
 

 
 

 
  
 
 
 
 

De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van de Vlaamse overheid en de Scholengroep 

Onze-Lieve-Vrouw campus Tuinbouw nodigen u uit voor een lessenreeks over: 

Paardenhouderij:  
“Gedrag van paarden en wetenschap” 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

Maandag 16 september Dr. Machteld Van Dierendonck: “Een tarpan op stal?” 

Machteld van Dierendonck is gedragsdeskundige en heeft een eigen praktijk voor het 

behandelen van paarden met serieuze gedragsproblemen, doet wetenschappelijk 

gedragsonderzoek en doceert op vele Universiteiten in Europa. Ze was  zeven jaar verbonden 

aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Ze heeft wetenschappelijk onderzoek verricht bij 

wilde paardenkuddes, maar tegenwoordig doet ze veel onderzoek in een gedomesticeerde 

situatie en ook naar mens-paard interacties etc.  

Ze geeft post - universitaire tot en met  lagere praktijk opleidingen over paardenwelzijn en -

gedrag, inclusief de leerprocessen en het behandelen van probleemgedrag. 

Ze verduidelijkt wat de essentiële behoeften van paarden zijn en hoe we daar op moeten 

inspelen. Hoe kunnen we door een gepaste omgang, management en staldesign ons dier 

mentaal gezond houden.  Hoe kan u als goed geïnformeerd paardenhouder  probleemgedrag 

van het paard voorkomen en verminderen, zodat u veiliger op weg kan.  

 

Maandag 23 september Prof. em. Dr. Frank Ödberg: “Ken uw klassiekers: paard en training”  

Professor Ödberg was verbonden aan het laboratorium voor Ethologie van de Faculteit 

Diergeneeskunde aan de Gentse Universiteit en aan de Faculteit Psychologie op de VUB. Hij is 

een veelgevraagd spreker op internationale congressen met ruime ervaring op het gebied van 

probleemgedrag van paarden.  

Hij toont hoe de wetenschappen van de ethologie en van de leertheorieën toegepast kunnen 

worden in de training, hoe we een training op deze manier efficiënter kunnen maken en hoe 

we fouten kunnen vermijden. Hij illustreert hoe verrassend goed de fundamenten van de 

klassieke academische rijkunst aansluiten bij de moderne leertheorieën en hoe zij helaas al te 

vaak vergeten worden door de moderne ruiters. Zelf is hij ook een fervent dressuurruiter.   

 



 

 
 

WAAR – WANNEER 

Maandag 16 & 23 september 2013 | 19:30u – 22:30 | Sint-Truiden 
Schouwburgzaal van het Cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8 

 

PARKEERGELEGENHEID  IN SINT-TRUIDEN 

 

1. Parking CC de Bogaard – Capucienessenstraat (gratis na 18u00) op 20 m (1 min) 

2. Minderbroederplein  (gratis na 18u00) op 150 m (2 min) 

3. De vest – Naamsevest  (gratis na 18u00) op 250 m (3 min) 

4. Grote Markt (gratis na 18u00) op 350 m (4 min) 

5. Parking ‘Clockhempoort’ – Sluisberg 5 (Betaald parkeren, max 4,00€) – op 350 m (4 min)  

6. Europaplein – Casinostraat  (gratis na 18u00) op 400 m (5 min) 

7. Parking Sint-Pieter  (zwembad) – Olympialaan (gratis) op 600 m (9 min)  

 

INLICHTINGEN 

� Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij | Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling | Voorlichting en Vorming | Norbert Vettenburg | 

norbert.vettenburg@lv.vlaanderen.be | GSM 0473 83 70 61 

 

� Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij | Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling | Voorlichting en Vorming | Jan Eskens | jan.eskens@lv.vlaanderen.be | 

GSM 0473 83 70 61 

 

INSCHRIJVEN 

Deelname aan deze studieavonden is gratis  

Inschrijven kan met vermelding van de naam en E-mail adres(sen) van de deelnemer(s): 

� Via e-mail marie-jeanne.brems@lv.vlaanderen.be  

� Telefonisch op het nummer 011/74 26 80 

� Per fax op het nummer 011/74 26 99 

� Eventueel kan er ook ter plaatse ingeschreven worden. 


