Vrijdag 25 Juni 2010 Deze HippischHolland nieuwsbrief werd naar 2421
paarden gerelateerde contacten verzonden

Verloting: Maak kennis met de kracht van de Equiboosters!
De Equiboosters zijn hooggevoelige paarden die in zo paardnatuurlijk
mogelijke omstandigheden in kudde samenleven. Oro, Panter, Impresse
en Feinheit worden als leermeesters en genezers ingezet voor zowel
bedrijven als particulieren. De Equiboosters geven leiderschapstraining
aan managers en staan kinderen en gezinnen bij die de communicatie
binnen het gezin willen herstellen, die een rouwproces of scheiding
doormaken, die te maken krijgen met stress of ziekte. De paarden bieden ook
antwoorden in geval van stress, burnout, woede-aanvallen, autisme, en versterken het
zelfvertrouwen. Wie zelf als paardencoach aan de slag wil gaan, kan ook terecht bij
Equiboost voor een onderbouwde en ervaringsgerichte beroepsopleiding. U kan er meer
over lezen op www.equiboost.com.
HippischHolland verloot een Equiboost cheque ter waarde van 250 euro die u
naar eigen wens kan gebruiken voor een relaxatiesessie paardenknuffelen, een
sollicitatie- of communicatietraining, een helende of transformerende sessie
rond het thema van uw keuze. Mail voor deelname aan de verloting uw naam en
adres naar prijs@hippischholland.nl De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt.

Zaterdag 26 en zondag 27 Juni Arabian Horse Weekend
Op zaterdag 26 en zondag 27 juni wordt alweer het zevende Arabian Horse Weekend
georganiseerd in Sint-Oedenrode bij Manege de Pijnhorst! Door het grote enthousiasme
in voorgaande jaren hebben we besloten u ook dit jaar weer te trakteren op een
compleet weekend, waarin de veelzijdigheid en schoonheid van dit buitengewoon mooie
ras uitgebreid aan bod komt en het aan Brabantse gastvrijheid zeker niet zal
ontbreken. Kortom: het Arabian Horse Weekend 2010!
Op zaterdag 26 juni wordt er samen met de Commissie Gebruik van het Arabisch
Volbloedpaarden Stamboek (AVS) een Dressuurwedstrijd georganiseerd meetellend voor
KNHS winstpunten en de AVS Dressuurcompetitie 2010. Naast de dressuurwedstrijd
kunnen er ook oefenproeven verreden worden. ’s Avonds is er een gezellige feestavond
met barbecue en muziek. Hierbij is iedereen natuurlijk van harte welkom! Het is mogelijk
om te overnachten en uw paard(en) te stallen. Het stalgeld bedraagt €65,- en is inclusief
stro en hooi en voor beide dagen.
Op zondag 27 juni is er de ECAHO Nationale C Show
'Zuid'. De paarden worden aan de hand
voorgebracht bij drie internationale juryleden. Het
jurykorps bestaat uit HRH Princes Alia al Hussein Al
Saleh uit Jordanië en Mrs. Hennekens-van Nes en
Mr. Detailleur uit België. Rond 9.30u zal de keuring
beginnen. Er zal gestreden worden om de titels
Veulenkampioen Merries, Veulenkampioen
Hengsten, Kampioen Ruinen, Junior kampioen
Merries (merries 1 t/m 3 jaar), Junior kampioen
Hengsten (hengsten 1 t/m 3 jaar), Seniorkampioen
Merries (merries 4 jaar en ouder) en Seniorkampioen Hengsten (hengsten 4 jaar en
ouder). Iedere kampioen krijgt een prachtige bloemenkrans en daarnaast zullen we de
prachtige bekers en extra prijzen niet vergeten. Aan het einde van de dag wordt het
beste paard van de show geëerd als Best of Show 2010 en krijgt een prachtige
bloemenkrans omgehangen! De Best of Show wordt door de jury gekozen uit alle
kampioenen. Als extra rubriek hebben we dit jaar het Beste Veulenkampioenschap. De
Veulenkampioenen Merries en Hengsten zullen tegen elkaar strijden voor deze titel en
om het te winnen showhalster wat geschonken wordt door Esther Besselink van Nafiesa
Arabians. Tussen de keuringsrubrieken door zijn er de zadelrubrieken Engels en Western.
Dit jaar hopen we ook weer op voldoende deelname van de ruiters zodat de winnaars van
de zadelrubrieken kunnen strijden om de titel Bestgaand Rijpaard ECAHO Nationale C
Show 'Zuid' 2010 en een prachtige deken. Ook is er dit jaar weer de rubriek Liberty
waarbij het paard loslopend in vrijheid wordt geshowd en de Oosters Gekostumeerde
wedstrijd. Hierbij zijn het paard en de ruiter gekleed in Oosterse kledij. Voor de
allerkleinsten is er dit jaar de gekostumeerde rubriek Leading Rein. Een volwassenen
houdt het paard aangeleid waarbij het wordt aangemoedigd dat de begeleider ook
verkleed gaat. Deze rubrieken gaan alleen door bij voldoende animo. Uiteraard wordt er
ook weer een Premiekeuring gehouden voor Hengsten, Merries en Ruinen. Dit jaar zal er
een speciale demonstratie komen van een achttal met Friese paarden uit Limburg. Er
komt ook weer een demonstratie en een show van Minipaardjes. Deze sierlijke mini
arabiertjes hebben een schofthoogte tussen de 80 en 90cm en zijn enorm geliefd. U kunt
hierover alles op deze dag te weten komen. Er zal weer een uitgebreid strodorp zijn waar
van alles te zien en te koop is. Kortom, er is één en al bruisend spektakel en
entertainment voor zowel jong en oud met als middelpunt het Arabisch
Volbloedpaard. www.arabianhorseweekend.nl

Word lid van de HippischHolland Hyve en nodig al je vrienden uit! Plaats blogs,
krabbels, reclame, mooie foto's, video's, tips en links! Weet als eerste welke
prijzen we verloten en wie er gewonnen heeft Http://hippischholland.hyves.nl

Farm & Country Fair Paardendorp 2010: 25, 26 en 27 juni
Het paardendorp in actie! De afgelopen jaren
is het paardendorp uitgegroeid tot een
professioneel paardenevenement waarbij de
diversiteit van het paard centraal staat. Heel
veel rassen staan in de startblokken om u
tijdens leuke presentaties hun kunnen te
laten zien. Let eens op de grote verschillen
tussen de diverse rassen. De eigenaren
voorzien u graag van alle informatie. U treft
er het grootste en kleinste paard ter wereld,
kunt u vragen stellen aan de hoefsmid,
paardenmelk proeven en de kinderen
worden uitgenodigd een rit te paard. Of ze
kunnen meedoen met het ringsteken!
T.R.E.C. wedstrijden De snelst groeiende sport in Nederland, de T.R.E.C., houdt een
tweedaagse wedstrijd op de zaterdag en zondag tijdens de Farm & Country Fair. Hier
doen veel verschillende paardenrassen aan mee en het niveau van de ruiter varieert van
basis tot professioneel niveau. Op vrijdag is er geen wedstrijd, maar worden T.R.E.C.demonstraties gegeven.
Unbridled Riding is een soort van test of je paard voldoende op zit en benen gereden
wordt, zo goed dat het hoofdstel afkan. Enkel met een riem om de hals wordt richting en
tempo aangegeven. De voorbereidingen met hoofdstel en halsriem confronteren je al
snel met het feit dat je veel te afhankelijk bent van je teugels. Je wordt je bewuster van
dat feit en gaat meer letten op je goede zit en het juist gebruik van de benen. Als het
paard helemaal correct luistert, kan het hoofdstel er met weinig risico af. In de demo
zien we de Hispano Araber, El Guapo met ruiter Lotje Moerdijk, die traditioneel getraind
is en de volbloed Arabier, D.F. Ghaalin, ruiter Julie Verstraete die volgens de Parelli
methode getraind is. Beide paarden hebben een hele andere methode maar met

hetzelfde doel.
Van reus tot mini Natuurlijk bezoekt u de expositie van meer dan 14 Nederlandse
stamboeken en rasverenigingen. De grote verscheidenheid aan rassen worden dagelijks
gepresenteerd in de rassenparade.In de twee grote showringen worden vele
demonstraties en grote shows gegeven. Zoals de show met gangenpaarden en springen
met een dameszadel. En raad eens wie de snelste barrelrace kan rijden, een paard of een
quad? In de ring in het paardendorp kunt u zelf meedoen aan verschillende activiteiten
zoals een clinic Freestyle rijden of een clinic Natural horsemanship.
Ritten op een paard
Kinderen mogen tegen een kleine vergoeding op een echt paard of pony rijden! De
opbrengst van deze rondritten gaat geheel naar een goed doel, meestal is dit een
manege waar gehandicapte mensen rijden.Het doel voor dit jaar is manege Zandewierde
in Nieuw-Wehl, een manege waar veel met mensen met een verstandelijke of lichamelijk
beperking wordt gewerkt.
Working equitation is een sport overgewaait uit Zuid Europa. De boeren van het land,
die normaal de stieren voor de arena selecteren en beheren, hielden onderlinge
wedstrijden welk paard het beste luisterde. Het bestaat uit vier onderdelen, waarvan er
drie ook in Nederland verreden worden. Het eerste is de dressuur, die enkel in stap en
galop gereden wordt, alles met één hand en bestaat uit snelle stops en wendingen. In de
lagere klassen mag met twee handen gereden worden en is de draf wel een onderdeel
van de dressuur. Het tweede onderdeel zijn 15 hindernissen op stijl beoordeeld, die een
stuk technischer en moeilijker zijn als de TREC. Zo moet er bv slalom achterwaarts
gereden worden, zijwaarts over een balk en de juiste galop in de wendingen is een must.
In de hogere klassen moet ook dit onderdeel in galop en op één hand gereden worden,
hetgeen alles een stuk moeilijker maakt. beginners mogen nog met twee handen en in
draf. Het derde onderdeel is hetzelfde als het tweede maar nu telt de stijl niet meer,
enkel de tijd, zoals een barrage bij het springen. Voor fouten krijg je extra tijd. Heel
spectaculair om te zien en een kick om te doen. het vierde onderdeel bestaat uit het
drijven van vee, maar omdat de meeste locaties hier niet geschikt voor zijn, wordt dit in
Nederland maar op enkele plaatsen georganiseerd. Het totaal van alle onderdelen
bepaald de winnaar. In de demo zien we een jong paard (Haflinger, Merlijn, ruiter Ingrid
Peters) die net zijn eerste wedstrijd gereden heeft en een internationaal paard (Hispano
Arab, El Guapo, ruiter Lotje Moerdijk) die eenhandig en in galop is getraind.
Farm and Countryfair Aalten 2010! www.countryfair.nl

Met Ruitersportplaats niet meer verder zoeken!
Met Ruitersportplaats, de paarden marktplaats
willen Danielle en Maaike de paardrijder helpen in
de online zoektocht naar het juiste product. En met
succes, want de reacties zijn zeer positief. Danielle
vertelt hoe ze op het idee voor de site is gekomen.
Ik zat op internet naar kinder paardrijspullen te zoeken, maar ik kon niet vinden wat ik
wilde. Op Marktplaats was het aanbod maar het beperkt en via Google kwam ik steeds bij
een ruitersportzaak terecht. Dat was niet wat ik zocht en kwam ik op het idee om met
Ruitersportplaats te beginnen.
Ruitersportplaats moet de startplaats worden voor iedereen die op zoek is naar

producten die met paardrijden te maken hebben. Van trailers tot cadeauartikelen en
evenementen en natuurlijk niet te vergeten alle soorten paarden en pony’s die je maar
kunt bedenken. Het is allemaal op de site te vinden. Bedrijven en particulieren kunnen
eenvoudig gratis adverteren op de site. De site is een succes want het aanbod groeit
snel. Er staat al van alles op en er komen steeds meer advertenties bij. Er wordt goed in
de gaten gehouden wat de wensen van de bezoekers zijn en als het nodig is worden er
nieuwe categorieën aangemaakt op de site, om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn.
Ruitersportplaats.nl is op deze manier een marktplaats geworden voor de
paardenliefhebber. Toch wil Danielle niet de nieuwe Marktplaats worden. “Maaike en ik
zijn al ons hele leven met paarden bezig, we vinden het leuk om een site bij te houden.
Ruitersportplaats is voor ons echt een hobby en we willen er absoluut geen commerciële
site van maken waar iedereen flink moet betalen om te kunnen adverteren. Op de
homepage en bij de verschillende rubrieken staan banners en advertenties. Hier is nog
wel ruimte voor bedrijven om te adverteren. Maar verder moet het een handige en
overzichtelijke site worden, waarbij het gebruiksgemak voorop staat. Ruitersportplaats
moet de site worden waar kopers en aanbieders samenkomen om producten op het
gebied van paarden aan te bieden. Soms is het lastig om de gewenste producten te
vinden, maar met deze site hoeven mensen niet verder te zoeken.
www.ruitersportplaats.nl

HippischHolland links: Ontdek onze nieuwste links op de site!

Voor 8,00 Euro per maand een link op HippischHolland en HippischBelgie! Kies
één of meerdere categorieën en voeg uw logo & link toe. Uw link komt op
HippischHolland.nl en HippischBelgie.be te staan! Link toevoegen >>

Stichting Roemeense paarden in nood: veterinair hulpproject
Boekarest stap dichterbij
Van 11 t/m 14 juni heeft de stichting Roemeense Paarden in Nood
een werkbezoek gebracht aan Boekarest. Hier zijn verdere
voorbereidingen getroffen voor een veterinair hulpproject dat in
september 2010 zal gaan plaatsvinden; de stichting neemt dan 2
hoefsmeden mee en gaat gratis veterinaire hulp bieden met een
Nederlandse en Roemeense dierenarts in en rond de dorpen Găneasa
en Ciorogârla bij Boekarest. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd
met onder andere de Nederlandse ambassadeur en heeft een
Nederlandse paardendierenarts enkele (zwerf) paarden onderzocht.
Veterinair hulpproject Boekarest
In grote delen van Roemenië is het met paardenwelzijn slecht gesteld. Gebrek aan
kennis, bijgeloof of desinteresse leiden tot schrijnende situaties, ook in en rondom de
hoofdstad. Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt om in de dorpen

Găneasa en Ciorogârla te starten met een mobiel veterinair hulpproject. Het streven is
om samen met de Roemeense dierbeschermingsorganisatie GIA (Group Initiative for
Animals) en de lokale autoriteiten in het najaar 2010 van start te gaan.
Paardendierenarts Dolf ter Horst zal samen met een Roemeense collega en twee
Nederlandse hoefsmeden gratis hulp bieden aan werk- en zwerfpaarden en voorlichting
geven aan eigenaren. Het is de bedoeling dat na het vertrek van het Nederlandse team,
structureel vervolg wordt gegeven aan het verlenen van gratis veterinaire zorg door de
Roemeense dierenarts(en) en hoefsmid.
Paardenopvang Boekarest
De stichting heeft samen met dierenarts ter Horst voor de tweede keer de
paardenopvang in Boekarest bezocht. De opvang puilt uit met 27 paarden en pony’s die
allemaal een trieste voorgeschiedenis kennen. De dierenarts heeft ongeveer 15 paarden
kunnen bekijken en onderzoeken. Veel paarden hebben echter chronische pijn en
sommigen kunnen alleen maar strompelen. Euthanasie is hier echter nog een taboe. Er
is met de voorzitter van de shelter intensief gesproken over het euthanasiebeleid: veel
beslissingen worden genomen op basis van menselijke emotie maar er wordt niet
gekeken naar het welzijn van het paard. In een donkere stal trof het team een gewonde
pony aan met 1 oog en 3 hoeven. De vierde hoef was hij bij een ongeluk kwijtgeraakt en
zal nooit meer aangroeien. Men wil dit dier in leven laten, ook al heeft de pony 24 uur
per dag heftige pijn. Voor de stichting is dit onacceptabel en zoals gezegd vindt er
momenteel een discussie plaats. Er is nog een lange weg te gaan want kennis over het
paard is er nauwelijks. Educatie is daarom een van de speerpunten binnen de projecten
van de stichting.
Gesprekken op de ambassade
Voorzitter Miryam Leenaars heeft tijdens haar bezoek een gesprek gehad met de
Nederlandse ambassadrice mevrouw Tanya van Gool, landbouwattaché de heer Herman
van Wissen en politiek adviseur mevrouw Norma-Nathalie Nitescu. Er is gesproken over
de paardenproblematiek in Roemenië, de regionale en landelijke politieke contacten en
de benadering van de Roma en Sinti gemeenschap. Deze gesprekken zijn zeer nuttig
geweest voor de kennis en het netwerk van de stichting en krijgen een vervolg.
Schrijnende toestand in Baloteşti, Boekarest
Per toeval stuitte voorzitter Leenaars vergezeld van paardendierenarts ter Horst op een
stal met 11 paarden die vanaf september 2009 verplicht binnenstaan. De
paardeneigenaar heeft de huur al bijna een jaar niet betaald en de eigenaar van de grond
en de stallen heeft beslag laten leggen op de paarden. De paarden staan inmiddels 7200
uur op een ruimte van 3 x 3 meter. Een onhoudbare toestand voor een bewegingsdier en
grazer zoals het paard. De rechter heeft bepaald dat de paarden op 22 juli naar de
eigenaar terug mogen maar de verzorgers vragen zich af waar hij de paarden gaat laten.
Als er na deze datum niets verandert, zal de stichting zeker actie ondernemen om deze
paarden te bevrijden uit hun benarde situatie.
Follow-up
Om de follow-up van project Boekarest te kunnen bekostigen is veel geld nodig. Iedere
bijdrage is zeer welkom. Wilt u het werk van de stichting steunen of meer weten over de
problematiek? Bezoek dan de website www.roemeensepaardeninnood.nl

Winnares verloting prijs Paula Collewijn
Mevrouw Jolanda van Gelder uit Dalfsen is de winnares van de verloting van vorige
week, gefeliciteerd! U wint tot 150 euro korting op een portret van uw eigen paard, u
aangeboden door kunstenares Paula Collewijn en HippischHolland.

Kunstenares Paula Collewijn '' The Art of Horses''. Even staan we
stil, voor ons de ochtendnevel, achter ons de bossen en in de verte
de stal.. Aan de horizon het eerste morgenrood. Er gaat een rilling
door ons heen en ik voel zijn explosieve kracht.. Op zo’n moment
weet ik mij verbonden met de natuur en mijn paard, mijn edele
vriend.. Voor mij het symbool van vrijheid en gratie. Paarden zijn
mijn grote inspiratie door hun schoonheid, kracht, dynamiek en
gevoel. Ik schilder met passie de beweging en emotie van deze
edele dieren. Deze fascinatie vindt zijn oorsprong in de bijzondere
manier van “het zijn” en ik leg dit mysterie vast op een krachtige
herkenbare manier met sierlijke bewegingen en vol van “spirit”.
www.paula-collewijn.com

