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Beste Prinsenburgers...

Hallo Prinsenburgers,
Met veel plezier geven we hierbij de
eerste nieuwsbrief van 2019 uit! Op vrijdag
4 januari hebben we het nieuwe jaar
gezamenlijk ingeluid middels een gezellige
nieuwjaarsborrel in de taverne Prinsenburg.
Hiervan vinden jullie een paar leuke foto’s
terug en heeft Ray ons laten weten wat voor
lekkernijen hij die avond heeft bereid.
In deze nieuwsbrief praten we jullie
bij over het zwangerschapsverlof
van Marieke Houtman, Lammert
Laseur en veranderingen omtrent
de wedstrijdorganisatie. Daarnaast
zijn er nieuwe data bekend over
de cavaletti trainingen, worden de
datums bekend gemaakt van de
KNHS outdoor dressuurwedstrijden en
geven we informatie over de nieuwe
dekenwasservice die we per eind
januari aanbieden in samenwerking met
dekenwasserij Montfoort.
Ook vinden jullie in deze nieuwsbrief
een leuk stukje geschreven door Martijn
Roerade over hem en zijn pony JJ bij
de rubriek ‘Even voorstellen’, heeft Ray weer
een recept doorgegeven om thuis te bereiden en hebben we interessant
leesvoer voor jullie over paardengras versus koeiengras en een actueel
item vanuit het Goois Natuurreservaat.
Tot slot een kleine oproep richting jullie over ideeën/medewerking
aan ander soort clinics/demonstraties/activiteiten op stal. Hierbij
kan men denken aan onderlinge activiteiten zoals vrij springen,
maar ook informatieve demonstraties/lezingen van bijvoorbeeld een
paardensportmasseur! Laat weten waar jullie interesse of kracht ligt en
dan gaan we kijken wat we kunnen opzetten!
We wensen jullie veel leesplezier en nogmaals een gezond en sportief
2019 gewenst!!
groetjes,
Team Prinsenburg

De Winter & Nieuwsjaarborrel
Ook bij Prinsenburg was het
merkbaar winter. Met ruim
800kg strooizout, de kerstpakketten voor klanten en
paarden voor afgelopen kerst
en de leuke winterplaatjes.

Bedankt voor jullie
aanwezigheid bij
de nieuwjaarsborrel!
Heb je ook zo
genoten van alle
hapjes? Kijk dan snel
op de volgende pagina
om erachter te komen
wat voor hapjes het
allemaal waren...

•
•
•
•
•
•
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Antipasti spiesje
Kipfilet kruidenkaas wrap
Carpaccio pesto wrap
Tapas plankje met diversen
Tomkhakai
Yakutori spiesje
Pad krapow

Paardengras versus koeiengras: het
belang van goed gras voor uw paard

Paardengras groeit snel weer aan
Paarden grazen anders dan koeien. Paarden
grazen het gras met de tanden heel kort bij
de wortel af. Koeien eten met de tong en
grazen dit veel hoger af. In een paardenweide
is het dus belangrijk dat het gras sterke
wortels heeft, zodat het paard niet de hele
grasplant uit de grond trekt. Daarnaast is
het belangrijk dat het paardengras een laag
groeipunt heeft, zodat het gras ook na kort
afgrazen weer snel hergroeit.

Door Redactie Horses.nl
Paardengras versus koeiengras: het
belang van goed gras voor uw paard
Paardengras of koeiengras? Zit daar een
verschil tussen? Gras is toch gras? Veel
paardenhouders zien hun paarden graag
in de weide lopen. Wat ze niet altijd weten,
is dat op veel van deze weiden koeiengras
groeit: gras dat gezond is voor koeien,
maar niet voor paarden. Terwijl het gras dat
in de weide groeit van grote invloed is op
de gezondheid van het paard. Barenbrug
geeft een spoedcursus paardengras versus
koeiengras.
Paardengras heeft een laag fructaangehalte
De meeste paarden in Nederland lopen niet
in een paardenweide, maar in een weide die
geschikt is voor intensieve rundveehouderij.
Deze weides zijn ingezaaid met een
graszaadmengsel dat is samengesteld met
Engels raaigras met een hoge voederwaarde.
Dit Engels raaigras is uitstekend voor koeien
die veel fructaan (suiker) nodig hebben
voor de productie van melk. Paarden
hebben echter paardengras nodig met een
laag fructaangehalte en veel structuur. Als
paarden op een koeienweide grazen kunnen
hun darmen het hoge fructaangehalte van
dit gras niet goed verwerken, wat kan leiden
tot hoef- en spierbevangenheid.

Koeiengras heeft deze eigenschappen niet.
Als paarden grazen in een koeienweide zullen
al gauw kale plekken ontstaan. Hierdoor
krijgen de paarden tijdens het grazen te veel
zand binnen, met mogelijk zandkoliek tot
gevolg.
Paardengras blijft mooi bij een stevige
galop
Paardenhoeven kunnen de grond flink
omwoelen. Om de paardenweide mooi te
houden moet het gras daarom goed tegen
betreding kunnen en snel herstellen bij een
zware belasting. Hiervoor zijn grasrassen nodig
die dicht op elkaar groeien, waardoor een
dichte zode wordt gecreëerd.
Paardengras: Horse Master
Wilt u uw paard laten grazen op paardengras?
Horse Master is een graszaadmengsel dat
speciaal is ontwikkeld voor paardenweiden.
Horse Master is samengesteld met grassen die
aansluiten bij de behoeften van paarden. Wilt
u meer weten over dit product? Bezoek dan de
Barenbrug website of neem contact met ons op.
Het genoemde gras van Horse Master
Barenbrug is het graszaad waarmee Stal
Prinsenburg haar weiland aan het einde van
de Schaapsdrift heeft laten inzaaien en haar
eigen hooi van produceert. De paarden van
Stal Prinsenburg hebben dus gegarandeerd
écht paardengras tot hun beschikking en daar
zijn we trots op!

Stalnieuws
Nieuwe wedstrijdorganisatie
KNHS dressuurwedstrijden
Carin Fennis en Paula Quellhorst
hebben besloten te stoppen met het
organiseren van de maandelijkse
KNHS dressuurwedstrijden. Sinds
november 2017 hebben zij deze
ambt bezet waar nu een einde
aan is gekomen. Samen met een
groep hardwerkende vrijwilligers
hebben zij zich keihard ingezet
om iedere maand weer een
goed georganiseerde en gezellige wedstrijd te houden op
onze mooie stal. We kunnen stellen dat zij hiermee veel betekend
hebben voor de naamsbekendheid van Stal Prinsenburg als fijne
wedstrijdlocatie waar zowel ruiters, paarden en officials in optimale
condities de dressuursport kunnen beoefenen. En vergeet niet, onder
het genot van de gezelligheid die onze taverne te bieden heeft! Wij
zijn hun erg dankbaar dat zij tot dit punt deze rol hebben ingevuld
en kijken terug op een mooie periode. De wedstrijden zullen zoals
vanouds maandelijks blijven worden georganiseerd, opgeven kan via
de officiële wegen van MijnKNHS of via www.startlijsten.nl.

Oproepje voor ideeën en aanmeldingen vrijwilligers
Heb je een goed idee voor het organiseren van nieuwe clinics/
demonstraties/activiteiten op stal of wil je je aanmelden als
vrijwilliger dan kun je mailen naar info@stalprinsenburg of contact
opnemen met Laura.
Hierbij kan men denken aan onderlinge activiteiten zoals vrij
springen, maar ook informatieve demonstraties van bijvoorbeeld een
paardensport masseur! Laat weten waar jullie interesse of kracht ligt
en dan gaan we kijken wat we kunnen opzetten!
Alvast bedankt!

Even voorstellen...
Martijn Roerade en J.J.
Hallo! Ik ben Martijn Roerade. Mijn broer
Remco staat al wat langer op Prinsenburg
met zijn paard Halle Berry en ik ben er
sinds afgelopen zomer bijgekomen met
mijn pony J.J.. Ik zit net als Remco op
het Utrechts Stedelijk Gymnasium maar
verder zijn wij heel verschillend. Zoals
jullie waarschijnlijk weten is Remco meer
van het springen maar ik ben een echte
dressuur ruiter. Voordat ik J.J. kreeg had
ik een fulltime lease pony op een stal in
Loosdrecht. Zij voelde gewoon als mijn
eigen pony en ik reed ook wedstrijden
met haar. Omdat zij nog wat onervaren
was wilde ik graag de overstap maken naar een meer ervaren pony waarmee ik verder kon komen
in de dressuur. Dat is J.J. geworden, een 13-jarige lieve, gevoelige maar ook eigenwijze Welsh
pony die tot afgelopen zomer op Z niveau dressuur heeft gelopen. We trainen hard en rijden
regelmatig wedstrijden. In de korte tijd dat ik J.J. heb is de collectie prijzen flink gegroeid. We
hebben het erg naar ons zin op Prinsenburg en hopen hier nog lang te staan.
Groeten, Martijn
madeleinephotography@hotmail.com

Lammert Laseur als tijdelijke vervanger voor de
springlessen op Woensdagavond vanaf 20.00uur
Omdat Marieke Houtman met zwangerschapsverlof is (naar
verwachting is ze eind maart/begin april weer terug om de
groepsspringlessen op dinsdagavond weer op te pakken). Geeft
tijdelijk Lammert Laseur op de woensdagavond vanaf 20.00 uur bij
voldoende aanmeldingen springles. Het werkt als volgt; er kunnen op
woensdagavond twee groepen springen met maximaal 4 deelnemers
per groepje. De les duurt 45 minuten en kost €50,-. Deze kosten
worden gedeeld door het aantal deelnemers per groepje, dus hoe
meer mee doen hoe voordeliger! Het is voor iedereen toegankelijk
en er zal rekening gehouden worden
met het niveau van de ruiter en paard, Lammert heeft jarenlange
ervaring als instructeur en springruiter en kijkt per combinatie
waar zij naar toe willen werken, denk aan controle, ontspanning,
flexibiliteit, techniek, noem maar op. Meer info en aanmelden
kan bij Laura. https://www.lammertlaseur.nl/instructie-springles/

Regionieuws
Goois Natuurreservaat spreekt zich uit tegen
een weg door de natuur
Het doortrekken van de N201 door de natuurgebieden
zuidelijk van Hilversum is wat het Goois Natuurreservaat
betreft niet aan de orde. Het Goois Natuurreservaat heeft
per brief een oproep gedaan aan het College van GS van
de Provincie Utrecht om af te zien van deze optie.
De afgelopen weken zijn er diverse berichten in de media
verschenen en is het Goois Natuurreservaat benaderd door
verontruste inwoners en maatschappelijke organisaties over
de verkeersstudie N201 van de Provincie Utrecht. In dit
onderzoek is een optie onderzocht om de N201 uit de richting
Amsterdam, door de natuurgebieden van de Vechtstreek op
te waarderen (2x2 banen/100 km/u) en zuidelijk van Hilversum
door de natuurgebieden van het Gooi door te trekken en aan
te sluiten op de A27.
Het Goois Natuurreservaat vindt een weg door de
natuurgebieden zuidelijk van Hilversum onbespreekbaar.
Hoe een dergelijke weg ook vorm gegeven zou gaan
worden, de impact op de aanwezige waarden van natuur,
landschap, archeologie en cultuurhistorie en op de bodem
en het watersysteem zal enorm zijn. Immers, ten zuiden
van Hilversum liggen belangrijke natuurgebieden zoals de
Hoorneboegse heide, Landgoed Zonnestraal, Eindegooi en
Buitenplaats De Hoorneboeg, die onderdeel uitmaken van het
beschermde Natuur Netwerk Nederland. De natuurgebieden
vormen leefgebied voor veel planten en dieren van het
stuwwallenlandschap met bos en heide. Er is sprake van
zeer hoge archeologische en cultuurhistorische waarden;
dit landschap herbergt veel sporen van menselijk gebruik
van het landschap over een tijdspanne van duizenden jaren.
De natuurgebieden vervullen bovendien een belangrijke
recreatieve functie voor de inwoners van Hilversum en
omgeving. Doortrekken van de N201 (ook ondergronds) zal
dan ook ernstige schade toebrengen aan de bovengenoemde
waarden onder andere door aantasting en doorsnijding van
de natuurgebieden.

Agenda & Ray’s recept
26 Feb

Thaise Avond

28 Feb

Cavaletti training
Lammert Laseur

3 Mrt

KNHS Dressuur

26 Mrt

Thema avond Taverne

7 April

KNHS dressuur

11 April

Cavaletti training
Lammert Laseur

23 April Thema avond Taverne
5 Mei

KNHS dressuur

23 Mei

Cavaletti training
Lammert Laseur

4 Juli

Cavaletti training
Lammert Laseur

9 Juni

KNHS dressuur

7 Aug

KNHS dressuur

LET OP!
• Bij de KNHS dressuur wordt er niet meer vanuit gegaan dat
bepaalde pensionklanten standaard meedoen. Iedereen
dient zich individueel op te geven via startlijsten.nl of via
MijnKNHS om onduidelijkheid te voorkomen.
• Voor de cavaletti komt er weer een lijstje te hangen
(in de gang bij de toiletten) waar men zich kan inschrijven.
• In Augustus hebben we geen cavaletti of dressuur
i.v.m. de zomervakantie.

Carpaccio wrap
Benodigdheden:
• 2x carpaccio
• 2x tortillawrap
• Rode pesto
• Pijnboompitjes

• Rucola
• Gesneden zongedroogde
tomaatjes
• Parmezaan

Bereiding:
Besmeer de wrap met pesto, beleg het met
de carpaccio, peper en zout. Daarna de
parmezaan erover schaven of strooien, rucola,
pijnboompitjes en de zongedroogde tomaatjes
erop. Goed strak oprollen en in stukjes snijden. Erg
lekker bij de borrel!

Vanaf 28 januari bieden wij voor onze pensionklanten,
in samenwerking met paardendekenwasserij Montfoort,
een deken wasservice aan.

Vormgeving: Belinda Schouten

De wasserij wast, impregneert
en repareert dekens. Je hoeft
vanaf nu niet zelf niet meer te
slepen met de vuile dekens
naar een winkel of er aan te
denken de schone weer op
te halen. Dekens kunnen het
hele jaar door aangeboden
worden op de stal, waar een
speciale blauwe container
staat waarin de te wassen
paardendekens gedaan
kunnen worden. Deze zal
onder de overkapping komen
te staan waar de stal o.a.
opslag voor springmaterialen
en de spullen voor de outdoor
dressuurwedstrijden heeft.

Hoe werkt het?
• De vuile dekens worden elke 2 weken
opgehaald en de gewassen dekens weer
terug gebracht.
• Alle reparaties zijn mogelijk.
• Vaste prijzen voor wassen en impregneren
(prijzen vermeld op de container).
• Per SMS krijg je de kosten van de reparatie
te horen, zodat je die vervolgens ook kunt
betalen.
Zie ook www.paardendekenwasserijmontfoort.nl.
In het voor-en najaar zijn er regelmatig
acties, soms worden die op de kliko bekend
gemaakt en heel vaak via Facebook. Dus
als je altijd op de hoogte wil zijn, like en volg
dan de Facebookpagina van de wasserij.

Stal Prinsenburg BV• Utrechtseweg 269 • 1213 TR Hilversum
T. 035 - 577 24 55 • info@stalprinsenburg.nl • www.stalprinsenburg.nl

