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Vergadering van 31 maart 2021 

APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 

Als gevolg van de geldende maatregelen inzake corona is het, op dit 
ogenblik, verboden om wedstrijden te organiseren.  Hierdoor zijn we 
genoodzaakt om, voor het tweede jaar op rij, onze jaarlijkse 
dressuur- en vaardigheidswedstrijd te annuleren.  Als club blijven we 
ons echter verder inzetten voor de mensport in het algemeen en 
voor onze leden in het bijzonder.  Van zodra we terug “groen licht” 
krijgen om activiteiten te organiseren in groepsverband zullen we dit 
zeker en vast doen.  Hou jullie gezond en zoals een politieker het 
heeft uitgedrukt: “vooruit met de spuit”. 

Corona 

Wil je meer weten over corona en paardensport?  Via volgende link 
van “Paardensport Vlaanderen” kunt je er alles over nalezen: klik 
HIER. 
 

 
 
 
 
 

Zoekertjes / Te koop: 

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met 
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen.  De vraag of 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 
 
  

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona
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Datum Ptn Omschrijving 
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Zeven vragen over het gebruik van 
graasmaskers beantwoord 

 ARND BRONKHORST 
 
Hoe heerlijk het ook is dat je paard in de vroege lente weer de wei op kan: het 
komt ook met enig risico. Dat lekkere groene gras zit propvol suikers, 
waardoor overgewicht, hoefbevangenheid en koliek op de loer liggen. Wanneer 
jouw paard hier gevoelig voor is en omdat niet op de wei zetten nou eenmaal 
geen optie is, heeft je wellicht baat bij een graasmasker. Maar hoe laat je een 
paard aan zo’n masker wennen? Zeven belangrijke vragen beantwoord. 

1. Wat doet een graasmaker? 

Een graasmaker beperkt de opname van gras aanzienlijk. Het werkt als het ware als 
een ‘draagbare’ slow-feeder, waarbij het paard over een periode van drie uur tijd 
gemiddeld 79% minder gras tot zich kan nemen. Het voorkomt dat de microben in het 
maagdarmstelsel van het paard ‘op hol slaan’ door al het suikerrijke groene gras dat 
in de lente groeit. Wanneer microben ongestoord kunnen smullen van dit suikerrijke 
gras, produceren ze een gigantische hoeveelheden endotoxinen, wat de PH-waarde 
van het spijsverteringsstelsel verhoogt, met koliek en hoefbevangenheid tot gevolg. 
Paarden met insulineresistentie of PPID lopen door hun zwakkere metabolisme daar 
nog eens extra risico op. 

https://www.bitmagazine.nl/welzijn/zeven-vragen-over-het-gebruik-van-graasmaskers-beantwoord/134514/www.arnd.nl


 

Met een masker een paard niet alleen veel minder, maar doet hij er ook langer over. 
Hierdoor kun je jouw paard zonder zorgen langer de wei op laten, wat natuurlijk weer 
zo zijn positieve uitwerking op zijn fysieke en mentale gezondheid heeft.  

Het is superbelangrijk om het gewicht van je paard, goed in de gaten te houden. Met 
een graasmasker op reduceer je niet alleen de suikeropname, maar natuurlijk ook de 
calorieopname. Te dik is niet goed, maar je wil natuurlijk ook niet dat je paard te erg 
vermagerd door het masker. Je kunt het gewicht van je paard iedere week 
controleren, dat hoeft niet op een weegschaal, maar kan ook met een meetlintje en 
een rekenmachine!  

2. Is een graasmasker zielig? 

Nee, een graasmasker is niet zielig. Hoefbevangenheid, overgewicht en koliek is wél 
zielig. Van koliek kan in veel gevallen relatief snel herstellen, maar 
hoefbevangenheid kan grote gevolgen op de lange termijn hebben. Het duurt soms 
weken of maanden voor een paard om hiervan te herstellen, terwijl sommige paarden 
pas na jaren of zelfs nooit meer volledig de oude worden. 

Wanneer je jouw paard op een goede manier laat wennen aan het masker en het 
masker ook consequent om laat, zal hij jou het omdoen van dat masker vast niet 
kwalijk nemen. 

3. Hoe ik mijn paard aan een graasmasker wennen? 

Je kunt je paard niet zomaar uit het niets een graasmasker om doen en de wei in 
gooien. Veel paarden vinden zo’n masker de eerste keer maar raar, waardoor je hem 
moet leren dat hij gewoon kan eten. Bit heeft een simpel drie-stappenplan voor je: 

Stap 1 
Doe het masker om wanneer je paard op de poetsplaats of op stal staat. Beloon hem 
uitvoerig wanneer hij dit braaf accepteert. Geef vervolgens een snoepje door het 
gaatje van het masker, waarmee je jouw paard duidelijk maakt dat hij kan eten door 
dat kleine gaatje. Herhaal dit voor een paar minuten, enkele dagen achter elkaar. 
Leer hem op die manier dat het dragen van dat masker hartstikke leuk is! 

Stap 2 
Laat je paard aan de hand grazen. Geef hem de tijd om uit te vinden hoe hij het 
beste het gras kan afbijten. Kies wanneer je dit doet bij voorkeur een strook met gras 
dat nog niet te kort is (dan is de beloning te klein), maar ook niet te lang (dat is 
moeilijker om vast te pakken). Bij het grazen aan de hand kun je meteen controleren 
of het masker goed zit. Herhaal dit opnieuw voor een paar dagen, tot je paard 
doorheeft hoe het spelletje werkt. 

Stap 3 
Zet je paard de eerste keer wat korter op de wei dan gebruikelijk. Maak deze tijd 
geleidelijk langer. Op die manier help je niet alleen een extra handje om zijn 
spijsverteringskanaal te laten wennen, maar laat je jouw paard ook wennen aan de 



 

nieuwe manier van grazen. Erg belangrijk: zorg ervoor dat het paard vanaf deze stap 
áltijd zijn masker aan heeft wanneer hij de wei op gaat. Geen uitzonderingen! 

Wil je jouw paard op een goede manier laten wennen aan het masker, maak er dan 
een positieve ervaring van. Sommige paarden kunnen gefrustreerd raken, dus wees 
daarop bedacht en coach hem er doorheen. Het is allemaal voor ’n goed doel! 

4. Moet een paard het graasmasker áltijd aan? 

Het is belangrijk dat je paard het graasmasker áltijd aan heeft wanneer hij de wei op 
gaat. Hiermee voorkom je dat je paard als een gulzig varkentje zijn buik volpropt 
wanneer hij het masker even niet om heeft.  Je paard zal snel genoeg leren dat 
masker betekent: naar de wei. Wanneer je hierin consequent bent, zal je paard ook 
minder geneigd zijn om allerlei capriolen uit te halen om het masker uit te trekken. 

Sommige (zeer gevoelige) paarden moeten het masker jaarrond dragen. Gras bevat 
namelijk niet alleen veel suiker in het voorjaar, maar ook wanneer het warm en 
zonnig is in de zomer. Ook in de herfst kan de suikerwaarde van het gras pieken. Uit 
onderzoek blijkt dat daarnaast de hormoonhuishouding van paarden in de herfst 
meer schommelt, wat invloed heeft op hun metabolisme en daardoor reageert op 
suikerpieken. De herfst kan daarom in sommige gevallen zelfs gevaarlijker zijn dan 
de lente. 

5. Zijn graasmaskers alleen voor ‘dikke, oude 
koudbloeden’? 

Hoewel koudbloeden en oude paarden inderdaad gevoeliger kunnen zijn voor 
hoefbevangenheid, kunnen ‘jonge, magere warmbloedpaarden’ net zo goed een 
graasmasker nodig hebben. Ieder paard kan heftig reageren op de plotselinge 
verandering van rantsoen wanneer hij de wei weer op gaat. Ook wanneer je paard 
van een relatief kaal weiland naar een weiland met groen lentegras verhuist, is het 
aan te raden om na te gaan of hij misschien profijt heeft van een graasmasker. 
Hoefbevangenheid en koliek beperkt zich niet tot dikke paarden of koudbloeden: het 
kan ieder paard overkomen.  

6. Hoe ziet een goed passend graasmasker eruit? 

Er zijn heel veel verschillende graasmaskers op de markt, gemaakt uit allerlei 
verschillende materialen. Er zijn zelfs een aantal adresjes die gespecialiseerd zijn in 
het aanmeten van een goed graasmasker, waar je terecht kunt bij twijfel. 

In de regel moet het paard tijdens het grazen genoeg ruimte om zijn neus hebben en 
de kin moet niet tegen het masker komen. De onderkant van het masker moet 
parallel aan de grond komen. Op die manier kan het paard zijn neus recht op de 
grond drukken en het gras door het gaatje afbijten. Een goed passend masker mag 
niet schuren. Is je paard toch gevoelig voor kale plekjes, kies dan voor een masker 
met een stukje voering van wol of neopreen. 



 

Een erg belangrijke tip bij het kiezen van het juiste graasmasker: kijk of de omtrek 
van het masker in de waterbak van je paard past. De meeste graasmaskers kunnen 
zonder problemen gebruikt worden bij automatische drinkbakken. Maar mocht je 
paard een ander drinksysteem hebben (zoals een vlotterbak of een weidepomp), 
check dan altijd even je paard goed bij het water kan! 

7. Kan een graasmasker worden vast gemaakt aan een 
normaal halster? 

Nee, liever niet. Natuurlijk kun je een graasmasker aan een normaal halster 
bevestigen, maar dit wordt sterk afgeraden. Kies liever voor een veiligheids- of 
zogenaamd ‘breakaway’-halster. Deze halsters zijn zo gemaakt dat het halster bij 
gewoon gebruik prima blijft zitten, maar wanneer het paard ergens aan vast komt te 
zitten het halster makkelijk los schiet.  

Er bestaan ook halsters die een schuifje hebben bij het gedeelte bij de keel, 
waardoor je ‘t halster net iets beter onder de kaak kunt bevestigen. Hierdoor voorkom 
je dat je paard het masker heel makkelijk over zijn oren af kan doen.  

Bron: Pro Equine Grooms, Journal of Equine Veterinary Science 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/welzijn/zeven-vragen-over-het-gebruik-van-graasmaskers-
beantwoord/134514/)  

 

  

https://www.proequinegrooms.com/
https://doi.org/10.1016/j.jevs.2015.09.009
https://www.bitmagazine.nl/welzijn/zeven-vragen-over-het-gebruik-van-graasmaskers-beantwoord/134514/
https://www.bitmagazine.nl/welzijn/zeven-vragen-over-het-gebruik-van-graasmaskers-beantwoord/134514/


 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Te koop: 

 
Prachtige dressuurwagen , SPEED  SPIDER ,  met mechanische stabilisatie systeem VERDONSCHOT-
SOMEREN . 

• Maar enkele wedstrijden gebruikt , enkel gebruikt op wedstrijd ,nooit op training , volledig in 
orde wat betreft  FEI regelementen  betreft maten en gewichten, wagen in nieuwe staat , 
weg wegens stopzetten wedstrijden . 

  
Mooi  luxe dubbelspan borsttuig ,marathon licht gewicht. Van der Wiel 

• Bruin leder , treksysteem met nylon verstevigd , roestvrij staal vernikkeld , hoofdstel , 
borsttuig , disselriemen , schoftjes , staartriemen , strengdragers , springriemen , culerons , 
leidsels , eveneens enkele malen gebruikt in combinatie met de dressuurwagen . 

 
Bevragen en info  Monique Dhondt     GSM:  +32  494. 20.36.51.    of    052. 46.20.98. 

 

 
 

 


