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https://paulahondsmerkart.blogspot.com/2014/10/aangespannen-paarden-schilderen.html


 

Vergadering van 30 juni 2021 

Corona 

Wil je meer weten over corona en paardensport?  Via volgende link 
van “Paardensport Vlaanderen” kunt je er alles over nalezen: klik 
HIER. 
 

 
 
 
 
 

Zoekertjes / Te koop: 

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met 
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen.  De vraag of 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 

Varia 

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken 
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan 
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad.  Dit 
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die 
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij 
het liefst maar geschreven kan ook. 
 
  

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona


 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2021   

04-07-2021  Walhain: CAN 

10/11-07-2021  Linden: ACB – CAN/CAV 

25-07-2021  Grote Brogel - AC - CAN/CAV 

31-07/01-08-2021  Libramont: CAN 

14/15-08-2021  Booischot: ACB – CAN/CAV 

20/22-08-2021  Bornem: ABC – CB-BK 

 
 
  

 



 

Waar of niet waar? Zes mythes over 

verzorging 

 

We hoeven jou natuurlijk helemaal niets meer te vertellen over poetsen, scheren, vlechten en 

wassen. Paarden verzorgen is inmiddels je tweede natuur. Maar wist je dat lang niet alle 

oeroude feiten over poetsen kloppen? Bit zet zes mythes over poetsen op een rijtje. Wat denk 

jij, waar of niet waar? 

Mythe 1: Een glanzend paard is een gezond paard 

Een paard met een glanzende vacht móet wel gezond zijn. Maar toch is dat niet altijd waar. 

Natuurlijk gaat de vacht van een gezond paard prachtig glanzen door een goed 

uitgebalanceerd dieet en een regelmatige, grondige poetsbeurt (met veel rosborstelen en 

weinig wassen). 

Toch zegt die glanzende vacht niet alles. Een handige poetser kan echter een ongezond paard 

gezond laten lijken. Met glansspray of shampoo kun je een gezonde huid prima veinzen, maar 

als ’t er op neer komt dan kan niets op tegen de natuurlijke oliën van de huid.  

Een paard met overgewicht kan ook een glanzende vacht en fraaie appeltjes hebben. Het 

paard ziet er dan misschien stralend uit, maar zijn extra kilo’s belasten zijn gewrichten 



 

onnodig en maakt het paard gevoelig voor metabolische problemen zoals insuline-resistentie 

en hoefbevangenheid. Ga er dus niet altijd van uit dat een gezond paard glanst! 

Mythe 2: Een doffe vacht is een slecht teken 

We draaien de vorige mythe even om: een paard met een doffe vacht is niet gezond. 

Uiteraard, een doffe vacht kan zeker betekenen dat een paard niet gezond is. Vaak komt dit 

door parasieten, wormen, een slecht dieet of onvoldoende vachtverzorging.  

Echter, niet ieder paard glanst even mooi. Zo is de vacht in de winter meestal wat doffer 

omdat de haren lang zijn, glanst de vacht minder wanneer het paard in de rui is en zijn 

sommige paarden nou eenmaal dol op ’t nemen van een regelmatig modderbad. Zo’n paard 

kan dan hartstikke gezond zijn, maar een stuk minder glanzen dan je zou verwachten. 

Mythe 3: Haar is dood en gevoelloos, dus manen trekken 

doet geen pijn 

De mythe der mythes: haar is dood en gevoelloos, dus net als knippen doet trekken ook geen 

pijn. Helaas: daar is weinig van waar. Iedere haar groeit uit een haarzakje. Deze zakjes zitten 

niet in de bvoenste huidlaag, maar in de laag daaronder. De huid is op die plek goed 

doorbloed en aan ieder haarzakje zit een piepkleine zenuw. Het haarzakje heeft dus wel 

degelijk ‘gevoel’.  

Wanneer je de manen trekt, trek je het haar met haarzakje en al uit. Misschien reageert niet 

ieder paard er even heftig om, maar feitelijk doet het trekken van de manen doet dus net zo 

veel zeer als een waxbeurt… auw! 

Mythe 4: Je moet je paard altijd invlechten wanneer je op 

concours gaat 

Wist je dat het helemaal niet verplicht is om je paard in te vlechten wanneer je op concours 

gaat? Bij het springen zie je wel vaker paarden met losse manen, maar ook bij dressuur is het 

toegestaan. Zolang de manen netjes verzorgd op een handbreedte lengte naar één kant hangen, 

dan mag je ook met losse manen in de ring verschijnen. Zelfs bij de dressuur! Over het 

algemeen wordt een netjes ingevlochten paard meer gewaardeerd door de jury, maar je mag er 

niet op worden afgerekend. 

Heb je een Tinker, Haflinger of Fries met prachtig lange manen, dan mogen deze – volgens de 

ras-omschrijving – gewoon los blijven hangen, mits goed verzorgd. Het is trouwens ook niet 

verplicht om knotjes te maken wanneer je besluit je paard toch in te vlechten: je mag ook 

kiezen voor een hengstenvlecht of kleine staartjes. 

Mythe 5: Een scheutje Dreft verwijdert iedere poepvlek 

Een schimmel met weerbarstige poepvlekken? Met een scheutje vaatwasmiddel krijg je hem 

wel weer schoon. Jazeker, Dreft krijgt al het vuil weg. Maar het verwijdert ook alle goede 

oliën van de huid. Ieder haarzakje heeft een klier dat huidvet produceert. Dat huidvet zorgt er 



 

niet alleen voor dat de huid soepel blijft, maar is ook antibacterieel en maakt daarmee deel uit 

van het immuunsysteem van je paard. 

Vaatwasmiddel werkt veel agressiever dan shampoo en verwijdert vrijwel al het huidvet. Dit 

zorgt ervoor dat de haren broos worden en maakt de huid ontzettend droog en gevoelig voor 

wondjes. Wassen met vaatwasmiddel maakt je paard zelf nog viezer, omdat de huid zijn 

natuurlijke vuilafstotende laagje olie kwijt is. 

Mythe 6: Alleen met shampoo krijg je jouw paard écht 

schoon 

Een goede (paarden)shampoo doet zeker wonderen en is een stuk minder agressief voor de 

vacht dan Dreft. Toch gaat de voorkeur uit om vlekken eerst proberen te verwijderen met een 

goede poetsbeurt en een vochtige doek met een beetje vlekverwijderaar voor paarden.  

Mocht je jouw paard echt niet schoon krijgen, dan kun je shampoo proberen. Beperk je als het 

kan tot de vieze plekken en zorg ervoor dat je voldoende water gebruikt om de shampoo-

resten weg te spoelen.  

Bron: Bitmagazine.nl 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/verzorging/waar-of-niet-waar-zes-mythes-over-verzorging/137828/)  
  

http://www.bitmagazine.nl/
https://www.bitmagazine.nl/verzorging/waar-of-niet-waar-zes-mythes-over-verzorging/137828/


 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Te koop: 

 
Prachtige dressuurwagen , SPEED  SPIDER ,  met mechanische stabilisatie systeem VERDONSCHOT-
SOMEREN . 

• Maar enkele wedstrijden gebruikt , enkel gebruikt op wedstrijd ,nooit op training , volledig in 
orde wat betreft  FEI regelementen  betreft maten en gewichten, wagen in nieuwe staat , 
weg wegens stopzetten wedstrijden . 

  
Mooi  luxe dubbelspan borsttuig ,marathon licht gewicht. Van der Wiel 

• Bruin leder , treksysteem met nylon verstevigd , roestvrij staal vernikkeld , hoofdstel , 
borsttuig , disselriemen , schoftjes , staartriemen , strengdragers , springriemen , culerons , 
leidsels , eveneens enkele malen gebruikt in combinatie met de dressuurwagen . 

 
Bevragen en info  Monique Dhondt     GSM:  +32  494. 20.36.51.    of    052. 46.20.98. 

 

 
 

 


