Het verzorgen van een paard
Verzorging voor het rijden
Voor het rijden moet een paard een poetsbeurt krijgen. Je begint met de
rosborstel, hiermee maak je rondjes op huid en zorg je dat het ergste vuil los komt. De harde en
zachte borstel veegt het losse vuil en stof weg. Het hoofd maak je schoon met een hele zachte
hoofdborstel. Voor de manen is er een manenborstel of kam. Daarna komen de hoeven. Deze worden
schoongemaakt met een hoevenkrabber.

Verzorging na het rijden
Ook na het rijden moet het paard gepoetst worden. Hij kan tijdens het rijden zweten en vies worden.
Het paard moet blijven stappen tot het zweet is opgedroogd, daarna mag je gaan poetsen om dat
weg te halen. Als dat niet zo goed lukt, kun je hem gaan wassen met speciale paardenshampoo. Om
hem af te drogen gebruik je een zweetmes of een handdoek.

Eten en drinken
Een paard eet bijna de hele dag door en dat is ook belangrijk voor hem. Het eten bestaat uit hooi,
brokken en water. Van te veel of te weinig eten kan het paard ziek worden. Ook water is heel
belangrijk. Een paard drinkt ongeveer 40 liter water per dag.

Bewegen is gezond
Als je een paard in een weiland zet zie je dat hij de hele dag een beetje loopt en een beetje eet. Dit
hoort bij een paard. Daarom is het belangrijk dat als hij veel in een stal staat, hij ook genoeg kan
lopen. Bijvoorbeeld door met hem te gaan rijden, hem een tijdje in de stapmolen te laten lopen of los
in een zandbak.

De tanden
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 mestbeurt
Het schoonmaken of uitmesten van de stal is erg belangrijk. Alle paardenpoep moet uit de stal
worden gehaald. Vieze plekken en nat stro worden ook verwijderd. Het stro dat nog schoon is wordt
aangevuld met vers stro. Als paarden op een smerige ondergrond staan dan kunnen ze ziek worden.
Ook blijft je paard schoner als hij schoon stro in zijn stal heeft.

Het oude paard
Een paard wordt vanaf 20 jaar oud genoemd. Dan laat hij eigenlijk in zijn gedrag zien dat hij het
rijden niet meer zo leuk vindt. Bijvoorbeeld door chagrijnig te worden met opzadelen, of niet meer te

willen springen tijdens het rijden. Toch heeft ook een oud paard goed eten en beweging nodig. In
Soest heb je een speciaal rusthuis voor oude paarden: Stichting De Paardenkamp. 120 oude paarden
en pony’s worden daar tot hun dood toe verzorgd. Ze worden verzorgd door medewerkers en
vrijwilligers van De Paardenkamp. De Paardenkamp betaalt dit allemaal door geld dat onder andere
via donaties binnenkomt. Wil je De Paardenkamp ook steunen, dan kan dat! Ze zijn elke dag open
voor bezoekers en je kan donateur worden van de stichting.

