
 

Blijf wekelijks op de hoogte van 
alle ins en outs van Stal Deb. De 

laatste ontwikkelingen en 
leerzame onderwerpen komen 

aan bod. 

wk 13 
versie 2 

MOEDER & DOCHTER 

❤ JILL HUIJBREGTS ❤  



 

SPRINGEN 
 



Vandaag leggen we een aantal vaktermen uit die binnen het 
springen veel gebruikt worden. Tijdens je lessen en ook tijdens 

wedstrijden kom je een aantal vaktermen tegen. Dit zijn termen 
die veelvuldig worden gebruikt. Het is belangrijk dat je weet 

wat ze betekenen. Weet jij wat er bijvoorbeeld bedoeld wordt 
met basculeren? 

 

Er zijn héél veel termen die specifiek binnen de paardensport 
gebruikt worden. Leg iemand die niets van paarden weet maar 

eens uit wat ‘achter de loodlijn’, ‘niet aan het been’, ‘een 
halve ophouding maken’, ‘van hand veranderen’, ‘op het 

verkeerde been’ of ‘aan de teugel gaan’ betekent. Het 
springen heeft ook nog zijn eigen vaktermen.  

 

 

Grondtempo: 
Een goed grondtempo is belangrijk voor het springen. 
Galopsprongen moeten met een gelijkmatig ritme worden 
gereden en even groot zijn. Door het juiste grondtempo kan je 
paard voldoende kracht ontwikkelen voor de afzet, zelfs als de 
afzet voor de sprong wat veraf of dichtbij is. Grondtempo is een 
ruime gedragen galop waarin jij zonder te veel teugelhulpen 
en schokkende bewegingen je paard naar voren kunt rijden 
(galop verruimen) en terug kunt nemen (galop verkorten) 
zonder verlies van balans en ritme. De aanleuning blijft steeds 
licht. Je kunt het grondtempo bevorderen door de wendingen 
correct door te rijden. Wanneer je paard grondtempo verliest 
kun jij dit in de wendingen herstellen door de tijd te nemen om 
het paard te corrigeren. Rijd de wending verder uit en vind zo 
het grondtempo terug. Ook het schakelen in de galop helpt 
om het grondtempo vast te houden. 

 

RIJTECHTNIEK 

SPRINGEN 



Basculeren: 
Basculeren betekent dat het paard in een ronde boog en een 

vloeiende beweging over de hindernis springt. Je paard maakt zo 

met de minste energie, de maximale sprong zonder de hindernis te 

raken. Een paard dat met de schoft omhoog springt, hals en hoofd 

omlaag brengt, de rug rond maakt en vervolgens met de heupen 

omhoog springt, maakt een vloeiende beweging.  

Hij basculeert en springt dus op de ideale manier. 

 

Lossigheid: 
Lossigheid heeft te maken met de souplesse van de bewegingen 

van je paard. Het is het vloeiende en elastische verloop van buigen 

en strekken van de spieren en pezen. Een paard met lossigheid kan 

makkelijker bewegen en springen dan een paard dat wat stug en 

stijf is. 

 

Reactiesnelheid/Reflexen: 
Een goede reactiesnelheid is een belangrijke eigenschap voor een 

springpaard. De reactiesnelheid, de reflexen, biedt het paard de 

mogelijkheid om bij plotselinge moeilijkheden toch nog snel te 

kunnen reageren. De reactiesnelheid kan voor een groot gedeelte 

uit de galopsprong afgelezen worden. Een paard met een grote, 

langzame galopsprong en een traag achterbeen heeft meestal 

trage reflexen en kan zich na de sprong niet snel herstellen. Dit kan 

problemen geven. Een flitsende galop verdient daarom de 

voorkeur , wanneer het gaat om reactiesnelheid. 
 

RIJTECHTNIEK 

SPRINGEN 



 

WOORDZOEKER 

 

 



Als je wilt dat jouw hulpen op de juiste manier op je paard inwerken 

en dat jij in balans op je paard zit, is het een vereiste dat jouw 

houding en zit correct zijn. Door in een correcte houding soepel en 

ongedwongen te zitten, ben je in staat de bewegingen van het 

paard optimaal te volgen zonder je vast te klemmen of te 

verkrampen. Daarnaast is een correcte zit belangrijk om je balans 

te houden. Alleen als je in balans zit kun je goede en duidelijke 

hulpen aan het paard geven. Daardoor heb je controle over het 

tempo, draf, de grootte van de galopsprongen en de te rijden 

lijnen van het parcours. 

 

Rijden in verlichte zit: 
Bij het springen rijd je in de verlichte zit. Een paard heeft hierdoor 

meer bewegingsvrijheid in de rug. In de verlichte zit kom je iets uit 

het zadel en je handen gaan met de teugels verder naar voren, 

waardoor je de grotere beweging van je paard kunt blijven volgen. 

Als je tijdens het buitenrijden een heuvel op rijdt, door zwaar zand 

moet of over iets heen moet stappen,  

neem je ook de verlichte zit aan.  

Dit is fijner voor het paard.  

In de springproeven wordt  

gevraagd de verlichte zit te  

laten zien. Je moet in deze  

houding in balans kunnen blijven,  

zonder de teugels als steun te  

gebruiken.  

 

RIJTECHTNIEK 

VERLICHTE ZIT 



De verlichte zit is het makkelijkst als je op een veelzijdigheid- of een 

springzadel rijdt. Als je gaat springen doe je de beugels een paar 

gaatjes korter (meestal minimaal 2 gaatjes)dan bij het 

dressuurrijden. De verlichte zit neem je aan door je teugels korter te 

maken en je handen iets verder naar voren te plaatsen, met je 

duimen ter hoogte van de manenkam. Zorg ALTIJD dat je contact 

houdt met de paardenmond, zonder eraan te hangen. Om dit te 

doen gaat je bovenlichaam naar voren. Hierdoor komt je gewicht 

meer op je beugels en komt je zitvlak uit het zadel. Het is dus niet de 

bedoeling dat je over de hals ligt of hoog boven je paard staat. 

Houd je rug recht en kijk in de rijrichting. Je hak moet het laagste 

punt zijn. Zorg dat je met de bal van je voet op de stijgbeugel blijft 

drukken. Doe je dit niet, dan verlies je je balans en stoor je je paard 

in zijn beweging. 

 

RIJTECHTNIEK 

VERLICHTE ZIT 

Aukje & Woezel 

Neel & Kylian 



De verlichte zit is belangrijk voor: 

De balans van de ruiter. Tijdens het springen, of als je galoppeert 

over het terrein moet je veel beweging van het paard opvangen. 

Dit gaat makkelijker als je niet met je gehele gewicht in het zadel zit, 

maar juist meer beweging kunt opvangen met de gewrichten in je 

enkels, je knieën en je heupen. Daardoor blijf je – ook als er van 

alles onder je gebeurt – gewoon in balans, en kun je je paard 

optimaal blijven controleren. 

 

De balans van het paard. Een paard dat niet gestoord wordt door 

de ruiter loopt op eigen benen, kan de sprong goed zien en 

gebruikt zijn lichaam correct tijdens de sprong. Het paard krijgt 

daardoor zelfvertrouwen, springt graag en zal niet proberen te 

weigeren. 

 

RIJTECHTNIEK 

VERLICHTE ZIT 

Julie & Spirit 



Aandachtspunten voor een goede verlichte zit: 

• Buig je bovenlichaam vanuit de heupen iets naar voren, waarbij 

je de natuurlijke houding van de wervelkolom behoudt. Je zit dus 

niet meer rechtop. 

• Houd bovenarmen en ellenbogen vanuit je schouders iets voor 

je lichaam, waarbij de lijn onderarm-teugel-paardenmond zo 

recht mogelijk is. 

• Houd je handen rechtop aan beide kanten van de hals, met de 

polsen recht. 

• Draag je hoofd rechtop en kijk naar voren. 

• Houd druk op je stijgbeugels. 

• Beweeg elastisch mee met de beweging van het paard. 

• Houd je knieën aangesloten aan het zadel, zonder te knijpen. 

• Leg je onderbenen iets achter de singel en houd met de kuit 

contact met het paardenlichaam. Je voet steunt op de 

breedste plaats van de bal van de voet  

     in de beugel. 

• Blijf in balans door je voet onder het  

      zwaartepunt te houden. 

• Je hak is het laagste punt. 

• Veer door je enkels voor een  

      betere balans. 

 

RIJTECHTNIEK 

VERLICHTE ZIT 

Rosé Lynn 

& 

Happy Feet 



Femm is begonnen bij  Stal Deb toen ze haar zwemdiploma A 

heeft behaald. Haar eerste privelesjes waren op Kylian en Maxx.  

Woezel is de grote liefde van Femm.  Lief, eigenwijs en vooral 

ondeugend, zijn Femm en Woezel beide, maar  juist daardoor een 

super leuke match. Door het gezellige  team van Stal Deb voelen 

wij er ons thuis. Van alles wordt er bedacht voor jong en oud.  

Als Femm vraagt: “kan ik helpen?” is er altijd wel een klusje, dat 

vind ze super leuk. 
 

 

MOEDER EN DOCHTER 

  

Femm & Maxx Femm & Kylian 



 

MOEDER EN DOCHTER 

  

Femm & Kylian 



Ik, als moeder,  zei een tijdje geleden heel stoer,  “Femm, we 

gaan een keertje samen rijden!” Vroeger als klein meisje, waren 

paarden al mijn grote liefde. Zo gezegd zo gedaan. 

Vele lessen volgden ook voor mij als moeder. Zelf rijd ik nu iets 

langer als een jaar bij Stal Deb. In het begin op bijna alle paarden, 

daardoor veel geleerd, vele privé lessen gevolgd, want vanaf de 

kant ziet het er altijd zo makkelijk uit.  

Tijd, liefde en geduld stoppen ze in deze lessen waardoor ik echt 

veel heb geleerd. Ik ben lang niet zo stoer als Femm, maar beide 

hebben we plezier. Stal Deb heeft alleen maar lieve paarden, 

maar mijn grootste vriend is toch echt wel Richy. Hoe groot en 

spannend ik hem vond, zoveel  vertrouwen heeft hij mij gegeven 

en mij daarmee leren groeien, vertrouwen hebben in mezelf 

tijdens het rijden. 
 

Gastvrij, gezellig en een super team met  

heel veel liefde voor de paarden….  

bedankt voor jullie inzet en gastvrijheid.  

❤Liefs, Marielle en Femm ❤ 

 

MOEDER EN DOCHTER 

  



 

IDOOL 

  JILL HUIJBREGTS 



De shetlandpony of shetlander is een klein maar krachtig het is een 
ponyras, dat zijn naam ontleent aan de shetlandereilanden in het 
uiterste noorden van Schotland. Shetlandpony's behoren tot de 

kleinste pony's ter wereld. De falabella is een nog kleiner paardenras 
maar wordt niet tot de pony's gerekend 

 

De eerste herkomst van de shetlander is onbekend, maar deze 
pony's leven al eeuwen op de Shetlandeilanden en het is naar alle 
waarschijnlijkheid een zeer oud ras. Onder invloed van het koude 

klimaat en minimale hoeveelheden voer ontstond een kleine, taaie 
pony die alle kenmerken had van een koudbloedpaard en die zijn 

lichaamswarmte zo goed mogelijk kon bewaren.  

Op de ruige Shetlandeilanden groeien geen bomen en op de 
schrale, zure veengrond groeien grassen en heidestruiken met 
weinig voedingswaarde. De shetlandpony 's hebben zich zo 

ontwikkeld dat ze hiervan kunnen overleven.  

De shetlander werd van oudsher gebruikt als pak-, tuig- en rijpony. 
Inlandse boeren gebruikten het dier vooral om zeewier in grote 

manden naar hun land te brengen, waar het als mest werd 
verspreid. Daarnaast dienden de shetlanders ook als rij- en trekdier. 
Naarmate het gebruik in de steenkoolindustrie toenam, werden de 
shetlandpony 's bekender.  De pony's zijn naar vele landen over de  

gehele wereld geëxporteerd. Het ras lijkt zeer snel te veranderen 
van type als het ergens anders gefokt wordt.  

 

 

SHETLANDERS 

 

 

Hummer Kylian Woezel 

http://www.staldeb.nl/kylian/


STAL DEBS GLOSSY 

 
ZELF EEN INTERESSAN ONDERWERP  

LAAT HET ONS WETEN VIA: 

 

ACTIVITEITEN@STALDEB.NL 

 

 

 

REDACTIE@ STALDEB 
 

 

ZELF EEN INTERESSANT ONDERWERP? 
 

LAAT HET ONS WETEN VIA: 

 
ACTIVITEITEN@STALDEB.NL 



  

 

SHETLANDERS 

 

 



1. BLUE IEDER JAAR WITTER WORDT. 
 

2. WANADOO EIGENLIJK WANDOO HEET. 

 

3. FLYNN HOUDT VAN SLOOTJE SPRINGEN. 

 

4. WOEZEL ALTIJD SAMEN MET PIP VOOR DE KOETS 
HEEFT GELOPEN. 

 

5. HOT CHOCOLATE EEN KUNSTJE KAN. 

 

6. RICHY 1.81 CM SCHOFTHOOGTE IS. 

 

7. DANCER BANG IS VOOR WITTE SIERSTENEN. 

 

8. VERRO IS INGEREDEN DOOR DEBBY. 

 

9. DAT MAXX IN HET VIERSPAN 

HEEFT GELOPEN VOOR DE  

KOEST VAN MARGOT BROEZE. 

 

10. WANADOO EN HOT  

CHOCOLAT OP DEZELFDE  

DAG JARIG ZIJN. 

 
WIST   JE   DAT   ??? 

 



HUSSEL DE LETTERS, VORM EEN WOORD 

 

opyn =          __________________ 

 

nnmae =      __________________ 

 

daenijrsl =    __________________ 

 

ssdreruu =    __________________ 

 

dZlea =        __________________ 

 

dnPreaa =   __________________ 

 

enihinrds =   __________________ 

 

 

 
HUSSELENNN 

 



Nieuwgierig  

Aapje 

Wist je dat een paard  gemiddeld 35 liter per dag drink 

en dat ze 60% van hun tijd bezig zijn met eten en drinken. 

 

Een kruising tussen een ezelmerrie en een paardenhengst 

is een muilezel en een kruising tussen een ezelhengst en 

een paardenmerrie is een muildier. 

 

De eerste springwedstrijd werd pas in 1865 gehouden in 

Ierland. Dat is dus helemaal niet zo lang geleden.  

 

Tot 1994 werden er nog pony's gebruikt in de Engelse 

kolenmijnen. Dat is natuurlijk enorm zielig.  

 

Er zijn meer dan 170 verschillende paardenrassen op de 

wereld. 

 

Het grootste paard ter wereld is  

2,05 m hoog, en weegt 1500 kilo  

en het kleinste paard ter  

wereld is 44,5 cm klein. 

 

De hoogste hindernis die ooit  

door een paard gesprongen  

Is, is 2,47 meter  hoog. 

 

Er zijn speciale paarden hotels  

voor paarden, waar ze naartoe  

kunnen als hun baas op vakantie gaat. Ze worden hier 

verzorgt en ze kunnen er natuurlijk lekker slapen.  

.  

 



VERZORGING 

BORSTELS 

Rosborstel 

Bij het poetsen van het paard begin je meestal met de rosborstel, 

deze gebruik je om het vastzittend vuil en losse haren te verwijderen 

Met een rosborstel maak je draaiende bewegingen om zoveel 

mogelijk vuil en haren los te krijgen. De ‘harde’ gedeeltes van het 

paardenlichaam; de benen en het hoofd dus, mag je niet met de 

rosborstel poetsen. Deze hebben immers (haast) geen vet of spieren 

tussen het bot en de huid in zitten en zijn te gevoelig voor zo’n  

harde rosborstel. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 Harde Borstel  

Nadat je je paard gerosborsteld hebt, ga je verder met de harde 

borstel. Deze is bedoeld om het vuil dat je met de rosborstel hebt 

losgemaakt, van het paardenlichaam te verwijderen. Ook wordt 

de harde borstel gebruikt om de vacht glad te strijken- je maakt 

dan ook korte, krachtige streken met de haren mee, en draait 

geen rondjes over de vacht zoals met de rosborstel. Ook voor de 

harde borstel geldt dat deze niet gebruikt mag worden op de 

benen en het hoofd van het paard. Veel  

mensen gebruiken de harde borstel  

ook om de manen en staart van hun  

paard te poetsen,  omdat deze minder haren  

meetrekt dan de manenkam. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0uODPgO_ZAhUE3qQKHZToCuIQjRwIBg&url=http://www.hetpaardenwinkeltje.nl/product-categorie/paarden-benodigdheden/borstel-hoeven/harde-borstels-water-borstels/&psig=AOvVaw116B7XU7no1tta_Z4kyX6n&ust=1521226537171099
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNuenU_-7ZAhWJGuwKHWkoD4kQjRwIBg&url=https://www.horze.com/brushes/horze-rubber-curry-comb/26060.html&psig=AOvVaw0tfoc0umuoalDcDbWpjKir&ust=1521226284978173


VERZORGING 

BORSTELS 

Manenkam  

Een manenkam wordt onder andere gebruikt om de manen te 

kammen, maar veel mensen prefereren hiervoor de harde borstel, 

omdat deze vaak minder haren uit de manen trekt. Ook wordt een 

manenkammetje gebruikt bij het manen trekken of om de manen 

uit te dunnen. Een vlechtkammetje is een ander soort manenkam, 

die gebruikt wordt om te helpen bij het vlechten van de manen. 

Zachte Borstel  

De zachte borstel gebruik je na de harde  

borstel. Deze haalt het overgebleven  

vuil weg en geeft de vacht een laatste  

afwerking. Je maakt er korte en krachtige streken mee, net als met 

de harde borstel. De haren van deze borstel zijn zo zacht dat hij 

ook geschikt is om de benen en het hoofd voorzichtig te poetsen. 

Let erop dat je ook met deze borstel altijd met de haren mee 

poetst! Een zachte borstel is meestal gemaakt van hout of plastic 

met daaraan zachte haren. 

 

_________________________________________________________________ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijq_KLge_ZAhVFCewKHXvCAgUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.ruiterhart.nl/borstels/1795-staart-en-manen-borstel-pfiff-5060134337446.html&psig=AOvVaw0jtYeGn1UVddhNe3ulgF_J&ust=1521226659471651


VERZORGING 

BORSTELS 

Hoevenkrabber  

Een hoevenkrabber is om de hoeven schoon te maken: je 

verwijdert er het vuil en de eventuele steentjes mee uit de hoeven. 

Met de krabber mag je de straal van de paardenhoef niet 

krabben: deze is daar te gevoelig voor! Het borsteltje kan je wel 

gebruiken om voorzichtig het vuil van de straal te borstelen. De 

krabber gebruik je voornamelijk om de 'geultjes' naast de straal uit 

te krabben, en zachtjes over de witte lijn te halen om deze te 

controleren op steentjes. Je gebruikt voor het verwijderen van 

deze steentjes ook de krabber. Zorg dat je altijd voor het rijden de 

hoeven op steentjes controleert, want een paard kan door zo’n 

steentje kreupel  gaan lopen of een hoefzweer  krijgen. Een 

hoevenkrabber heeft meestal een plastic handvat met daaraan 

een stukje ijzer met soms nog een borsteltje eraan. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv4PzDge_ZAhUO36QKHcnsApQQjRx6BAgAEAU&url=http://webshopruitersport.nl/wp/product/hoevenkrabberborstel-paardenhoofd-lichtblauw/&psig=AOvVaw1SZVQPE7S1ZzwgKMslq8iy&ust=1521226751205769


 

 

 
ZOEK DE 

VERSCHILLEN 

 



 

KLEURPLAAT 

 

 



 

VERBIND DE GETALLEN 

 

 




