Omgaan met een paard
Wat zijn de zintuigen van een paard?
Met zijn zintuigen kan het paard opmerken wat er allemaal om hem heen gebeurt. Net als bij
mensen maakt het paard gebruik van reuk, gehoor, gezicht, smaak en tast.
Het gezichtsvermogen van een paard is anders dan van een mens. De ogen van het paard zitten aan
de zijkant van het hoofd. Dit heeft twee gevolgen: het ziet met het ene oog iets heel anders dan met
het andere en het paard kan bijna helemaal om zich heen kijken. Een paard kan ongeveer een paar
honderd meter ver kijken.

(Plaatje van internet)
Een paard ziet achter zich helemaal niets. Laat dus weten, met je stem, als je van achteren aan komt
lopen. (plaatje van internet zonder vermelding)
Om te weten wat er aan de andere kant van bijvoorbeeld het weiland gebeurt kan het paard gebruik
maken van zijn gehoor en reukzin. Het paard kan erg goed horen. Doordat hij zijn oor heel goed kan
bewegen kan hij in alle richtingen luisteren naar geluiden. Door zijn goede gehoor kan een paard in
het donker beter de weg vinden dan een mens! Daarnaast kan het paard heel erg goed ruiken. Sterke
luchtjes of heel veel deodorant gebruiken vinden paarden dan ook niet erg prettig. Als een paard
goed wil ruiken trekken ze hun bovenlip op, dit noemen we flemen. Als paarden elkaar voor het eerst
zien zullen ze altijd eerst willen snuffelen. Als ze de geur van een ander paard eenmaal kennen zullen
ze dit niet meer vergeten en elkaar altijd herkennen.
Voor paarden in het wild was het vroeger erg belangrijk dat ze goed konden proeven. Stel dat er een
giftig plantje tussen het gras zat en ze deze nog niet hadden opgemerkt door de geur. Het is dus goed
dat een paard goed kan ruiken en proeven. Net als mensen vinden paarden sommige dingen
lekkerder dan andere dingen. Het ene paard heeft daarom liever een appel als snoepje terwijl het
andere paard liever een wortel eet.
Een paard reageert al op de minste aanraking. Kijk eens in de weide of op stal als er vliegen op een
paard gaan zitten. Het paard zal de vliegen van zijn huid afjagen door een spiertje te laten trillen. De
tastharen zijn ook belangrijk bij het verkennen van bijvoorbeeld een nieuwe stal of de grond van het
weiland. Een lievelingsplekje om te kriebelen bij veel paarden en pony’s zit onder de kin of op de hals
in de buurt van de schoft.

Hoe gedraagt een paard zich?

Als je aan komt lopen bij de stal kun je aan een aantal dingen zien hoe een paard zich voelt en of hij
je heeft opgemerkt. Om dit te kunnen zien kijken we naar de lichaamstaal van het paard. Hierbij kijk
je naar het hoofd, de oren, staart, benen, neus en eventueel de tanden. Hier volgt een lijstje waar
een aantal signalen wordt uitgelegd.
Hoofd
Oren

Ineens afwenden en kijken laat zien dat het paard iets heeft gezien.
Rechtop kan interesse zijn voor iets en het paard is waakzaam. Foto 1.
Opening naar achteren laat zien dat het paard naar iets achter zich luistert. Foto 2.
Plat in de nek laat zien dat het paard bang is of boos. Foto 3.
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Staart

Benen

Neus
Tanden

Als het paard zijn staart hoog optilt, is het paard ergens heel opgewonden over.
Snel heen en weer slaan met de staart laat zien dat het paard boos is.
Drukt het paard de staart plat tegen zijn kont dan is hij bang.
Optillen van een been kan bedelen zijn maar ook dreigen voor het paard gaat
schoppen.
Draait het paard zijn kont naar je toe, stap dan opzij en let goed op zijn benen zodat
hij je niet schopt.
Is het paard aan het snuffelen dan onderzoekt hij iets.
Als een paard zijn tanden laat zien dan moet je oppassen dat hij je niet bijt.

Hoe benader je een paard op de beste manier?
Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen heeft een paard heel veel manieren om iemand op te merken en
te laten zien hoe hij zich voelt. Omdat paarden schrikdieren zijn is het belangrijk dat je altijd rustig
naar ze toe loopt. Of je nu in de weide naar een paard toe loopt of naar de stal loopt, maakt niet uit.
Let op dat je nooit door een stal heen rent!
Laat het paard weten dat je eraan komt door hem pratend te begroeten en zijn naam te zeggen. Je
zal zien dat de meeste paarden en pony’s dan al hun hoofd op zullen tillen. Als je merkt dat je paard
je nog niet heeft opgemerkt blijf dan nog even wachten voor je hem aanraakt zodat je paard niet van
je schrikt. Hierna kun je ze rustig aanraken. Steek dus niet plotseling je hand uit naar zijn hoofd want
dan zal het paard alsnog van je schrikken!
Hoe loop je met een paard?
Om een paard mee te nemen uit zijn stal is het belangrijk dat je het paard een halster omdoet. Doe
deze rustig om het hoofd van je paard en klik deze aan de zijkant vast. Hierna kun je het halstertouw
aan de onderkant vast maken. Met het halstertouw kun je vervolgens je paard vasthouden en sturen
waar je naartoe wil.

Voordat je weg kan uit de stal is het heel belangrijk dat de deur
helemaal open staat. Zorg dat het paard zich niet tegen de deur
of zijkanten stoot als je met je paard naar buiten loopt. Loop
aan de linkerkant van je paard en naast hem. Houd het
halstertouw vast met je linker en je rechterhand en let erop dat
het halstertouw nooit om je hand heen gedraaid zit!
Als je het paard weer op stal gaat zetten let je er weer op dat de
staldeur helemaal open staat en je paard zich niet stoot en loop
je met je paard mee de box in. Sommige paarden zijn heel blij
dat ze weer terug op stal mogen en willen dan heel snel naar
binnen. Let er dan op dat het paard niet over je heen loopt.
Draai je paard in de box om en klik het halster los waarna je het
halster zachtjes van het hoofd af kan halen.
Belonen van je paard
Als je paard erg braaf is geweest of iets heel goed heeft gedaan
dan wil je dit natuurlijk laten merken. Er zijn verschillende
manieren waarop dit kan. Je kunt lief tegen hem
praten, over de hals aaien en kriebelen of je klopt
zachtjes op de hals. Vooral tijdens het rijden is het
zacht op de hals kloppen makkelijk omdat je er
goed bij kan. Ook kun je het paard een snoepje
geven als hij erg braaf is geweest. Let er wel op dat
je niet zomaar elk paard snoepjes gaat geven! De
paarden kunnen gaan bedelen of ze gaan erdoor
bijten. Houd je hand vlak en leg het snoepje in het
midden zodat het paard niet per ongeluk in je hand
kan bijten.

