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Beste Prinsenburgers...

Hoi allemaal,

De eerste nieuwsbrief van 2018! Ook in 2018 is Stal Prinsenburg nog 
steeds bezig de stal te verbeteren, zodat zowel de paarden als de 
 mensen zich helemaal thuis voelen...

In deze nieuwsbrief zullen we de winter van Stal Prinsenburg 2018 
in beeld brengen en we  herdenken onze lieve, trouwe Vlugge Japie 
in een mooi stukje geschreven door Stephen en Pascal. 

We komen wat meer te weten over onze  pensionklant Kim Bouwman en 
haar paard Yuniek en over onze nieuwe aanwinst James Bont. Ten slotte 
kunt u wat lezen over het Maartendijkse bos, de agenda en weer een 
heerlijk recept van Ray!

We zullen jullie dit jaar elk kwartaal een  nieuwsbrief toesturen. Krijg 
je de nieuwsbrief nog niet via de mail of heb je zelf een leuk  verhaal, 
 leuke tips, nieuws of andere goede aanvullingen voor onze nieuws-
brief dan horen wij het graag via Gwen of stuur je input direct naar  
info@stalprinsenburg.nl.

Wij wensen jullie alvast veel plezier met lezen!

groetjes,
Team Prinsenburg



Winter bij Stal Prinsenburg...

In de winter is het hard werken om 
de paarden te blijven voorzien van 
warm water, het terrein een  beetje 
 begaanbaar te houden en alles 
warm te houden. Maar het levert 
ook  prachtige plaatjes op.



 Copa in de sneeuw



Winter bij Stal Prinsenburg...



Vlugge Japie in memoriam

Stephen’s Perspective: Monday, Wednesday, 
Friday and Sunday Morning were special 
occasions for me. Why, because for the last 7 
years it was a chance for me to test our wills 
and determination with each other. Rider 
and horse. Stephen and Yappie! Yes, he was 
difficult, bit you in every conceivable place 
possible while you were brushing him. He did 
not lift his rear hoofs while “ uit Krabben “ he 
sometimes did strange things in riding lesson. 
However he was a brilliant all rounder of a 
horse one could ever wish for. I loved him and 
I surely miss the Yappie. We did a couple of 
dressage competitions together, Jumping was 
a little more difficult but he did that too with a 
tap of the whip as encouragement. Yappie was 
trustworthy and absolutely alert when riding him 
outside in the woods. Many a time a deer would 
jump out before him or cattle behind trees, 
but that was not a problem. He remained calm 
and composed. He was certainly a racer and a 
runner in gallop. He loved to be free under the 
skies and he embraced nature. Naturally he was 
more grumpy doing circles in the inside ring. 
Why, wouldn’t you be grumpy. Pascal certainly 
refused ever to do it and if he had to its was 
only during a lesson with a Madonna earpiece 
firmly in his ear with “ hakken naar beneden, 
teugels op maat, grote volte en kleine volte, 
arbeid draf etc “ and so on.

I passed my horsemanship 
licence on Yappie. I learned to Jump, ride 
and have a passion for these equine creatures 
with this robust stubborn animal. He was not 
everybody’s friend as he bit you if you passed 
him while in the stables as a reminder to say 
“ I am here, ride me .“ He was not the most 
beautiful of horses and some say he looked 
like The Jolly Jumper form Lucky Luke cartoon. 
Nevertheless, he was an important part of my 
life as Pascal is too. So much so that when we 
got married two years ago the clerk from De 
Bilt mentioned a poem that Pascal had written 
about him a few years before for the Prinsenberg 
magazine. I was moved to tears and amazed 
on our wedding day to here this during our 
wedding ceromony. How she found out about 
Yappie ?? The power of the internet.

Now when I am in the garden or house I see 
no more Yappie going into the woods with 
either Pascal, Wim, Nynke or John riding him. 
He is an enormous loss both for me personally 
and Prinsenberg. The lovely Madgalenna has 
promised to get a replacement horse for us since 
November. This is no easy job. I am thankful 
with her persistence and patience. I all still 
wait impatiently and I ask what is happening? 
Horses are a in my blood and a way of life. I 
feel powerless over the whole affair. Our lovely 
Gwen says its difficult to find a replacement and 
Madgelenna still wants us as clients . I agree 
nothing can replace our Yappie and it is difficult 
to find a substitute. He will go down in history 
as the most memorable, obstinate, difficult, 
stubborn, powerful and robust horse one could 
ever meet . Long live Vlugge Yappie!!

The horse with great character, 
speed and determination. 

What a horse. RIP
Who bit my arse !!!



Vlugge Japie in memoriam

Jaap, ik mis je!
Pascal’s Perspective: Ach Japie... Wat kan ik nog toevoegen 
aan de lofzang van Stephen. Voor mij was Jaap 7 jaar geleden 
mijn herintreding als ruiter. Meteen een vuurdoop was het 
zeker. In zijn jonge jaren kon Jaap behoorlijk onstuimig en 
vooral schrikkerig zijn en hij was dol op bokken. Een betere 
herintreding kon ik me niet wensen, tenslotte moest ik altijd 
alert blijven en leerde ik goed te blijven zitten. Ook het feit 
dat Jaap niet het meest soepele paard was betekende dat 
ik hard moest werken om Jaap te laten doen wat ik wilde. 
Je zou denken dat is niet het meest ideale paard....! Niets 
bleek minder waar. Dankzij Jaap was ik goed voorbereid 
om bosritten te maken. Naar mate de jaren vorderden was 
Jaap het meest relaxte buitenpaard wat ik me kon wensen: 
nergens bang voor, voorwaarts, relaxed met andere paarden 
zowel voorop, volgend of naast elkaar. Niet dat alle paarden 
dol waren op Jaap maar dat waren niet de issues van Jaap 
zelf. De enthousiaste bokken bleven altijd aanwezig, ook 
de laatste jaren. Voor mij was dat de kers op de taart Japie, 
tenslotte waren de bokken niet kwaad bedoeld en gaf dat 
een extra dimensie aan de buitenritten. Een beter paard 
zou ik me bijna niet kunnen wensen, of wellicht eentje 
zonder zijn bijzonder slechte humeur in de stal.. maar hé, 
niemand is perfect. Jaap, ik mis je! Geniet van de eeuwige 
jachtvelden, hoe die er ook uit mogen zien.



KNHS Wedstrijden

Helaas zijn wij genoodzaakt om de wedstrijd van 
4 maart af te lasten. Er wordt de gehele week 
vorst voorspeld en daardoor is de buitenbak 
niet toegankelijk.

Onderstaand zijn de outdoor data. 
Die kan je vast in je agenda zetten!

Inschrijven kan al via mijnknhs. Startlijsten.  
Of een mail naar: stalprinsenburg@gmail.com 

Paarden B t/m ZZL en Pony’s B t/m Z2 

8 April   KNHS Dressuur

6 Mei    KNHS Dressuur 

3 juni    KNHS Dressuur

8 Juli KNHS Dressuur

27 juli   KNHS Dressuur (vrijdag-avond)

24 aug    KNHS Dressuur (vrijdag-avond)

9 sept     KNHS Dressuur



Even voorstellen...

Kim Bouwman en haar paard Yuniek

Hallo, ik ben Kim Bouwman, 12 jaar en dit is mijn 
paard Yuniek, een 14 jarige pittige merrie.Ze is heel 
werkwillig en ze kan heel goed springen. Ze is gefokt 
als springpaard. Ze kan best wel druk zijn, maar ik heb 
haar goed onder controle en we worden al een top 
team. Ik heb haar nog niet zo lang dus daarom sta ik 
ook nog niet zo lang op deze stal. Het is wel echt een 
top stal! Je word vriendelijk geholpen en iedereen 
is er aardig. In de tijd dat ik Yuniek heb 4 maanden 
ongeveer heb ik veel nieuwe vrienden gemaakt van 
mijn leeftijd. Daardoor is het heel erg gezellig voor 
mij nu. Op stal eet ik soms avond en lunch en het 
eten is heerlijk. Ray de kok is ook super aardig en hij 
is super grappig. Dit is wel echt de leukste tijd van 
mijn leven, omdat ik het super naar mijn zin heb hier 
op Stal Prinsenburg en het is super gezellig. Dit was 
ik Kim Bouwman met mijn paard Yuniek.

Welkom James Bont

James Bont is een 9 jarige ruin van 1,64m hoog. Nu 
nog in training van stal prinsenburg om uiteindelijk 
lease paard te worden...



Nieuws uit de omgeving

Werkzaamheden A27 /A1

Via de mail hebben we onze pension klanten al op 
de hoogte gesteld van de wegverbreding van de 
A27. Wilt u toch nog meer informatie of  hiervan 
op de hoogte blijven kunt u een kijkje nemen 
op de  website: https://www.verbredinga27a1.nl/

Maartendijksebos

Het Maartensdijkse Bos is een bos in ontwikkeling. In de Tweede Wereldoor-
log hebben de Duitsers hier veel bomen gekapt. Na de oorlog is het gebied 
grootschalig ingeplant met douglassparren en de Japanse lariks voor de 
 houtproductie. Utrechts Landschap vormt het bos nu om naar een meer natuur-
lijk bos met loof- en naaldbomen. Het is nog relatief jong bos, waar kussentjes-
mos en de boomleeuwerik zich thuis voelen. Geleidelijk vinden we er meer 
planten en dieren die van oud bos houden, zoals de das en de boommarter.

Natter bos
Het van oorsprong vochtige bos is verdroogd. Dat komt omdat het water snel 
uit het gebied wordt afgevoerd. Ook wordt er grondwater gebruikt voor de 
landbouw en voor drinkwater. Het Utrechts Landschap wil het gebied graag 
vernatten. Een natter bos biedt meer ruimte aan loofbomen. Op open  plekken 
kunnen vervolgens de moeraswolfsklauw en koningsvaren groeien. Op 
 sommige plekken zijn deze vochtminnende soorten nog te vinden. 

Grens met Noord-Holland
Het Maartensdijkse Bos grenst direct aan het Goois Natuurreservaat. Aan de 
noordwestzijde van het bos ligt fietspad de ‘Hollandse Sloot’ dat de grens met 
Noord-Holland vormt. Hier zijn nog oude grenspalen te vinden.

De loop van de grens is vanaf de tijd van Floris V tot ver in de 16de eeuw een 
geschilpunt geweest. Uiteindelijk stelde de Geheime Raad in 1530 de grenslijn 
tussen het Sticht (de oude naam van de provincie Utrecht) en  Noord-Holland 
vast, maar de landmeter werd omgekocht. Hierdoor werd de grens veel 
 westelijker aangegeven dan officieel bepaald was. Na zo’n 30 jaar werd de 
zaak door een commissie rechtgezet en sindsdien vormt de Hollandse Sloot 
de provinciegrens. De vele grenspalen duiden nog op de talloze conflicten 
in het verleden. Bovendien hebben al deze grensperikelen geleid tot een, 
in ieder geval landschappelijk, zeer onlogische grenslijn. Zo is de Utrechtse 
 Heuvelrug in tweeën gesneden waarbij Het Gooi aan Noord-Holland toeviel.

https://www.verbredinga27a1.nl/default.aspx


Agenda en Recept van Ray

20 Maart  Poolse Avond

8 April       KNHS Dressuur

17 april    Combodjaanse Avond

6 Mei    KNHS Dressuur 

10 mei      Dauwtraprit

15 mei   Mediterraanse Avond

3 juni       KNHS Dressuur

5 juni Tapas Avond

8 Juli        KNHS Dressuur

27 juli       KNHS Dressuur (vrijdag-avond)

24 aug      KNHS Dressuur (vrijdag-avond)

9 sept     KNHS Dressuur

Recept van Ray
Marokkaanse pompoensoep
 
Ingrediënten:
• 400 gram pompoen blokjes
• 1 el Ras el Hanout
• 1 cm verse gember
• 2 tenen knoflook
• 500 ml groente bouillon
• 200 ml kokosmelk
 

Fruit de ui, knoflook en gember glazig.
Voeg daarna de Ras el Hanout toe , even mee 
 bakken. Vervolgens voeg je de pompoenblokjes 
toe en bak dit mee. Bouillon en de kokosmelk 
 toevoegen. 15 minuten koken en dan pureren.
Breng op smaak met olijfolie, zout en peper
Garneer de soep met granaatappelpitjes ,
 verse koriander, pistachenoten en geitenkaas.
Ook heel lekker met naanbrood.

• 100 gram zachte geitenkaas
• 1  naanbrood
• 4 takjes verse koriander
• 1 handje pistachenoten
• 3 el granaatappelpitjes
• Olijfolie,zout, peper
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