NIEUWSBRIEF
februari 2015
Geachte trekpaarden- en paardenvrienden,
Het jaar 2015 is alweer meer dan een maand oud. Wat gaat het snel.!.
Zoals op onze algemene leden vergadering van begin januari dit jaar aangekondigd gaan
we weer ‘los’ met diverse bijzondere activiteiten.

Onze eerste activiteit: Longeren kun je leren.!!.
Wanneer je met je paard gaat rijden, ongeacht of je dit onder het zadel doet of dat je
je paard inspant – is het belangrijk dat jullie bepaalde afspraken hebben gemaakt.
Zorg er bijvoorbeeld voor dat de stemverhoudingen duidelijk zijn en dat je paard
weet wat jij met je stemhulpen duidelijk wilt maken. Waar kun je dit nu beter oefenen
dan aan de dubbele longe?
Iemand die alles weet van het werken met de dubbele longe is menner Riny Rutjens. “Bij
het samenwerken aan de dubbele longe is je stemgebruik van super belang”, begint hij.
“Het gehoor is bij het paard namelijk het best ontwikkeld. Maak hier tijdens het werken
met je paard gebruik van. Zorg ervoor dat de klemtoon van de commando’s die je je
paard geeft, steeds hetzelfde is. Anders begrijpt je paard niet wat jij bedoelt.”
Dubbele lijnen
“Longeren met een enkele longe heeft voor mij geen zin”, zegt Rutjens stellig. “Aan een
enkele longe kun je namelijk geen afspraken maken met je paard. Het nut van de dubbele
longe is het nabootsen van het werk dat het paard in de koets moet doen. Aan de teugel
lopen, het goede contact hebben, op twee lijnen lopen, dat is belangrijk. Als je niet op
twee teugels kunt longeren, heb je in de koets een groot probleem. Longeren is dan ook
een beetje als hulpmiddel bedoeld, om de problemen die je hebt in de koets, zoals
bijvoorbeeld mondproblemen, op te lossen. Bovendien helpt longeren om de
samenwerking tussen paard en ruiter te stimuleren Maar ook wanneer je onder het zadel
rijdt, is het verstandig om met een dubbele lijn te longeren.”

Longeer-clinic verzorgd door wereldkampioen 2-spanmennen Riny Rutjes.

Op

03 maart

aanstaande zijn we uitgenodigd bij de stallen

van deze oud wereldkampioen 2-span-mennen te Weert.
Rijo Stables is een opleidingscentrum, training- en handelsstal voor
paarden en pony’s, gevestigd in Weert en gerund wordt door Riny,
Jolanda en Rodinde Rutjens.
Regelmatig worden er bij Rijo Stables clinics en cursussen georganiseerd
en er worden paarden afgericht voor de men-sport.

Het programma voor deze avond:
 19.30 uur ontvangst met koffie en vlaai.
 20.00 uur aanvang clinic longeren met dubbele longe in de binnenbak.
 Vervolgens terug naar de kantine voor de nabespreking.
Deze avond kost €12,50 p.p. voor leden en €15,- p.p. voor niet-leden.
Inbegrepen zijn enkele kopjes koffie en een stuk Limburgse vlaai.
En uiteraard de mogelijkheid om “The Master” al zijn geheimen te ontfutselen.

LET OP.!!.
 Er zijn nog enkele plekken vrij.!!.
 Opgeven kan nog tot en met vrijdag 27 februari a.s.!!.

 Voor degene die het geld nog niet hebben overgemaakt,
denk er aan om dit (gepast) mee te nemen op de 3e.!!.
 Opgeven is ook betalen.!!.
 Als er vragen zijn bel dan: William 06 – 1090 4140
 Opgeven kan bij: froukje_schins@hotmail.com
Op voorhand over maken kan op rekening: Rabobank 1231.96.442 tnv. BeHAT
o.v.v. Longeerclinic Weert.
Adresgegevens:
Rijo Stables Weert
Koekoeksweg 7
6005 NG, Weert
Graag verwelkomen we jullie op de 3e in Weert.!!.

Het Bestuur.

