
Borstelen 
 

Paarden worden om verschillende redenen geborsteld. Niet alleen om 
ze schoon te maken maar het is ook een soort massage voor je paard. 
Ook kun je tijdens het borstelen kijken of er ergens wondjes of rare 
plekjes zitten. Als je een plekje vindt waarvan je twijfelt of dat er goed 
uitziet, vraag dan of iemand er even naar kan kijken. Het goed 
schoonpoetsen van je paard is belangrijk omdat zand en vuil kunnen 
gaan schuren onder het hoofdstel en zadel en zo wondjes kunnen 
veroorzaken. 
 
Er zijn verschillende borstels waarmee je het paard kunt borstelen. Je begint 
met de rosborstel, dit is een rubberen borstel waarmee je cirkelvormige 
bewegingen gaat maken. Hiermee maak je het vuil los van de vacht en 
masseer je de huid. Doe voorzichtig met borstelen op plekken waar de huid 
dicht op het bot ligt zoals bij de benen. De benen en het hoofd kun je beter 
overslaan met deze borstel. Daarnaast is er de rosborstel met allemaal harde 
plastic stokjes. Ook deze is goed om vuil weg te poetsen. 
 

Na de rosborstel pak je de harde borstel, dit is de borstel met 
harde haren. Hiermee maak je lange stroken over de vacht. Met 
deze borstel haal je het ergste vuil van het paard af en wordt hij 
al een stuk schoner. Na de harde borstel doe je hetzelfde met de 
zachte borstel. Deze heeft zachtere en dunnere haren waarmee 
je de laatste haartjes en vuil weg poetst. Met deze borstels kun 
je ook het hoofd en de benen schoon poetsen. Let erop dat je 
met de haarrichting mee borstelt en niet tegen de haren in. 

Maak na het poetsen je borstels schoon door ze langs de rosborstel te halen en de haren eruit te 
halen. Als je het paard echt helemaal schoon wil maken kun je nog met een 
wollen doek of oude handdoek het laatste vuil wegpoetsen. 
 
De staart borstel je eigenlijk nooit. Je kan het hooi en stro uit de staart halen 
met je handen. Door de staart te borstelen of te kammen, trek je namelijk de 
haren eruit en blijft er op gegeven moment geen staart meer over. De manen 
kun je wel voorzichtig kammen. Hiervoor bestaat een manenkam of je gebruikt 
een oude haarborstel.  Doe hier wel voorzichtig mee want je wil je paard niet 
kaal plukken! 
 
 


