je de ring in gaat om de proeven te rijden 
moet je eerst los rijden, een jury beoordeelt je 
proef en geeft cijfers voor alle figuren, verzorging 
van de pony, stap/draf/galop etc. deze punten 
bij elkaar opgeteld zijn je punten en als je boven de 
180 punten hebt heb je een winstpunt. 

Ik heb echt een hele leuke tijd gehad in de con-
courgroep en wil iedereen met wie ik in de con-
courgroep zat bedanken voor de leuke concoursen 
de de leuke lessen, de ouders die elk concour

vroeg uit hun bed kwamen omdat wij op concour 
moesten bedanken voor het brengen, supporten en 
voorlezen, onze instructie Michel  voor alle leerzame 
en leuke lessen, Silvia en Lonneke voor het regelen 
van alles en Renee voor het vervoer van de pony’s . 
Ik wens de volgende concourgroep heel veel succes 
en ik hoop dat jullie het net zo leuk gaan hebben als 
wij het hebben gehad!
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Ik ben Melanie Trutmans,

3 jaar geleden ben ik met Wiggele in de concours-
groep gekomen. De eerste paar keer vond hij het 
heel spannend, gelukkig was dat snel over.

Als we zondags op concours gingen was het mees-
tal erg vroeg opstaan, verzamelen op stal, pony’s 
in de vrachtwagen en gaan! We hadden een hele 
leuke groep, onze ouders zorgden ervoor dat er 
koffie en cake, lekkere broodjes en drinken was. Je 
bent namelijk vaak wel de hele dag weg. Het is wel 
erg leuk om ook andere kinderen en je eigen groep 
te zien rijden of springen. Ik ben met Wiggele in de 
B begonnen en heb het laatste concours met hem 
in de L2 gereden. 

De 3 jaar zijn voorbij gevlogen en vind het eigenlijk 
wel een beetje jammer dat het nu afgelopen is. Al 
met al was het een super leuke groep met Amber, 
Rosalie,Anne, Chelsea en Roos!!!!

In de concours groep was het altijd superleuk en 
gezellig.De spanning voor concour begon bij mij al 
op de dag ervoor, bij het invlechten en wassen.
Maar ik kreeg daar altijd heel veel hulp bij door Da-
nique en Isabel! 

Maar meestal als ik mijn proef aan het rijden was, 
was ik helemaal niet meer zenuwachtig, dan is het 
superleuk. 

Ik heb een hele leuke tijd gehad in de concours-
groep, en ik wens de nieuwe  mensen heel veel 
succes. 

Groetjes Roos

Ik ben Rosalie Siccama. 3 jaar geleden kreeg ik de 
mogelijkheid om me in te schrijven voor de con-
coursgroep. Ik had me ingeschreven op Ramses en 
heb de selectiewedstrijd gewonnen. Het eerste jaar 
heb ik alleen dressuur gereden. Het tweede jaar 
heb ik een keer gesprongen en het derde jaar heb 
ik iedere wedstrijd 1 dressuurproef gereden en 1 
keer gesprongen. Ik ben uiteindelijk geëindigd met 
2 winstpunten in de L1. 
ik heb er veel van geleerd zowel over rijden als ver-
zorging. De les op vrijdagavond is altijd erg gezellig 
en in de les is er veel aandacht en hulp. Er wordt 
vooral gekeken naar hoe jij het beste met je pony 
op een concours kunt rijden. 
Ook het wassen en invlechten de dag voor het con-
cours is heel gezellig en natuurlijk de hele zondag 
die je met elkaar doorbrengt met de hele groep. 
De concoursgroep is een echte aanrader en een 
mooie kans! Ik vind het dan ook echt jammer dat ik 
eruit moet... Ik wens de volgende mensen die in de 
concoursgroep komen heel veel succes en plezier!

Hoi, ik ben Anne. Ik rijd nu 3 jaar in de concour-
groep op Ragebol. Ik vind dat de concourgroep een 
geweldige ervaring was en ik ben heel blij dat ik dit 
allemaal mocht doen. In de 3 jaar leer je zo veel en 
maak je zo veel leuke dingen mee. Het op concour 
gaan was altijd leuk, de sfeer was goed en iedereen 
hielp elkaar, als je bijvoorbeeld iets vergeten was. In 
het begin reed ik alleen dressuur, maar in het laatste 
jaar deed ik ook af en toe mee aan het springen. 
Beide vond ik heel erg leuk om te doen. Uiteindelijk 
ben ik geëndigd in de L1 met 3 winstpunten.  Als 
je twijfelt om in de concourgroep te gaan dan zou 
ik het zeker doen, het zijn 3 onvergetelijke jaren 
waarin je superveel leert en heel veel leuke dingen 
meemaakt!
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Thema: 

Actiefoto!

Iedere keer dat er een Hinnikbode 
uitkomt kunnen jullie meedoen met de 
fotowedstrijd. Deze keer was het thema: 
Actiefoto met je paard! Hiernaast zie je 
de inzendingen met als winnaar Laura!. 

In eerste instantie win je een zakje met 
brokjes voor je paard. MAAR, aan het 
einde van het jaar, doen alle winnaars 
mee voor de grote prijs. Namelijk: een 
echte FOTOSHOOT (met of zonder 
paard). Aangeboden door Maaike 
Hogebrug Fotografie. 
(www.maaikehogebrug.nl - klik op de 
link!) 

De winnaars van de fotowedstrijd 
worden per thema bepaald door de 
redactie van de Hinnikbode. De uitein-
delijke jaarwinner wordt gekozen door 
jou vrienden op facebook! Wie dan de 
meeste stemmen krijgt ontvangt de 
fotoshoot cadeau! 

Wil je kans maken op deze fotoshoot?  
Doe dan mee met de volgende fotowed-
strijd en stuur je foto in!
 

Het nieuwe thema is: 

Lol met je knol
Spelregels zie laatste pagina deze Hinnikbode

De grote Hinnikbode Fotowedstrijd
Deze prachtige foto’s hebben we allemaal binnen gekregen. Laura 

heeft de wedstrijd gewonnen. Van harte gefeliciteerd. We zorgen dat 
je snel je zak brokjes krijgt. De rest bedankt voor het meedoen!

Kelly Danique Amaely

Nikki

RoosLaura

Frits

Rosalie Melanie
susan

http://www.maaikehogebrug.nl
http://www.maaikehogebrug.nl
http://www.maaikehogebrug.nl
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Vrienden van de Ponystal
Wie zijn “ de Vrienden van Ponystal Hengelo”?

Dit is een club van mensen en of bedrijven die de 

vereniging een warm hart toedraagt

Wat doet de club “ de Vrienden van Ponystal 

Hengelo”?

Zij werft leden , de vrienden van de Ponystal. 

Deze leden doneren per jaar € 50,-. 

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Van deze opbrengst worden nieuwe paarden en 

pony’s gekocht voor de manege. Het geld wordt 

uitsluitend voor dit doel gebruikt, nooit voor iets 

anders. 

Wie kan er lid worden van “ de Vrienden van 

Ponystal Hengelo”?

Iedereen, leden maar ook familie, kennissen, 

vrienden, en bedrijven.

Wat kost deelname?

Deelname kost € 50,- per jaar

Hoe kun je je aanmelden?

Gewoon een mailtje sturen naar bjbeverborg@

kpnmail.nl

Wie doen er allemaal mee?

In de kantine van Ponystal is een publicatiewand 

met naambordjes in de vorm van paardjes. Alle 

deelnemers krijgen een eigen naambordje op de 

publicatiewand. Hier is te zien wie er ook allemaal 

al meedoen in de club ‘’de vrienden van Ponystal 

Hengelo’’.

Heb je vragen?

Stuur ook dan een mailtje naar 

bjbeverborg@kpnmail.nl
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Signaalruiters
Lonneke en Silvia regelen alles omtrent de 
externe wedstrijden waar de concoursgroep aan 
meedoet. Lonneke plant aan welke wedstrijden 
deelgenomen wordt en regelt het vervoer van de 
paarden, de inschrijving en startcoupons voor de 
wedstrijd. Ook is ze penningmeester. Silvia ..... 
regelt vooral. 

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/centraaltwente

Sport inspireert en verbindt. Daarom ondersteunt de Rabobank niet alleen

de nationale selecties maar helpen we ook jong talent binnen de paardensport.

Met het Rabo Talentenplan halen veelbelovende ruiters het beste uit zichzelf.

De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

en jong talent 
in het zadel.

De top aan 
goud helpen

L.E.C. bv Borne
Grotestraat 225
7622 GH Borne

Tel:  074-267 26 20
Fax: 074-267 30 66 

Bezorg service    Eigen technische dienst    Witgoed reparatie aan huis

De beste service vind u bij...
Uw specialist

in bruingoed, witgoed & inbouw

L.EC bv Hengelo
Deldenerstraat 195

7555 AC Hengelo (Ov)
Tel: 074- 250 44 44
Fax: 074-250 44 45
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Een paard als 
kuddedier

Special

In het wild leven paarden in kuddes. Een paard dat alleen is, is namelijk heel kwetsbaar want een paard is een 
prooidier. De kudde biedt bescherming tegen onder andere roofdieren en mensen die het paard aan willen vallen. 
Als je met paarden wilt werken is het belangrijk om te weten hoe een paard leeft. Dit beïnvloed het gedrag en 
welzijn van een paard. Het is belangrijk hier rekening mee te houden. 

      Een kudde bestaat meestal uit de leidende 

merrie, een harem hengst en een aantal merries 

met veulens en jaarlingen. De leidende merrie 

bepaalt het gedrag binnen de kudde. Zij wordt ook 

wel de alpha merrie genoemd. Dit is een oudere 

merrie met veel ervaring. Zij bepaalt wanneer er 

gegeten en geslapen wordt en op welk moment de 

groep naar nieuwe plaatsen trekt. Dagelijks legt 

de groep zeker 30-40 kilometer af onderweg naar 

voedsel en water. De alpha merrie is ook deels 

verantwoordelijk voor de opvoeding van jonge 

paarden. Wanneer zij ongewenst gedrag vertonen, 

maakt de merrie duidelijk dat dit niet mag en kan 

het jonge paard zelfs tijdelijk de kudde uit sturen. 

Het jonge paard ervaart dan dat hij de groep nodig 

heeft, moet zijn excuses aanbieden en mag weer 

terug komen in de kudde. Paarden zijn onderling 

heel hard: je luistert of je luistert niet, maar in dat 

geval ben je op jezelf aangewezen. Voor een paard 

is er geen tussenweg. De leidende merrie zorgt 

ervoor dat de groep kan leven in harmonie en 

veiligheid, zij heeft de hoogste rangorde.

      De hengst is verantwoordelijk voor de 

voortplanting en zorgt ervoor dat de kudde 

beschermd wordt. Als de merries afdwalen, drijft 

hij de paarden weer bij elkaar. Ook verdedigt hij 

de kudde tegen hengsten van buitenaf die de 

kudde willen over nemen. Hierbij worden vaak felle 

gevechten gevoerd. 

      De rest van de kudde bestaat uit merries 

met hun veulens en jaarlingen. Tussen de dieren 

wordt een rangorde bepaald. De paarden kennen 

hun plek en schikken zich daarnaar. De status is 

onder meer afhankelijk van de leeftijd, geslacht, 

sociale vaardigheid, agressie, vechttechniek, 

imponeergedrag, grootte en kracht. Een paard 

wil niet per se hoog in de ranglijst staan, maar 

wil zekerheid over zijn plaats.  Veulens leren in 

de kudde wat sociaal gewenst gedrag is. Door 

te spelen ontwikkelen zij sterke spieren, pezen 

en botten. Paarden zijn hele sociale dieren. 

Tussen de dieren kunnen hechte vriendschappen 

ontstaan. Bij het oplossen van ruzies, zoeken van 

eten en het bepalen van de rangorde is er sprake 

Paarden houden de wacht voor elkaar als ze willen 
slapen.

Is er iets dat jij graag wilt weten? Stuur ons dan een een mailtje met je vraag, wie weet gaat de 
volgende special wel over het door jou gekozen onderwerp!

van vriendjespolitiek. Een paard dat alleen is, 

is onzeker en kan allerlei gedragsproblemen 

ontwikkelen. Een paard heeft een maatje nodig 

en mag nooit voor lange tijd alleen gehouden 

worden. 

      Buiten de kuddes bestaan ook groepen 

samenlevende hengsten en alleen levende 

hengsten. Na anderhalf jaar worden de jonge 

hengsten meestal weggejaagd uit de kudde door 

de harem hengst, of ze vertrekken uit zichzelf. 

Soms worden jonge merries ook uit de kudde  

verstoten. Samen vormen zij een groep. De jonge 

hengsten oefenen hier met vechten tot ze oud 

en sterk genoeg zijn om een poging te doen een 

kudde over te nemen. 

Wat heb je hier nou aan? 

Mensen denken vaak dat ze paardentaal moeten 

leren spreken om door een paard begrepen te 

worden. Gelukkig zijn paarden zo slim dat ze 

ook onze lichaamstaal kunnen lezen. Wel is het 

belangrijk om te leren ons in ons paard te kunnen 

verplaatsen. Het begrijpen van kuddegedrag is 

daarbij heel nuttig. Hieruit kunnen we leren dat 

paarden een leider nodig hebben. Als jij de leider 

rol niet neemt, zal het paard die overnemen. Zorg 

er dus voor dat een paard weet op welke plek in de 

rangorde jullie beide staan. 

Ook hebben we gezien dat paarden heel erg 

gericht zijn op hun omgeving. Als de kudde 

onrustig wordt, worden zij dat ook. Een paard 

neemt jouw spanning, angst en andere emoties 

over. Daarom is het als leider van belang dat je 

rustig blijft in een moeilijke situatie en je bewust 

bent van je eigen gevoelens. Een paard zal hier 

direct op reageren. 

 

‘‘Een paard wil niet per se hoog in  
de rangorde staan, maar wil zekerheid 

over zijn plaats.’’

Paarden zijn soms hard tegen elkaar als ze elkaar 
corrigeren. Maar soms is een signaal ook zo klein 
dat je het nauwelijks ziet. 
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Fotowedstrijd

De opdracht 
1. Maak een leuke foto met je paard. Laat duidelijk zien dat 
jullie beide plezier hebben! Zorg voor een duidelijke foto. 
2. Mail je foto vóór 1 december naar hinnikbode@gmail.com 
met als onderwerp: ´´fotowedstrijd´ .́ Vermeld ook je naam!
3. De leukste inzendingen komen in de volgende 
Hinnikbode.
4. Wie weet win jij een zak brokjes en maak je kans op de 
fotoshoot! (Voor de voorwaarden zie de Hinnikbode)

De grote Hinnikbode 
 

Thema: 
Lol met je 

knol



Interview met een beginnersles

De kinderen in 
deze les zijn pas 
een paar weken 
geleden begonnen 
met paardrijden, 
maar zijn nu al super 
enthousiast! Op deze 
pagina’s kun je lezen 
wat zij nou vinden 
van het paardrijden bij 
Ponystal.

‘‘We zijn net twee weken 
geleden begonnen met 
paardrijden’’ luidt het 
in koor. Dat is aan het 
enthousiasme niet af te 
merken.  Zo te zien zijn ze 
er nog lang niet klaar mee!

De één zegt dat-ie van 
mama op paardrijden 
moest. Yori heeft thuis zelf 
een paard met zijn moeder 
en Julian had vroeger ook 
paarden. Anderen vinden 
het gewoon leuk en zijn 
gaan paardrijden als sport 
en hobby. 

Instructie:

Kelly Bever-

borg

Wanneer: 

Zaterdag 

10:00-10:30 

Hoe lang rijden
jullie al?

Waarom zijn jullie 
gaan paardrijden?

1

2
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‘’We willen nog graag leren 
draven en galopperen.’’ 
Een ander vertelt dat die 
graag een meter zou willen 
springen! De rest stemt 
ermee in dat springen 
hen ook wel gaaf lijkt. 
Ook zouden ze graag 
wedstrijden willen rijden, in 
zo’n mooie witte rijbroek.  

Julian 
Yori 

Melissa 
Guusje 
Milou
Rana

Nikki 

Er wordt van alles 
geroepen: ‘’Kelly is aardig, 
grappig, knap, lief en geeft 
leuk les! Ook buiten de les 
om is ze aardig.’’ Iedereen 
is heel positief over haar. 

‘’De les is heel leuk en de 
kinderen luisteren (nog) 
heel goed! :) Dit gaan vast 
talentjes worden!’’ 

Wat vinden jullie van 
Kelly?

Kelly over de les:

Wat willen jullie  
graag leren in de 
les?
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