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Beste Prinsenburgers...

Hoi allemaal,
De derde nieuwsbrief van
2018! We hebben een
hete zomer achter de
rug en daar hebben we
wat mooie plaatjes van
kunnen vastleggen. Want
de paarden moesten het
natuurlijk ook een stapje
rustiger aan doen.
Vast een paar mooie
plaatjes van onze nieuwe
stalkatjes. We komen wat
meer te weten over onze
pensionklanten Chimène
van Oosterhout en
over Helma van Thiel.
Ook hebben we een
leuk stukje van onze
medewerkster Janine
Scheppink. Een ten
slotte een update
over het Goois
natuurreservaat door
Frans Nijnens (Dante).
Elk kwartaal komt onze nieuwsbrief per mail en online te staan.
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
nieuwsbrief dan horen wij het graag via Laura Pals of stuur je input
direct naar info@stalprinsenburg.nl.
Wij wensen jullie alvast veel plezier met lezen!
groetjes,
Team Prinsenburg

De warmte en de paarden...
Wat hebben we een mooie
zomer achter de rug. Maar
soms was het wel iets te
warm voor zowel mens als
dier. En daarom was een
beetje rust en af en toe een
lekkere koude douche van
Laura welverdiend...

Dit jaar ook winterweilandjes!
Ondanks de warmte en de d
 roogte
hebben de paarden de hele maand
september nog lekker kunnen g
 enieten
van het grasgroene weiland.
Tevens hebben wij besloten dit jaar
winterweilandjes aan te bieden. In
de winterperiode van 1 oktober tot
1 mei stellen wij de eerste 4 weilandjes
beschikbaar, waarbij men een weilandje
per dagdeel kan huren, ochtend of
middag, zodat de paarden toch van
een stukje gras en vrijheid kunnen
genieten in de koude periode.

Nieuwe stalkatten...
We hebben twee nieuwe stalkatten Pietje en Moekie. Zij
verblijven momenteel nog binnenshuis om te wennen, maar
naar verwachting zullen zij in oktober door de gangen en
op het terrein kunnen zwerven. Moeder Moekie en zoon
Pietje zijn door een lieve vrouw uit Hollandsche Rading
opgevangen nadat zij door de oude eigenaresse zijn achter
gelaten in een appartement wegens overlijden van deze
eigenaresse, hierbij hebben zij een valse start gehad en
hopelijk mogen zij bij ons jarenlang genieten van alle liefde
en aandacht die zij op onze stal zullen krijgen!

13 oktober
Clinic Bewust
Wedstrijd rijden

Mijn naam is Malene Nootenboom, ik ben geboren in 1976 in
het dorp Rhoon en van jongs af aan al actief bezig met paarden.
Naast de paarden ben ik tot oktober 2016 werkzaam geweest als
HR adviseur Planning en Organisatie op het gebied van werving,
selectie en ontwikkeling. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in
de loopbaanbegeleiding en in het coachen van medewerkers.
Klik hier om het filmpje van malene te bekijken.

Ik heb een MBO opleiding gevolgd
richting Management en vervolgens
verschillende korte opleidingen
en cursussen gevolgd in de richting van de loopbaanbegeleiding
en c oaching. Daarnaast heb ik de
aanvullende HBO studie Psychologie
en Coaching gevolgd. Hierdoor kan
ik me nog meer kunnen richten op
de mentale begeleiding van ruiters
en amazones, naast de praktijk instructie te paard.
Ik heb van 2001 tot 2006 voor Stal
Flemming verschillende paarden
beleerd en uitgebracht op wedstrijd.
Ook gaf ik in die periode verschillende groepslessen en privélessen. Na
deze periode heb ik dit als zelfstandige voortgezet. In 2011 ben ik gestopt
met het zadelmak maken van paarden en ben ik mij meer gaan richten
op het africhten van paarden naar de
hogere dressuursport.

Ook heb ik toen voor gekozen
om mijzelf meer te richten op
het begeleiden van ruiters en
amazones door middel van reguliere
instructie, maar ook door middel van
workshops en trainingen.
In 2012-2013 heb ik de ORUN opleiding niveau 3 gevolgd en succesvol
afgerond. Het jaar daarna heb ik de
ORUN niveau 4 afgerond met maar
liefst twee keer een negen tijdens
de praktijkexamens, zowel voor
lesgeven als voor rijden.
Vervolgens heb ik de opleiding
Ruiterfitheid gevolgd via de KNHS
in samenwerking met het Adelinde
Trainings Centrum. Hier heb ik geleerd om via oefeningen die de ruiterfitheid verbeteren, mijn leerlingen
nog beter te begeleiden tijdens de
lessen. Door ruiters en amazones af
en toe eens van hun paard te laten
stappen, het eigen lichaam te laten

stretsen en vervolgens weer verder
te rijden kan verrassende gevolgen
hebben voor houding en zit.
Momenteel ben ik zelf actief in de
wedstrijdsport met een aantal fijne
wedstrijdpaarden. Ik breng deze
paarden uit in de klasse L2 tot en
met Grandprix.
Doordat ik verschillende paarden op
hoog niveau heb uitgebracht mag
ik alle paarden, uiteraard afhankelijk
van hun leeftijd, direct starten in de
klasse Zware Tour
Clinics
Tijdens de clinic geeft Malene les
in groepjes van 2 of 3 combinaties
waarbij ingegaan wordt op de basistraining, proefgericht rijden en hoe de
ruiter of amazone de houding en zit
en zichzelf mentaal kan verbeteren.
De duur van de clinic varieert van
30 minuten (max. 2 deelnemers) tot
45 minuten (max. 3 deelnemers).

Even voorstellen...

Onze medewerkster
Janine Scheppink
Hoi allemaal!
Mijn naam is Janine Scheppink ik ben 23 jaar
oud en werk sinds januari op stal prinsenburg.
Ik heb het erg naar mijn zin op stal en ga
daardoor elke dag met plezier naar mijn werk.
Voor ik hier kwam werken heb ik eerst gewerkt
op een privé stal met polo paarden dat was
een hele mooie en bijzondere ervaring, maar
ik miste toch erg de mensen om mij heen,
die zijn er hier op stal gelukkig genoeg. Ik
hoop nog lang op deze stal te mogen blijven
werken.
Groetjes Janine

Even voorstellen...
Chimène van Oosterhout
Hallo allemaal!
Voor diegenen die mij nog niet kennen ik ben Chimène
van Oosterhout en mijn merrie Felliway staat sinds april
van dit jaar op Stal Prinsenburg. Het was wel een hectische
periode om te wisselen van stal, want wij moesten die
dagen meteen trainen voor het NK Jachtpaarden 2018
dat 21 april op Landgoed de Valouwe in Ede plaatsvond.
Een zwaar trainingsprogramma dus en ondertussen veel
veranderingen. Er was zoveel informatie die ik tot mij
moest nemen, maar iedereen was zeer behulpzaam.
Inmiddels zijn wij helemaal gewend en superblij met onze
nieuwe situatie. Felliway en ik zijn dankbaar voor de lieve
hulp die wij vanaf het begin
gekregen hebben van de mederuiters en amazones op stal.
Inmiddels staat Felliway ook op de wei van Prinsenburg, want het is
echt een buitenmeisje. Zo heeft ze ook een keer een hele nacht door
de gang gelopen, omdat haar staldeur niet goed dicht zat. Oepsie!
Kennelijk vond ze dat gezellig, dus….wij kijken zeker uit naar nog meer
gezelligheid hier op Prinsenburg.
Een zonnegroet van Felliway en Chimène

Helma van Thiel
Aan mij de vraag om me even voor te stellen, dan maar even in het
kort, anders wordt t misschien wel n vermoeiende verhaal ;)
Ik ben Helma van Thiel, zelf kom ik uit Hierden (Harderwijk) en sinds
afgelopen november ben ik naar stal Prinsenburg gekomen met
3 paarden. Door een heel stom toeval ben ik 6 jaar geleden in de
“paardenwereld” terecht gekomen en heb daar toen ook mn werk
van kunnen maken, met name in Portugal.
Voor die tijd had ik nog nooit met een paard
gesprongen, ik reed überhaupt geen paard. Nu
is dat wel anders en ben ik dagelijks toch redelijk
druk om de paarden te trainen en fit te houden.
Ik rijd nu met alle 3 paarden nationale en internationale concoursen.
Dus ja, eigenlijk een gevalletje van “je bent nooit te oud......”
Buiten het trainen om geniet ik hier op stal Prinsenburg natuurlijk ook
ontzettend van buitenrijden.
Tot ziens op stal!
Groetjes Helma

Nieuws
Stand van zaken Goois Natuurreservaat (ons bos!)
Sinds 2015 heeft het Goois Natuurreservaat (GNR) plannen gemaakt voor, in hun ogen, verbeteringen in het natuurgebied. Ik was in de beginfase hierbij betrokken als lid van Gebruikersgroep Ruiters en Menners, die echter
door desinteresse van het GNR is doodgebloed. Om die reden ben ik niet gevraagd voor de later gevormde
Adviesgroep, waarin geen ruiters of menners zitting hebben, dus ik adviseer ze vanaf de zijlijn. Onderstaande
informatie komt vooral van deze groep.

Voorgeschiedenis
Toen het GNR in 2016 het ontwerp voor natuurverbinding
Hoorneboeg presenteerde, leidde dit tot grote commotie
bij omwonenden. Met name het grote oppervlakt bos
waarin 80000 bomen gekapt zouden moeten worden
om meer ruime voor een heidelandschap te maken als
verbinding tussen de natuurbruggen Zwaluwenberg en
Hoorneboeg, zorgde voor heftige reacties. Daarbij moet
bedacht worden dat er ook voor andere projecten zoals
de verbreding van de A27 en de reconstructie van de
Utrechtseweg al veel bomen zijn of worden gekapt.
Verkennen van scenario’s en opstellen van een advies
De Adviesgroep heeft Bureau Waardenburg gevraagd
om drie alternatieve scenario’s te ontwerpen:
Een scenario met minimale boskap (Minimum scenario),
een scenario met maximale biodiversiteit (Biodiversiteit
scenario) en een scenario dat in samenspraak met de
adviesgroep zou worden ontwikkeld (Adviesgroep
scenario). Daarnaast moest het bureau de drie
alternatieve scenario’s én het GNR-ontwerp toetsen
aan vooraf door de Adviesgroep opgestelde criteria
(luchtkwaliteit, klimaatopwarming, geluidsbelasting,
wandelmogelijkheden, fietsmogelijkheden, ruiter
mogelijkheden, hond uitlaten, landschapsbeleving,
kwantiteit bos, kwaliteit bos, biodiversiteit, bosgebonden
soorten, kosten aanleg, kosten beheer). Voor alle
scenario’s gold dat deze moeten leiden tot een goed
functionerende natuurverbinding. Het GNR heeft voor
het Adviesgroep scenario gekozen.
Door GNR overgenomen advies van de Adviesgroep
De route van de heideverbinding wordt korter en smaller
dan het oorspronkelijke plan, zodat ongeveer 22HA heide
ontstaat i.p.v. 65 HA en ongeveer een derde van het
oorspronkelijk aantal van 80000 bomen wordt gekapt.
Compensatie bomenkap
GNR is gevraagd om er bij de verantwoordelijke
bestuurders en de provincie Noord-Holland op aan te
dringen maatregelen te nemen voor compensatie van

de bomenkap. Dit kan door het aanplanten van bomen,
maar ook door andere maatregelen die bijdragen aan
CO2 reductie (bijv. omvormen van boerenland in moeras
met veenvorming). De adviesgroep ziet compensatie
het liefst in de eigen regio en binnen afzienbare tijd
gerealiseerd.
Hondenbeleid
Ten slotte vraagt de adviesgroep aandacht voor het
hondenbeleid (onder meer Uitlaatservices) en de
handhaving daarvan in het belang van de biodiversiteit.
Lijst van wensen van ons ruiters
Bovenstaand beleid is voornamelijk van belang voor het
GNR, maar lost lang niet alle problemen voor ons ruiters
op, zoals we die vaak tegen komen en die ik destijds als
lid van de Gebruikersgroep regelmatig heb geprobeerd
op te lossen, maar zonder veel medewerking. Dit zijn,
onder meer:
• De kap van bomen langs de A27 en onlangs langs het
spoor, wat leidt tot verhoogd geluidsoverlast voor de
bewoners van Hollandsche Rading
• Het verlies van CO2 conversie capaciteit door de
bomenkap en geen vervanging van even grote conversie
capaciteit door het planten van nieuwe bomen
• Ontoereikend onderhoud van de ruiterpaarden
• Overlast van mountain bikers, die de ruiterpaden
onoplettend oversteken en anoniem blijven bij (bijna)
ongevallen. In sommige andere natuurgebieden moeten
de mountain bikers een fietsvergunning kopen (voor
weinig geld) waarvoor ze een sticker ontvangen voor hun
helm die hen bij calamiteiten traceerbaar maakt
• Honden Uitlaat Services bestaan, vooral in de buurt
van de Vuurse Dreef, vaak uit grote groepen honden
(tot 15 stuks) met slechts 1 begeleider. Dit leidt soms
tot aanvallen van paarden en van andere honden, dus
onze wens was een limitering van het aantal honden per
begeleider. Dit heeft nog niet tot actie van het GNR
geleid.
Frans Nijnens (Dante)

Agenda en gewijzigde prijzen

7 Okt

KNHS Dressuur

13 Okt

Clinic Bewust
Wedstrijd rijden

23 Okt

Mexicaanse Avond

11 Nov

KNHS Dressuur

20 Nov

Vietnamese Avond

16 Dec

KNHS Dressuur

18 Dec

Indonesische Avond

13 Jan

KNHS Dressuur

29 Jan

Tapas Avond

3 Feb

KNHS Dressuur

26 Feb

Thaise Avond

3 Mrt

KNHS Dressuur

Per 1 oktober 2018
aangepaste prijslijst
Beste Prinsenburgers,
helaas zijn wij per 1 oktober
2018 genoodzaakt de prijzen
van onze diensten iets te
verhogen aangezien onze
kosten ook gestegen zijn. En
wij u en uw paarden de best
mogelijke service en accomo
datiemogelijkheden willen
kunnen blijven aanbieden.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
De nieuwe prijslijst kunt u
vinden op onze website:
http://www.stalprinsenburg.
nl/index.php?page=tarieven
Met vriendelijke groet,
Team Prinsenburg

opmaak door: Belinda Schouten
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