
pony wll verkopen. De kans is groot 

dill de hUidige eigenaar geen tot wei

nig vreugde beleeft aan de pony en 

deze wellichl kwijt wil. De mogelijk

heid besta look dal het geen onwll 

aar onma ht is van de huidige eige

naar In dat geval lOU, in het belang 

van het paard, hulp geboden kunnen 

worden De rneeste echte oplossingen 

kornen in de praktijk niet door juri

disch getouvvtrek, rnaar door onder

handeling, is mijn ervaring. 

Mr Maeike Woelinga, Amstelveen 

Mok 
In Bit 113 stond een vraag over een 

mokpaard. lk ben in het bezit van een 

volbloed Arabier met drie witte be

nen. Zo gauw de weersvoorspelling 

regen aangaf werd ik al nerveus. 

Gegarandeerd mok. Aile mogelijke 

medicijnen probeerde ik antibiotica, 

vochtafdrijvers en mokzalf Alles hielp 

even maar lo gauw de behandeling 

stopte, vielen er gewoon gaten in zijn 

benen Tot ik in gesprek raakte met 

een dlerfysiotherapeut. ZiJ vertelde mij 

dat ze mok behandelde met laserthe

rapie of een UV-Iamp. De berichten 

klonken lo goed, dat ik besloot die 

therapie te volgen. UV en laser moe

ten altljd door een erkend fysiothera

peut uitgevoerd worden, in ondes

kundige handen kan het brandplek

ken opleveren. Na drie behandelingen 

met de laser werden de plekken al 

mlnder en na lO'n tien behandelingen 

was de mok over. En na de natte au

gustus maand durf ik te zeggen: wij 

zlJn de mok de baas l En dat terwijl 

mijn paard gewoon aile dagen in de 

wei is geweest Misschien een tiP voor 

aile Bit-Iezers) Marjolein de Greef 
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Rugpijn 
tvleer dan acht jaar ben ik een fervent 

recreatief dressuurruiter. Ik ben Inmid

dels 21 jaar. Ik heb zelf geen paard 

maar rijd wekelijks bij een manege in 

de buul1 De laatste tijd heb ik echter 

steeds meer rugproblemen en volgens 

de dokler komt dit door het paardrij

den. Ik wllmiJn hobby echter niet op

geven Wat moet ik doen) Ik heb al 

overwogen om te gaan mennen, 

maar weet niet of dat wei lO veeI 

betel' is. Hilde van Hamme, Beerse (B) 

Antwoord: wanneer de houding 

en zit op het paard niet optimaal 

zijn kun je je rug te veel belasten. 

Een goede houding is afhankelijk 

van de stand van de wervelkolom, 

de stand van het bekken en de lig

ging van de benen. Aan de ene 

kant moet de wervelkolom soepel 

zijn om de bewegingen van het 

paard door te laten vloeien, aan 

de andere kant moet de wervelko

10m stabiel zijn om de hulpen ef

fectief over te kunnen brengen. Je 

zou je houding zelf kunnen bekij

ken in een spiegel in de bak. De 

wervelkolom moet in een lichte 

holling van de onderrug en lichte 

boiling van de bovenrug zijn. De 

schouders zijn ontspannen, Het 

bekken staat in de goede stand als 

je recht op je zitbeenknobbels zit. 

Je zit in balans als er een lijn lood

recht getrokken kan worden door 

oor, schouder, heup en enke\, 

Daarbij moeten de tenen lood

recht onder de knie komen, De 

hiel dient het laagste punt te zijn, 

Ais de rugproblemen blijven, raad 

ik je aan om met je huisarts te 

overleggen over een verwijzing 

voor Cesartherapie (houding- en 

bewegingstherapie) of fysiothera

pie, (Barbara van den Broek, 

oefentherapeute Cesar) 

Ik ga regelmatig met mijn zeven Jaar 

oude merrie naar buiten. Wij rijden 

dan veel in het bos, de duinen en over 

het strand. Wanneer het even kan laat 

ik haar op de lange stukken gaan en 

ze wll dan ook echt lekker hard in ga

lop Het valt mij echter op dat ze dan 

uit zichzelf galopwissels maakt. Ik 

vraag mij af waarom zij dit doe!. 

Tijdens het galopperen heb ik nauwe

liJks druk op de teugels. 

Liza Praag, Heerhugowaard 

Antwoord: het is een natuurlijk 

verschijnsel, paarden changeren in 

de wei ook, Zo'n moeilijke oefe

ning is het niet voor ze, Waarom 

doen ze het? Misschien omdat ze 

de ene diagonaal willen ontlasten, 

Wellicht uit vermoeidheid of slap

teo Maar het kan ook betekenen 

dat jouw paard gewoon meer 

souplesse heeft, Een stijf paard zal 

niet snel changeren, Het is in elke 

geval niets om je zorgen over te 

maken, (Wim Bonhof, bednjfs/eider 

KNHS centrum Ermelo en wanroij) 

Dominant gedrag 
Sinds twee maanden heb ik een mer

rie van zeven, Laatst heb ik haal' in de 

bak gezet en geprobeerd zonder lijn 

te longeren. Dat was geen succes Ze 

sprong de bak uit l Misschien vond ze 

me te dominant of de binnenbak te 

eng? Toen ik haar net had, sprong ze 

ook al eens uit de buitenbak. Zou ze 

misschien bang zijn misschien 1'001' de 

zweep) Met longeren aan de lijn is ze 

dat overigens niet Nadat ze uit de 

bak was gesprongen, hebben we haar 

toch weer even in de binnenbak gezel 

en gekeken of het dominant gedrag 

was, Ze volgde me als een hondje en 

ze stond stil als ik stll stond, Aan het 

halster wil ze daarentegen wei altijd 

harder lopen dan ik. Kunt u me uitleg

gen wat er aan de hand is) Jamie 

Hamoen, Maastricht 

Antwoord: het is geen dominant 

gedrag, Het is een hiaat in haar 

opvoeding. Een paard weet niet 

van nature dat het netjes mee 

moet lopen aan een touw en dat 

het op je moet letten. Jij zult je 

plaats naast haar moeten verdie

nen. Eis je persoonlijke ruimte op 

en accepteer het niet dat het 

paard onoplettend is of voortdu

rend tegen je aanloopt, Gebruik 

een kort zweepje am het paard 

duidelijk te maken wat jouw per

soonlijke ruimte is, Je houding is 

daarbij belangrijk: straal zekel'

heid en rust uit, Met grondwel'k 

kun je ook vertrouwen en respect 

verkrijgen. Oat je paard uit de bak 

springt bij het los longeren duidt 

op gebrek aan vertrouwen en je 

houding is naar aile waarschijnlijk· 

heid te dominant. Wees conse

quent, duidelijk en beloon elke 

gewenste reactie uitgebreid. 

(Monya en John Erb, Educatief 

Centrum 't Ba/ingehof) 
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