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(ANTWERPEN)

(Bron: klik hier)

Vergadering van 28 februari 2022
Corona
Wil je meer weten over corona en paardensport? Via volgende link
van “Paardensport Vlaanderen” kunt je er alles over nalezen: klik
HIER.

APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
Het APZ heeft een aanvraag ingediend bij de VLP voor de organisatie
van haar jaarlijkse dressuur- en vaardigheidswedstrijd. De wedstrijd
was gepland op 24 april 2022 op domein Moervelden te 2520 Ranst,
Bistweg 11. Om volgende redenen kan deze datum echter niet
aangehouden worden: op 24 april is een nationale wedstrijd (CAN ABC) gepland te Saive dewelke voorrang heeft op onze organisatie en
ondertussen is er een BMX-wedstrijd voorzien naast onze terreinen,
hetgeen niet verenigbaar is met paardensport.
Wij gaan verder ook afwachten wat de coronamaatregelen brengen
vooraleer te beslissen over het al dan niet kunnen organiseren van
onze wedstrijd op een andere datum. Indien er geen wedstrijd kan
doorgaan zullen wij ons zeker focussen op de "koetsenbeurs" van
december 2022.
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.

AGENDA
Datum
2022
06-03-2022
13-03-2022
20-03-2022
23/24-04-2022

Ptn Omschrijving
Axel – CAV
Oud-Heverlee – CAV
Bornem – AC – CAN/CAV
Saive (ABC) - CAN

Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
met vermelding: “Lidgeld 2021 : Naam + Voornaam”
Of te betalen aan Liliane.
___________________________________________________________________________

Advertenties in het APZ-boekje
Voor een A4-blad = 250,00 euro
Voor een ½ blad = 125,00 euro
Voor een ¼ blad = 70,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari

Het zicht van paarden, hoe werkt dat?

FRANK SORGE

Uit onderzoek is gebleken dat paarden beter kunnen zien dan gedacht.
Maar hoe en wat ziet een paard precies? Bit vroeg het paardenarts Iris van
Gulik.
Een paard kan bijna 360 graden zien. Er wordt geschat dat paarden zo rond de
350 graden zicht hebben. Dit komt doordat paarden hun ogen aan de zijkant
(links en rechts) hebben en niet recht vooraan, zoals mensen. Ze kunnen dus
bijna helemaal rond zich kijken, enkel recht voor en recht achter zich kunnen ze
niets zien. “Als een paard te diep of achter de teugel loopt, wordt een groot deel
van het beeld wat hij met beide ogen in de verte ziet weggenomen. Doordat de
ogen naar beneden gericht zijn kunnen ze niet ver voor zich kijken”, legt Iris van
Gulik uit.
‘Er wordt geschat dat paarden zo rond de 350 graden zicht hebben’

Omhoog en omlaag
Paarden kunnen diepte zien, maar ze zien diepte wel anders dan wij. Hoe
paarden diepte precies zien is niet bekend. Wat wel opvallend is, is dat paarden
hun hoofd omhoog en omlaag bewegen als ze ergens op af lopen wat ze eng
vinden. Er wordt gedacht dat ze dit doen om een beter beeld te krijgen. Paarden
zien in een smalle streep, door het hoofd van boven naar beneden te bewegen
kunnen ze meer beeld krijgen. Ze maken het beeld voor zichzelf breder om als
het ware een totaalplaatje te creëren.

Kleuren
Een paard heeft minder kegeltjes in zijn oog dan mensen. “Kegeltjes zijn de cellen
die ervoor zorgen dat je kleur ziet”, legt Iris uit. “Deze kegeltjes bevinden zich
achteraan in het oog. Precies achter de pupil bevindt zich de lens die een beeld
projecteert op het achterste gedeelte van het oog. Dit ‘projectiescherm’ heet de
retina. Middels zenuwimpulsen worden de beelden doorgegeven aan de
hersenen waar het beeld uiteindelijk gevormd wordt. Mensen hebben drie typen
kegeltjes, paarden maar twee. Hierdoor zien paarden kleuren anders dan
mensen. Ze zien blauw en groen, maar de kleur rood zien ze minder goed.”

Schrikken om ‘niets’
Daarentegen hebben paarden weer meer staafjes in het oog dan mensen. “Dit
houdt in dat ze lichtgevoeliger zijn dan wij. In het donker en vooral in de
schemering zien ze beter. Wel duurt het langer voordat ze zich kunnen
aanpassen in een situatie van licht naar donker of andersom. Daarnaast zijn
paardenogen gevoeliger voor beweging, dit komt vanuit hun (prooidier)instinct.
Op grote afstand kunnen ze kleine bewegingen al heel snel waarnemen. Dit is
goed om te onthouden als je weer eens boos wordt op je paard omdat hij
zogenaamd ‘nergens’ van schrikt.”
‘Paardenogen zijn gevoeliger voor beweging, dit komt vanuit hun (prooidier)instinct’

Verminderd zicht
Hoe weet je nou of je paard verminderd zicht heeft? “Dat is heel moeilijk te
bepalen, ook voor dierenartsen. Als ze blind zijn heb je het meestal wel door: dan
lopen ze overal tegenaan. Ook als een paard blind is aan één oog valt dit vaak
wel op, doordat ze bijvoorbeeld altijd aan een kant tegen de staldeur lopen.
Maar het onderscheiden of een paard nog 100, 80 of 60 procent zicht heeft is
bijna niet te doen. Middels bepaalde obstakeltesten worden we wel wat wijzer,
maar het valt niet goed te zeggen hoe veel een paard nog ziet. Een kapot oog is
een kapot oog, maar de randgevallen zijn heel lastig. Let zelf op signalen van
verminderd zicht, als het oog dichtknijpen, vlekjes op de pupil, tranen of een
waas. Mocht je het niet vertrouwen, dan kun je altijd de dierenarts bellen. De
‘druiventrossen’ in de ogen zijn trouwens volledig normaal. Dat zijn die zwarte
bolletjes bovenin het oog. Daar worden we ook wel eens voor gebeld.”

Tips om rekening te houden met het zicht van je
paard:

•
•
•

•

Word niet boos als je paard weer eens ‘schrikt om niets’. Dit doet hij niet
om je te pesten, hij zal iets waarnemen wat jij niet ziet.
Benader je paard nooit recht van achter, daar kan hij niets zien.
Het is heel normaal dat je paard op de linkerhand iets niet eng vindt, maar
dit op de rechterhand wel eng vindt. Het paard ziet met beide ogen samen
slechts zo’n 70 graden. Wat hij waarneemt linksom buiten de bank is dus
vooral met zijn rechteroog. Het beeld kan dan heel anders binnenkomen
bij het ene oog dan bij het andere oog.
Paarden hebben meer moeite met het aanpassen van donker naar licht en
andersom, gezien ze lichtgevoeliger zijn dan wij. Neem de tijd als je vanuit
een donkere stal ineens de verlichte bak ingaat, of andersom.

Bron: Bitmagazine.nl
(Bron: https://www.bitmagazine.nl/medisch/bit-duikt-in-het-zicht-van-paarden/45416/)

