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https://paulahondsmerkart.blogspot.com/2014/10/aangespannen-paarden-schilderen.html


 

Vergadering van 30 april 2021 

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. 

Varia 

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken 
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan 
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad.  Dit 
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die 
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij 
het liefst maar geschreven kan ook. 
 
  

https://paardensport.vlaanderen/nl/corona


 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2021   

09-05-2021 1 Kersbeek: AC – CAN/CAV - AFGELAST 

22/23-05-2021 1 Bornem: ACB – CAN/CAV 

12/13-06-2021 1 Saive 

10/11-07-2021 1 Linden: ACB – CAN/CAV 
 
 
  

 



 

Let op: De eikenprocessierups komt er weer aan! 

 ARND BRONKHORST 

 

Het voorjaar is weer in volle gang en insecten worden actiever. Zo ook de 

eikenprocessierups. Deze rupsen maken brandhaartjes aan, welke in de 

zomer voor veel problemen kunnen zorgen. Eind mei worden de eerste 

eikenprocessierupsnesten zichtbaar, in juni wordt overlast verwacht. 

De rupsen kunnen bij paarden, die dicht bij eikenbomen grazen, zorgen voor 

irritatie aan de ogen, jeuk aan de huid en luchtwegproblemen bij inademing van 

de haartjes. Ook kunnen paarden opgezwollen lippen en zweren in de mond 

krijgen. Bij drachtige merries kan de rups zorgen voor miskramen of 

geboorteafwijkingen bij het veulen. 

In bossen waar ze minder zonlicht ontvangen komen de rupsen wat minder 

voor. Droge winters en droge warme zomers stimuleren de groei van het aantal 

rupsen. De nesten zijn met het blote oog zichtbaar, je ziet ze vaak aan de zonnige 

kant van de bomen. Let dus goed op of je paard bij een eikenboom in de buurt 

staat en of deze boom nesten bevat. Vind je een nest, laat dit dan weghalen door 

een gespecialiseerd bedrijf. Probeer de nesten nooit zelf te verwijderen. 

https://www.bitmagazine.nl/actueel/let-op-de-eikenprocessierups-komt-er-weer-aan/135857/www.arnd.nl


 

Aanraking met de eikenprocessierups 

Komt je paard in aanraking met de haartjes van de rups? Zorg dan dat je de 

haren van de rups van het paard afspoelt met water. Zorg ook dat de 

vliegendeken en vliegenkap vrij gemaakt worden van brandharen. Heeft je paard 

een heftige allergische reactie, neem dan contact op met de dierenarts. Deze kan 

je paard helpen met zalf en medicatie. 

 

Tips 

Naast het opletten of je paard last heeft van de brandhaartjes en eventueel de 

dierenarts in te schakelen zijn er meer tips om te zorgen dat je paard zo min 

mogelijk last krijgt van de eikenprocessierups. Zo kan je de bomen al vroeg 

inspecteren volgens Professor Myron Zalucki van de Universiteit van 

Queensland. Paardeneigenaren moeten volgens Zalucki in november en 

december de bomen al goed inspecteren en vervolgens de kleine eitjes 

verwijderen of laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Nesten van de 

eikenprocessierups kunnen het best tussen januari en maart verwijderd worden. 

De vliegendeken en -kap van je paard kun je met een kledingroller of plakband 

verlossen van de brandharen. Meer weten over de eikenprocessierups en 

antwoorden krijgen op veel gestelde vragen? Lees dan onderstaand artikel dat 

eerder op de website van Bit verscheen. 

Bron: Nu.nl / Bitmagazine.nl 

  

https://www.bitmagazine.nl/actueel/universiteit-queensland-komt-met-richtlijnen-eikenprocessierups/111566/
https://www.bitmagazine.nl/actueel/universiteit-queensland-komt-met-richtlijnen-eikenprocessierups/111566/
https://www.bitmagazine.nl/medisch/brand-alarm-processierups-in-opmars/112492/
https://www.nu.nl/dieren/6130269/eind-mei-worden-eerste-eikenprocessierupsnesten-zichtbaar-in-juni-overlast.html
http://www.bitmagazine.nl/


 

‘Brand’-alarm, processierups in opmars! 

 
 

De eikenprocessierups is op tournee in ons land en lijkt elk jaar meer van 

zich te laten horen of meer letterlijk gezegd: voelen. Niet alleen wij hebben 

er last van, maar ook onze paarden die in weilanden of stallen in de buurt 

van eikenbomen staan. Hieronder de meest gestelde vragen uit de praktijk. 

1. Wat is een eikenprocessierups? 

Het is een rups van een nachtvlinder die oorspronkelijk uit Zuid-Europa komt. 

Deze bladvretende rups heeft zijn naam te danken aan de groepsbeweging van 

de rupsen in eikenbomen die tegen de avond op zoek gaan naar voedsel.   

2. Waar kom ik ze tegen? 

De laatste jaren komen ze verspreid over heel Nederland voor. In bossen waar ze 

minder zonlicht ontvangen komen ze wat beperkter voor. Droge winters en 

droge warme zomers stimuleren de groei van het aantal rupsen. 

3. Hoe herken ik besmette bomen? 

De nesten zijn met het blote oog zichtbaar en bestaan uit een dicht spinsel met 

vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen. Je ziet ze vaak aan de zonnige 

zuidkant van de bomen. 



 

4. Wat veroorzaken ze voor problemen? 

De rupsen ontwikkelen in de laatste vervellingsperiode lange witte brandharen 

om zich te beschermen tegen hun vijanden. De brandharen zijn kleiner dan 1 

mm en hebben weerhaakjes. De rupsen laten deze haren los bij bedreiging. Deze 

haren veroorzaken bij mens en paard jeuk en irritatie aan ogen, huid en bij 

inademing ook luchtwegproblemen. Bij het paard zien we verder ook nog wel 

eens verdikking van de lippen. De allergische reactie (zwelling, roodheid en jeuk) 

wordt veroorzaakt door een giftig stofje: thaumetopoeine. 

5. Welke periode is de overlast het grootst? 

De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind juli op de rupsen. De 

haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten aanwezig. Na jaren 

kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. 

6. Is direct contact nodig? 

Er is geen direct contact nodig met de rupsen, want de haartjes vanuit 

bijvoorbeeld de nesten kunnen zich ook verspreiden met de wind. 

7. Wat kan ik doen als er contact is geweest? 

In de meeste gevallen zijn de klachten mild en verdwijnen deze weer vanzelf. 

Ontdoe een eventuele vliegendeken of kap met behulp van een kledingroller of 

plakband van brandharen. De vacht van je paard kunt je afspoelen met water. 

Wanneer de problemen ernstig zijn wordt aangeraden de dierenarts te bellen. 

Bepaalde zalven kunnen verlichting geven met betrekking tot de jeuk. De 

dierenarts kan de allergie eventueel met medicijnen onder controle krijgen. 

8. Hoe wordt de rups bestreden? 

De bestrijding van een plaag is werk voor specialisten vanuit gecertificeerde 

bedrijven. Het wordt absoluut afgeraden zelf de nesten te verwijderen, gezien de 

risico’s op ernstige gezondheidsproblemen bij overmatig contact. Bestrijding 

vindt plaats ofwel door het inspuiten van een biologisch of chemisch 

bestrijdingsmiddel, ofwel het leegzuigen van de nesten en daarna vernietigen 

van de rupsen. Verder wordt geprobeerd de omgeving aantrekkelijk te maken 

voor natuurlijke vijanden van de processierups, zoals insecten en bepaalde 

vogelsoorten (waaronder de koolmees). 



 

Erica Reijerkerk 

Paardendierenarts De Hofstede, gespecialiseerd in inwendige ziekten paard 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/medisch/brand-alarm-processierups-in-opmars/112492/)  

  

https://www.devallei.com/kliniek-paarden/de-hofstede/
https://www.bitmagazine.nl/medisch/brand-alarm-processierups-in-opmars/112492/


 

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. 

 

 
 

 


