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


 

Vergadering van 30 juli 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   

31-07/01-08-2021  Libramont: CAN 

14/15-08-2021  Booischot: ACB – CAN/CAV 

20/22-08-2021  Bornem: ABC – CB-BK 

 
 
  

 



 

Paardenzintuigen: Zien & ruiken 

Arnd Bronkhorst  

Met zintuigen kunnen je dingen waarnemen, maar hoe werken de zintuigen van paarden? En 

zijn de zintuigen van het paard gevoeliger dan de zintuigen van de mens? In dit artikel leer je 

meer over hoe paarden zien en ruiken. 

Omdat paarden vluchtdieren zijn, is het belangrijk dat hun zintuigen optimaal werken. Zo 

moet een paard kunnen ruiken wanneer er gevaar in de buurt is, zodat het kan vluchten. Een 

paard gebruikt zijn geur ook om voor te planten. Hengsten kunnen ruiken wanneer een merrie 

hengstig is, en hier gebruik van maken. 

Herkenning 

Paarden begroeten elkaar met de neus. Ze blazen zachtjes in elkaars neusgaten en onthouden 

deze geur. Paarden ruiken ook welke paarden er in hun buurt zijn via mest en de lucht. Zo 

kunnen ze elkaar, en ook ons, herkennen. Als een paard in een nieuwe omgeving komt, zal het 

dan ook zijn reukvermogen gebruiken om te kijken of er bekende paarden in de buurt zijn. 

Ook gebruiken paarden geuren om hun territorium af te bakenen. Om deze reden kunnen 

paarden dus over elkaars mest heen mesten. Zo herkennen ze hun territorium en beschermen 

ze deze. 

Neusgaten 

De neusgaten van een paard bevatten zenuwcellen. Deze cellen kunnen geuren analyseren. 

Om deze geuren nog beter te analyseren, trekken paarden hun bovenlip op. Deze brengen ze 

zo dichter naar hun neus toe. Dit heet flemen en heb je vast wel eens gezien. 

In de neus van het paard zit een orgaan dat nog meer en beter geuren kan analyseren. Dit is 

het orgaan van Jacobsen. Een hengst kan bijvoorbeeld veel beter ruiken dat een merrie 

hengstig is als hij fleemt, de geur is dan veel sterker. De geur van een paard is dus een 

duidelijk communicatiemiddel. Hij communiceert zo wie het is, hoe het zich voelt, wat het 

territorium is en of het klaar is om zich voor te planten. 

https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/paardenzintuigen-zien-ruiken/137251/www.arnd.nl


 

•  

▪  

Zicht 

Het paard heeft een goed zicht, en kan wel 340 graden om zich heen zien. De dode hoek van 

het paard ligt bij de staart, en net voor het paard. Een paard kan met twee ogen, maar ook met 

één oog kijken. Dit heet binoculair en monoculair. Als het paard monoculair kijkt, kijkt het 

met één oog. Met één oog kan een paard iets beter bekijken. Vaak kantelt het paard zijn hoofd 

dan een beetje. Als het paard binoculair kijkt, kijkt het met beide ogen. Dit doen paarden als 

ze bijvoorbeeld grazen. Zo houden ze een groter vlak in de gaten. 

De paardenogen geven slecht aan de hersenen door wat ze hebben gezien. Zo kan het paard 

niet schrikken als het met het linkeroog kijkt, maar wel als het met het rechteroog kijk. Hij 

kan dus schrikken van iets dat hij met het andere oog al had waargenomen, omdat de hersenen 

dit niet hebben opgeslagen. Het kan dus zijn dat je paard de ene keer heel anders reageert dan 

de andere keer, en dus een ander paard lijkt. Het is hierom belangrijk om altijd beide kanten 

goed te trainen, zodat het paard niet schrikt van iets wat je altijd links zou doen, en nu rechts 

doet, zoals opstijgen. 

Je paard ziet dus niet continu scherp, alleen als het met een oog inzoomt. Zo helpt het een 

paard dus om hem goed te laten kijken als hij iets eng vindt. Veel ruiters maken de teugels 



 

korter als het paard gespannen is. Beter is om te teugel wat langer te maken, zodat het paard 

monoculair kan gaan kijken en zo het object scherp kan zien. 

Paarden zijn ook gedeeltelijk kleurenblind. Ze zien zwart-wit, met een geel filter. Veel 

zonnebrillen geven ook dit zicht. Bepaalde kleuren, zoals oranje of donkerblauw, ziet een 

paard dus beter dan een andere kleur. Paarden kunnen ook slechter diepte zien dan mensen. 

Het paardenoog heeft ook langer de tijd nodig om van een donkere naar een lichte ruimte te 

gaan, of andersom. Ze hebben meer tijd nodig dan de mens. 

 

Bron: Bitmagazine.nl 

(Bron: https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/paardenzintuigen-zien-ruiken/137251/)  

  

http://www.bitmagazine.nl/
https://www.bitmagazine.nl/gedrag-artikelen/paardenzintuigen-zien-ruiken/137251/


 

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. 

 

 
 

 


