Paarden
Paarden bestaan ongeveer 70 miljoen jaar. Toen zagen ze er heel anders uit,
veel kleiner en had je niet het idee dat je er op kon rijden. Nu kan dat wel,
omdat ze groter zijn geworden en er meer aan gewend zijn dat er iemand op
hun rug zit.
Je hebt meisjes en jongens paarden. De meisjes noem je een merrie, de
jongens een hengst. Als een hengst gecastreerd is, noem je het een ruin. Ook
zijn er verschillende hoogtes. Dit noem je de stokmaat. Als hij hoger dan 1.48 cm is, noem je dit een
paard. Is dit lager dan 1.48 cm dan noem je dit een pony.

Zintuigen
De oren, ogen, neus en mond zijn belangrijke zintuigen. Hiermee kan hij goed kijken of er misschien
gevaar is, en dat hij het goede eten opeet. Een paard is heel gevoelig, hij voelt het al als er een vlieg
op zijn huid zit. Hij kan ook 10 tot 20 keer beter horen dan de mens. De oren helpen ook met ‘praten’
met de andere paarden. Ze kunnen apart van elkaar bewegen. De oren naar voren betekent dat ze
nieuwsgierig zijn, de oren opzij betekent dat ze ontspannen zijn en de oren naar achter betekent dat
ze boos zijn.

Voeding
Als een veulen wordt geboren dan heeft het een paar kiezen in zijn mond. Als hij ouder wordt dan
komen daar tanden en kiezen bij en wisselt hij de veulenkiezen. Een volwassen paard of pony heeft
24 kiezen en 12 tanden.
Een paard is bijna de hele dag bezig met eten. Hij eet niet alleen gras, maar hij knabbelt ook op takjes
en blaadjes van planten. Dit is in het weiland, in de stal kan je een paard hooi en brokken voeren.

Kleuren
De kleur van een paard kan erg verschillen. De bekendste kleuren zijn:
-

Zwart
Bruin
Vos
Schimmel
Bont

Naast deze kleuren zijn er ook lichte of juist donkere varianten te vinden. Of juist met stipjes zoals bij
de Appaloosa.

Rassen
Een ras betekent dat de paarden er hetzelfde uitzien. Bijvoorbeeld dat een Fries paard altijd zwart is,
en dat een Shetlander niet groter mag zijn dan 1.07 cm. Er zijn verschillende rassen bij de paarden en
pony’s. De bekendste zijn de Shetlander, Fjord, Haflinger, Arabier en Fries. Er zijn ook veel
verschillende paarden die van 2 rassen zijn, bijvoorbeeld dat de vader een Arabier is en de moeder
een Fries. Dan noem je het veulen een Arabofries.

Aftekeningen
Een paard kan verschillende witte vlekken op zijn hoofd of lichaam hebben. Aan deze vlekken kan je
een paard herkennen. Op het hoofd heb je de volgende soorten:

Hier zie je bijvoorbeeld een kolletje, bles, snep en de streep.
De onderkanten van de benen kunnen ook wit zijn, de volgende soorten wit kan je tegenkomen bij
de benen:

Hier kan je onder andere de witte kroonrand, sok, half witbeen en gelaarsd in zien.

De paardensport
Dressuur
Bij de dressuur gaat het om verschillende oefeningen die je uitvoert met je paard of pony. Dat kan op
verschillende niveaus, dit heeft onder andere met de leeftijd van je paard te maken.
Er zijn wedstrijden waarin je laat zien hoe ver je paard al is en daarmee kun je prijzen winnen en
punten scoren.
Springen
Springen kan je thuis doen, bijvoorbeeld door een hindernis te maken van balken en autobanden. Je
paard of pony springt er dan overheen. Je kan ook op wedstrijd springen, dan staan de hindernissen
op een bepaalde hoogte (ligt eraan hoe hoog je niveau is). Ook wordt het parcours steeds moeilijker
gemaakt, je moet dan bijvoorbeeld over een ‘sloot’, ‘dubbel’ of driesprong springen.
Mennen
Met mennen wordt bedoeld dat een paard of pony voor een kar loopt. Deze kar kan met 2 of 4
wielen zijn. De grootte van de kar heeft ook met de grootte van de pony of het paard te maken.
Voltige
Voltige is eigenlijk turnen op een paard. Het paard loopt rondjes aan een lange lijn, en de turnsters
doen dan hun oefeningen op het paard. Er zijn regels bij voltige die ervoor zorgen dat het paard niet
schrikt van die oefeningen, dus je mag niet te dicht bij zijn hoofd komen.

