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Kreng 
00 wedstnjden verandert mijn zesjari

gedres urmerrie (klasse L) van een 

goed mee Jerkend en gehoorzaam 

paar ,in een chagrijnig en niet voor

waart5 kreng. Tijdens het losrijden is 

er ~I saan de hand, de metamorfose 

vmd pas plaats aan het begin van de 

proef Ze legt haar oren in de hals, 

~aat hi) het aanspnng n in galop en 

loopt me haar act1terhand op de 

h'.'eede hoefslag. Ik kan doen wat ik 

'Ivil, maar ze luistert nie! naar het 

been. Na de proef, wanneer ik de ring 

. rlRat is ze als vanouds: lief. Het ge

drag IS de afgelopen tijd verergerd. Ik 

heb het eerS! bil mezelf gezocht Ben 

I' :I'zeouwachtig, blokkeer ik In mljn 

II of hand? Ik heb er extra op gelet 

maar het verandert nrks. 

M Buri)enne- de Groot, via e-mail 

Antwoord: een beetje spanning is 

al genoeg. Een paard voelt dat En 

jouw paard maakt er misbruik van! 

Dit zijn streken. Het 

dier moet leren om

gaan met jouw wed

strijdspanning. Je 

kunt nu een paar din

gen doen. Boots eerst 

thuis zo reeel moge

lijk de wedstrijdsitu

atie na. Gedraagt het 

paard zich dan wei. en 

die kans is groot, ga 

dan echt op wedstrijd 

totO i srOCKPAAF'lOIA~ 

en leg je probleem voor bij je jury. 

Doe niet mee voor punten en 

neem je zweepje mee in de ring. 

Rijd het paard flink vooruit zodra 

het staakt. Ais ook dit niet helpt 

blijft er nog een optie over; Laat 

een ander je paard enkele keren 

uitbrengen op wedstrijd. Je moet 

de cirkel doorbreken. Blijf wei zelf 

je paard train en, de ander rijdt en

kel op wedstrijden. Neem het je

zelf niet kwalijk dat je spanning 

voelt. Een beetje spanning is heel 

normaal. Het is zelfs goed. Teveel 

spanning duidt er wellicht wei op 

dat je (nog) niet erg overtuigd 

bent van je rijden. Daar kun je aan 

werken. (Wim Bonhof, bedrijfsleider 

KNHS Centrum Ermelo en Wanrotj) 

Karter been 
Mijn rechterbeen is korter dan mijn 

linkerbeen en mijn heup staat scheeL 

Ik loop met zooltjes in mijn schoenen, 

maar deze werken niet tiJdens paard

rijden. Het zooltje raakt mljn stijgbeu

gel immers niet Ik heb mijn rechter 

stijgbeugel al eens een gaatje korter 

gemaakt Dat werkt niet Ik steun dan 

namelijk meer op de rechterstijgbeu

gel. Een stalgenootJe heeft een verge

Iijkbaar probleem. Ook zij maakt een 

beugel korter. Op haar protocol priJkt 

steeds de opmerking 'amazone rijdt 

met ongelijke beugels'. Hoe los ik dit 

probleem op? Ik heb een jong paard. 

Ik wil niet dat hij rugproblemen krijgt 

omdat ik scheef zit 

Monique vd. Veer, Hoofddorp 

AN ,·.'1 t~.sf~A 

Antwoord: een verschil in been

lengte komt vaak VOOL Niemand is 

helemaal symmetrisch. Ais het ver

schil niet groter is dan twee centi

meter, kunnen de spieren dit over 

het algemeen opvangen. Ais je 

toch klachten krijgt, kan een zool

tje in de schoen van het kortste 

been verlichting geven voor de 

spieren. Zo'n zooltje of hakje is 

een aantal millimeter tot een cen

timeter hoog. 

Ais iemand zit. staat het bekken 

recht, mits er geen anatomisch ver

schil is in het bekken. Je houding 

in het zadel is grotendeels een zit

houding (2/3) en voor 1/3 een 

staande houding. Ais een ruiter 

een licht beenlengteverschil heeft, 

wordt dit verschil in de heup, knie 

en enkel gecompenseerd. Het 

hoeft zelfs niet zichtbaar te zijn. 

Ais je de stijgbeugel aan een kant 

korter maakt, vererger je vaak het 

probleem. Een gaatje is immers al 

vier centimeter korter! Juist dan 

ga je scheef zitten. Een betere op

lossing: verdeel het gewicht goed 

over de beide zitbeenknobbels. Op 

die manier krijg je evenveel steun 

in de rechter als in de linker stijg

beugel. Dan zit je, ook met een 

beenlengteverschil, wei in even

wicht. (Barbara van den Broek, oefen

therapeute Cesar, houding- en zitspe

cialist te paard) 

Luizen 
Mijn paard heeft luizen. Kan ik het 

middel Tactic gebruiken, of raadt u me 

lets anders aan 7 Andrea Voortuizen, 

viae-mail 

Antwoord: het middel Tactic kan 

bij paarden beslist niet gebruikt 

worden. In een aantal gevallen 

geeft het zeer ernstige darmpro

blemen welke zelfs de dood tot 

gevolg kunnen hebben. 

Wat kunt u dan wei tegen luizen 

gebruiken 7 In Nederland is er geen 

anti-Iuizenmiddel voor paarden 

geregistreerd en dus ook niet ver

krijgbaar. Soms wordt gebruik ge

maakt van middelen welke voor 

honden bestemd zijn. Vooralsnog 

is onvoldoende bekend of behan

delingen hiermee betrouwbaar 

zijn. Niet geregistreerde middelen 

worden soms wei vanuit Duitsland 

en Belgie verkregen. 

Luizen voelen zich thuis in stoffige 

bedompte stallen. Een goede hy

gienische omgeving en een goede 

verzorging van het paard voorko

men infecties met luizen.(Drs Krijn 

van Muiswinkel, dierenkliniek 

Emmeloord) 

In de spagaat 
Afgelopen zomer liep miJn vlefJarige 

ruin een klapsmouw op aan de knie. 

Gelukkig IS hij weer hersteld. Laatst 

wilde hi) echter in een Jolige bui weg

springen en gleed in de natte weide 

met de voor- en achterbenen in een 

spagaat Na enlg worstelen kwam hi) 

overeind en draafde vrolijk weg Mijn 

paard blljkt een acrobaat! Is dit lenig

held of is het een teken van zwakte? 

Hij zwikt immers wei vaker met de 

achterhand. , van de Vijver, 

Achthuizen 

Antwoord: gemakkelijk onderuit 

gaan en regelmatig zwikken door 

de achterhand kunnen weldegelijk 

duiden op zwakte in de achter

hand. Het feit dat uw paard in een 

spagaat glijdt heeft zeker niets te 

maken met acrobatische kwalitei

ten. Ik zie het meer als een onge

val dat goed is afgelopen. Uw 

paard had evengoed een botbreuk 

of spierverscheuring kunnen oplo

pen. (drs. Evert Offereins, dierenarts) 
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