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van de redacteur
Lieve leden,
Het is dan eindelijk zover - de
eerste VHierVoeter is uit! Ik
ben ontzettend trots op wat
mijn commissie heeft bereikt.
De VHierVoeters van het
komende jaar zullen allemaal
staan in het thema van de
gebruiksdoelen van paarden.
Deze editie beginnen we met het
doel waar verreweg de meeste
paarden voor worden gehouden:
recreatie. Er is bijvoorbeeld
een interessant artikel te
lezen over thermoregulatie.
Scheren en dekengebruik is heel
normaal, maar hoe handig is
deze inbreuk op de natuurlijke
thermoregulatie
van
het
paardenlichaam? In de column
van Carmen kun je lezen over een
leuk alternatief recreatiedoel,
namelijk vrijheidsdressuur. Ook
vind je in deze VHierVoeter weer
een artikel van Paardenarts.nl,
ditmaal over het paardengebit.
Daarnaast vind je verderop nog
twee interviews: een met een
boswachter over buitenrijden
en een dag uit het leven van
manege-eigenaresse
Erna
Bronsvoort. Vergeet niet de
laatste paar pagina’s te checken

LISA VAN DER GRAAFF
H.T. REDACTEUR

om je agenda weer bij te kunnen
werken: er staan namelijk een
aantal
leuke
evenementen
gepland! Niet alleen door de
VHiver georganiseerd, maar door
heel paardrijdend Nederland.
Voor nu rest mij alleen nog om
je heel veel leesplezier te wensen
en natuurlijk hoop ik je snel te
zien op een van onze komende
evenementen!
Met veterinaire hippische groet,
Lisa van der Graaff
h.t. Redacteur der Veterinaire
Hippische Vereniging
Bestuur 2018-2019 “Chiron”
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van de voorzitter
maken. Het thema ‘Recreatie’
staat centraal en hier wordt over
geschreven in verschillende
interessante artikelen – zoals een
interview met een boswachter en
een stuk over vrijheidsdressuur.
Ook over thermoregulatie is
een mooi stuk te vinden in deze
uitgave. Kortom: een heleboel
om te lezen. Ik kijk nu al uit naar
de volgende VHierVoeter!

CHANTAL VAN DER HEIDEN
H.T. VOORZITTER

Lieve leden,
Hier is ‘ie dan! De eerste
VhierVoeter
van
ons
bestuursjaar, en dus ook mijn
eerste voorwoord als voorzitter.
De eerste maand van 2019 zit
er alweer op en met het nieuwe
jaar heeft onze redacteur Lisa de
VHierVoeter in een nieuw jasje
weten te steken. Samen met haar
commissie heeft ze hard gewerkt
om er een leuke editie van te
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Mijn
bestuursgenootjes
en
ik voelen ons onderhand al
steeds meer op onze plek. We
zijn inmiddels vol in bedrijf,
dus vergeet zeker niet om de
aankomende activiteiten te
bekijken, want er komen weer
leuke lezingen en workshops
aan. Neem ook eens een kijkje op
onze nieuwe Instagram
(@vhiver_dgk).
Veel leesplezier!
Met veterinaire hippische groet,
Chantal van der Heiden
h.t. Voorzitter der Veterinaire
Hippische Vereniging
Bestuur 2018-2019 “Chiron”

van de commissie
Lieve leden,
In de eerste editie van de
VhierVoeter van het bestuur
“Chiron”, richten wij ons
op de recreatieruiters en
-paarden. Een brede tak van
de paardensport, waar ook de
KNHS groeiende aandacht aan
geeft. We hebben allemaal als
recreatieruiter kennis gemaakt
met de paardenwereld, waarna
de één de wedstrijdsport heeft
gekozen en de ander nog steeds
zuiver recreëert. Echter, in
welke hoedanigheid je de sport
uitoefent en in welke discipline
of niveau dan ook: iedereen
recreëert op zijn tijd! Een mooi
voorbeeld hiervan is de natuur
in trekken te paard, waar veel
ruiters in meer of mindere
mate dankbaar gebruik van
maken. Wij wenden ons in deze
editie tot onderwerpen waar
de recreatieruiter al gauw mee
te maken krijgt: dekengebruik

SUZAN BÜCHLI
LID VHIERVOETERCOMMISSIE

en scheren, buitenrijden, het
paardengebit, vrijheidsdressuur
en
maneges.
Leerzaam,
vermakelijk en hopelijk ook
inspirerend. Wij hebben ons
als commissie met plezier
verdiept in de bovengenoemde
onderwerpen en wensen jullie
veel leesplezier!
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commissie voorstellen

VHIERVOETER
COMMISSIE

s t e l t z i c h vo o r
Een nieuw verenigingsjaar brengt ook een nieuwe VHierVoeter commissie met zich mee. Traditiegetrouw wisselden het bestuur en de
commissies van de VHiVer in het najaar van 2018. Ook dit jaar zijn er
weer gemotiveerde leden die zich inzetten om samen een mooi tijdschrift in elkaar te zetten. Bij deze stellen de commissieleden zich
voor aan jullie!
Renske Holleboom
Hoi! Mijn naam is Renske Holleboom en ik zit in het derde jaar van
de bachelor, hierna wil ik graag de master Paard doen. Ik rij al vanaf jongs af aan. Op 3-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste pony, een
eigenwijze Shetlander. Vervolgens kreeg ik een C-pony en toen ik
die ontgroeid was volgde er een D-pony. Met het bereiken van de 18
jarige leeftijd is deze verkocht en ben ik verder
gegaan
op mijn moeders paard: een zelfgefokte ruin (v. Guidam) die dit jaar alweer 19 wordt. Ik breng hem op dit
moment uit in de M1 dressuur,
springen mogen we helaas niet
meer vanwege wat kwaaltjes.
In het kader van de opvolging
heb ik vorig jaar de nu 8 jarige
Zavall VDL fokmerrie van mijn
oom zadelmak gemaakt. Deze
leid ik rustig op om hopelijk in
de toekomst de springsport weer
in te gaan. Naast de paarden hand-
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bal ik bij HV Beertje en werk ik in de weekenden bij ‘t Pannekoekhuis
in Lettele. Veel leesplezier gewenst!
Carmen Brummelhuis
Mijn naam is Carmen Brummelhuis, en net als het grootste deel van
onze commissie zit ik in het 3e jaar van de bachelor. Ik ben opgegroeid op een boerderij en ben diergeneeskunde
binnengekomen door decentrale selectie, dus
zal hopelijk volgend jaar aan mijn master
LH beginnen. Toch zijn paarden altijd
mijn grote hobby geweest. Mijn eerste
pony kreeg ik voor mijn 9e verjaardag,
een Shetlander veulen. Later kwam
er een B-pony, en daarna een jonge
D-pony (de bonte op de foto). Deze
heb ik zelf opgeleid, en uiteindelijk
verkocht toen ik ging studeren. Als ik
klaar ben met de studie zal er wel weer
een eigen paard komen, maar voorlopig
heb ik genoeg andere dingen te doen. Ik wens
jullie dit jaar veel leesplezier in de VHierVoeter!
Suzan Büchli
Hoi allemaal, mijn naam is Suzan Büchli. Ik zit in het derde jaar van
de bachelor en ik wil graag de master Paard gaan doen. Ook ik ben
al sinds mijn jonge jaren een echt Penny-meisje! Ik heb een brede
interesse in de paardenwereld en probeer me
dan
ook op recreatief niveau in alle disciplines
te ontwikkelen. Ik geniet er altijd van
om bezig te zijn met mijn bijrijdpaarden en eigen pony’s en ik probeer
veel af te wisselen in de activiteiten
die we samen doen. Zo probeer ik
naast het rijden ook veel aandacht
te besteden aan grondwerk, waar
zowel ik als de paarden heel blij van
worden! Veel leesplezier in de VhierVoeters van dit jaar!
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wetenschappelijk

Ingrijpen in de thermoregulatie
bij paarden:
doen of niet?
Suzan Büchli

In de koudere seizoenen
worden
in
verschillende
takken van de paardenwereld,
waaronder recreatie, al gauw
de scheerapparaten en dekens
tevoorschijn
gehaald.
We
kunnen ons echter afvragen of
deze middelen terecht worden
ingezet, en zo ja, of we het gebruik
ervan kunnen optimaliseren.
Uit Scandinavisch onderzoek is
gebleken dat 91% van de Zweedse
ondervraagde paardeneigenaren
(n=4122) en 84% van de Noorse
ondervraagden (n=2075) dekens
gebruikt
en
respectievelijk
67% en 35% zijn paarden
scheert. Evenwel bleken veel
paardeneigenaren over weinig
kennis te beschikken met
betrekking tot de thermoregulatie
van het paard(1). Zo is in
ditzelfde onderzoek 50% van de
paardeneigenaren het oneens
met de stelling dat geschoren
paarden
meer
capaciteit
hebben om warmte te verliezen
(1). Hieruit kan je voorzichtig
opmaken dat de helft van de
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eigenaren op een irrationele
wijze kiest voor scheren,
‘nattevingerwerk’ dus. Daarom
is het van belang om eigenaren
voor te lichten en daarmee
informatie over thermoregulatie
in de praktijk te brengen.
Thermoregulatie
De
thermoregulatie
van
paarden zorgt ervoor dat de
lichaamstemperatuur
binnen
nauwe grenzen blijft (2). Een
grote rol bij de thermoregulatie
spelen de bloedvaten in de huid,
die in koude omstandigheden
vasoconstrictie vertonen en
in een warme omgeving juist
vasodilatatie (3). Zo’n 80% van
het metabolisme in spiercellen
creëert warmte, dus tijdens
inspanning kan een lichaam
al gauw opwarmen. Via de
huid kan door vasodilatatie
deze warmte verloren worden,
maar ook zweten is een manier
waarmee via de huid afkoeling
van het lichaam verkregen
wordt. De vacht interfereert

echter met deze principes,
doordat de huid daarmee wordt
afgesloten van de omgeving.
Zowel
warmte
verliezen
via vasodilatatie als zweten
wordt hiermee bemoeilijkt (3).
Scheren
Redenen
voor
eigenaren
om paarden te scheren zijn
bijvoorbeeld betere prestaties,
minder zweten en makkelijker
schoon
te
houden.
Dat
paarden beter presteren is
wetenschappelijk
onderlegd
door onder andere Morgan,
Funkquist en Nyman (4). Zij
ondervonden dat geschoren
paarden tijdens inspanning
meer warmte verliezen en dat
de
ademhalingsfrequentie
na
inspanning
sneller
herstelde in vergelijking
met paarden die wel hun
wintervacht
behielden.
Dit wordt ondersteund
door
het
onderzoek
van Wallsten, Olsson en
Dahlborn (2012), waarbij
drie paarden onder steeds
andere
omstandigheden
lichamelijke
inspanning
verrichtten(2). De resultaten
van dit onderzoek zijn
weergegeven in figuur 1,
waarvan de bijbehorende
legenda is weergegeven in
figuur 2 (2). Hierin is te zien
dat
de
hartslagfrequentie
niet
verschilt
tussen
de
verschillende
behandelingen
(ongeschoren,
ongeschoren
met deken, half geschoren,

geheel geschoren en geheel
geschoren met deken). Echter,
de
ademhalingsfrequentie
verschilt wel sterk tussen de
verschillende behandelingen
en het valt op dat geschoren
paarden
een
lagere
ademhalingsfrequentie
tijdens inspanning hebben
dan paarden met wintervacht.
Daarnaast
bleek
dat
er
vóór
inspanning
geen
significant verschil was in
rectale temperatuur van de
verschillende behandelingen.
De
rectale
temperatuur
ná inspanning echter van
o n g e s c h o r e n paarden met
en
zonder
deken was

daarentegen
verhoogd
tot
respectievelijk
38.2 ± 0.6°C en
38.0 ± 0.3°C, ten
opzichte van 37.4 ± 0.2
vóór inspanning. Hier
bleek een duidelijk verschil
met de half-geschoren en
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Figuur 1: hartslagfrequentie en ademhalingsfrequentie zoals
gemeten bij drie paarden vóór en tijdens inspanning en tijdens
herstel, onder de verschillende beschreven omstandigheden (2).

geheel
geschoren
paarden,
waarbij de rectale temperatuur
vóór en na inspanning niet
significant
verschilde.
Dit
geeft aan dat paarden met hun
wintervacht moeilijker hun
warmte kwijt kunnen raken
dan geschoren paarden (2).
Uit het onderzoek kan men
concluderen
dat
paarden
bij
inspanning
voordeel
ondervinden van scheren. Ook
Morgan, Funkquist en Nyman
(2002) trokken deze conclusie(4).
Een interpretatie van de (nietsignificant)
verschillende
rectale temperatuurmetingen
vóór inspanning, kan zijn dat
de geschoren paarden ondanks
hun gebrek aan isolatie door
vacht, alsnog hun temperatuur
op
peil
konden
houden.
Dekens
Wallsten et al. (2012) betrekken in
het onderzoek ook het effect van
dekens op de thermoregulatie
(2). Hierbij werd bij paarden met
een wintervacht een fleecedeken
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opgelegd tijdens herstel en bij
geschoren paarden werd een
deken gebruikt bij het rijden en
tijdens herstel. De ongeschoren
paarden die direct na het rijden
een fleecedeken op kregen,
hadden een significant langere
herstelperiode dan geschoren
paarden
en
ongeschoren
paarden zonder deken. Dit houdt
in dat de ademhalingsfrequentie
van ongeschoren paarden met
een deken tijdens herstel langer
verhoogd bleef dan bij paarden die
geschoren waren of geen deken
op kregen (2). Ook was de rectale
temperatuur bij ongeschoren
paarden met een deken op hoger
tijdens herstel, vergeleken met
ongeschoren paarden zonder
deken ( 38.2 ± 0.6°C tegenover
38.0 ± 0.3°C). Opvallend is ook
dat geschoren paarden met
deken een hogere temperatuur
van de staarthuid hadden
dan
ongeschoren
paarden
zonder deken, zowel voor als
na inspanning. Dit zou een
indicatie kunnen zijn voor meer

perifere vasodilatatie en kan
betekenen dat paarden met
deken op mechanismen moet
inzetten om af te koelen. Uit de
resultaten werd geconcludeerd
dat dekens bij ongeschoren
paarden er voor zorgen dat
thermoregulatiemechanismen
worden ingezet om meer
warmte kwijt te raken (2).
Naast effect op thermoregulatie,
kunnen dekens ook zorgen
voor drukplekken op de schoft
(5). Zelfs bij goed passende,
lichtgewicht dekens kunnen
drukplekken ontstaan. Deze
reden kan ook meespelen bij
het beslissen over het wel of
niet opleggen van een deken (5).
Conclusie en discussie
De resultaten zijn eenduidig over
de voordelen van scheren, maar
over de voordelen van dekens lijkt
nog weinig duidelijkheid te zijn.
Scheren vermindert de kans
op
oververhitting
doordat
warmte
makkelijker
wordt
afgevoerd, wat scheren zeer
geschikt maakt voor lichamelijke
inspanning
ten
opzichte
van
ongeschoren
paarden.
Een
deken
opleggen
bij
ongeschoren
paarden
direct na inspanning zorgt
voor een langer herstel qua
ademhalingsfrequentie
en
veroorzaakt een hogere rectale
temperatuur. Paarden met een
wintervacht hebben dus geen
(zweet)deken nodig na het rijden.
Ook
geschoren
paarden
lijken geen deken nodig te

hebben, omdat zowel voor
als na inspanning de rectale
temperatuur op peil bleef.
Deze uitspraken zijn wel
gebaseerd op onderzoeken
die allen in koude klimaten
zijn uitgevoerd en waarbij het
onduidelijk is hoe dik precies
de vacht van de paarden was.
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United States; 2002 Sep;(34):564–7.
5. Clayton HM, Kaiser LJ,
Nauwelaerts S. Pressure on the
horse’s withers with three styles
of blanket. Vet J. England; 2010
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interview

GEZELLIGE GASTEN
of
ZONDAGSRUITERS?
Boswachter Michel Reukers over buitenrijden
door Femke Meijer
Wie bent u en wat doet u in het
dagelijks leven?
Ik
ben
Michel
Reukers,
boswachter in de Kaapse bossen
en ik verzorg het natuurbeheer.
Ik maak plannen en zorg dat
deze worden uitgevoerd. Ik werk
vrijwel alleen met aannemers
die
het
werk
uitvoeren.
Kleinere klussen worden veel
door
vrijwilligers
gedaan.
Naast die taak ben ik ook BOA
(Buitengewoon
Opsporings
Ambtenaar)
Waarom moet je voor sommige
ruiterpaden betalen en voor
andere niet?
Dat heeft vaak te maken met de
terreineigenaar. Wil de eigenaar
vergunningen uitschrijven en
labels verstrekken? Dit kan
op zich ook kosten met zich
meebrengen, zoals voor de
aanschaf en handhaving. Daar
staan de opbrengsten van de
vergunningen tegenover.
Wat wordt er gedaan met het
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geld dat wordt betaald voor de
vergunningen?
Wij gebruiken het voor het
onderhoud van de paden.
Als ruiters hebben wij vaak
het idee dat er steeds meer
ruiterpaden verdwijnen, klopt
dit ook? Zo ja, wat kunnen wij
hier aan doen?
Ik weet niet of dat een landelijke
trend is. Ik kan me wel voorstellen
dat er paden verdwijnen omdat
er steeds meer groepen gebruik
willen maken van het bos. De
mountainbikeclubs
willen
bijvoorbeeld ook routes. Dat is
een ontwikkeling van de laatste
jaren. In de Kaapse bossen waar
ik vanaf 1981 werk zijn er geen
ruiterpaden verdwenen. De
Kaapse bossen is nu onderdeel
van het Nationale Park Utrechtse
Heuvelrug en de routes over
de Heuvelrug zijn nu met
elkaar verbonden door een
knooppunten systeem. Dit biedt
juist weer meer mogelijkheden
voor de ruiters.

Welke gebieden raadt u aan voor
ruiters om te rijden?
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
natuuurlijk!
Bent u vaak paarden tegengekomen
die gewond zijn geraakt tijdens het
buitenrijden?
Niet gewond, maar ik heb wel
verschillende keren gezien dat de
ruiter werd afgeworpen. Ik heb
gewonde ruiters gezien waar de
ambulance bij nodig was. Ook heb ik
wel meegemaakt dat het paard alleen
loopt. Dan probeer ik deze te vangen
en de manege te bellen. Het gebeurt
ook wel dat het vangen niet lukt en
het paard vanzelf naar de manege
loopt. Dit brengt natuurlijk ook veel
risico met zich mee.
Welke tips kunt u geven om een
buitenrit veiliger te laten verlopen?
Goede scholing is belangrijk. Probeer
daarnaast drukke oversteekplaatsen
te vermijden als dat kan.
Hoe kan je als ruiter het beste
omgaan met wild?
Geniet er van. Veel wild loopt niet
vlug weg van een paard. De kans om
bijvoorbeeld een ree te zien is vele
malen groter op een paard dan als
wandelaar.
Wat heeft het belopen van de paden
voor invloed op de natuur?
Het geeft meer onderhoud door
het open trappen met hoeven dan
bijvoorbeeld paden voor wandelaars.
Vooral als er veel regen is gevallen.
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kennisartikel Paardenarts.nl

H E T PA A R D E N G E B I T
Groei, ontwikkeling en gebitsafwijkingen
Een
goed
functionerend
paardengebit
houdt
direct
verband
met
een
gezond
spijsverteringsproces en draagt
eveneens bij aan een plezierige
samenwerking tussen paard
en ruiter. Het paardengebit is
ontwikkeld voor het vermalen van
vezelrijk en plantaardig voedsel.
Gedurende het paardenleven blijft
het paardengebit doorgroeien
en veranderen. Het is daarom
belangrijk dat het paardengebit
regelmatig gecontroleerd wordt.
Anatomie van het paardengebit
door de jaren
Het paardengebit bestaat uit
diverse tanden en kiezen die zich
in verschillende levensfasen van
het paard ontwikkelen:
• Premolaren: ook wel de
veulenkiezen (melkkiezen)
genoemd die bij de geboorte al
aanwezig zijn. Hiervan zijn er
zes in de bovenkaak en zes in de
onderkaak. Ook noemen we de
wolfskies een premolaar.
• Molaren: ook wel de ware
(blijvende) kiezen genoemd
die na het eerste levensjaar
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verschijnen achter de derde
premolaar. Het paard krijgt er
in totaal in iedere kiezenrij drie
molaren bij.
• Snijtanden: deze worden
gebruikt voor het afsnijden van
het voedsel. Hiermee ‘knipt’ het
paard bijvoorbeeld het gras af
waarna het vervolgens verder
vermalen kan worden door de
kiezen.
• Hengstentanden: deze tanden
komen voor bij hengsten,
ruinen en sommige merries. De
hengstentanden worden ook wel
ruinentanden genoemd.
• Wolfstanden: een tand die zich
soms ontwikkelt voor de voorste
kies. De wolfskies is een uitgroei
van een rudimentaire tandkiem.
Paarden kunnen zowel in
de boven- als de onderkaak
wolfskiezen/-tanden krijgen.
Deze komen door tussen de 6
en 18 maanden. Het paard kan
hier hinder van ondervinden
wanneer er met een bit wordt
gereden.
Veulens worden vaak geboren
met twaalf kiezen, dit zijn de
premolaren. De eerste snijtanden
komen binnen één week na de

geboorte al door. Wanneer het
veulen 6 tot 8 maanden oud is,
heeft het alle twaalf snijtanden.
Tanden wisselen
Het paard wisselt normaal
gesproken de snijtanden (van
binnen naar buiten) op 2,5 jarige,
3,5 jarige en op 4,5 jarige leeftijd.
De melkkiezen (premolaren)
worden al iets eerder gewisseld
dan de snijtanden. Dit gebeurt
op 2,5 jarige, 3 en op 3,5 jarige
leeftijd. Een half jaar na het
wisselen komt de desbetreffende
snijtand ‘in slijting’. Dit houdt in
dat de snijtand contact maakt met
het tegenoverliggende element
(occlusie) zodat deze gebruikt
kan worden voor het afsnijden
van gras. Tot die tijd zit er ruimte
tussen de twee elementen.

De blijvende kiezen (molaren)
komen tevoorschijn wanneer
het paard tussen de 1 en 3 jaar is.
Deze kiezen zijn vanaf 2 jaar in
slijting.
Tijdens het wisselen van de
kiezen (premolaren) kunnen
resterende elementen bovenop
de nieuwe elementen blijven
zitten, dit worden ook wel
‘doppen’ genoemd. De kiezen
beginnen pas te slijten na een
jaar. Normaliter is een paard op
5-jarige leeftijd uitgewisseld.
Het wisselen van het melkgebit
verloopt niet altijd geheel
zonder problemen. Wanneer
bijvoorbeeld een restant van een
melkkies op de ware kies blijft
zitten (dop), kan dit klachten
geven met de voedselopname of
bij het rijden. Het kan zelfs leiden
tot blijvende gebitsafwijkingen
als het betreffende probleem niet
tijdig wordt opgemerkt.
Tussen de snijtanden en kiezen
bevindt zich een tandeloos
gedeelte, ook wel de ‘lagen’
genoemd. Naast het gangbare
aantal snijtanden en kiezen
kunnen er meer elementen in het
gebit voorkomen waardoor het
paard soms wel tot 42 kiezen en
tanden kan hebben.
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De ‘lagen’: Tandloos gedeelte tussen snijtanden en kiezen
Verschillende gebitsafwijkingen
bij paarden
Het paardengebit heeft zich
gedurende
miljoenen
jaren
aangepast aan hard ruwvoer.
Er is veel veranderd in het
voermanagement
van
het
moderne paard (veel zacht
krachtvoer, snoepgoed en een
trend naar steeds ‘fijner’ hooi).
Door deze veranderingen slijt het
gebit niet meer op natuurlijke
wijze. Door een gebrek aan
natuurlijke slijtage kan het
paardengebit richels, haken
en punten ontwikkelen die
een normale maalfunctie in de
weg staan. Dit kan problemen
veroorzaken voor het welzijn en
de gezondheid van het paard.
De onderstaande afwijkingen
zijn het meest voorkomend
en kunnen door de dierenarts
of
paardentandarts
worden
verholpen:
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• Glazuurpunten (enamelpunten)
Door zacht voer en een
onvolledige laterale (zijwaartse)
kauwslag kunnen de glazuur
(enamel) richels op de kiezen
onvoldoende slijten. Deze richels
ontstaan voornamelijk aan de
tongzijde van de kiezen in de
onderkaak en aan de wangzijde
van de kiezen in de bovenkaak.
De enamelpunten kunnen zo
scherp worden dat ze voor
verwondingen van de wangen en/
of tong kunnen zorgen.
• Doppen
Wanneer de blijvende kies of tand
doorbreekt in de mondholte kan
het gebeuren dat de wortelpunten
van het melkelement nog
niet voldoende zijn opgelost.
Om gebitsafwijkingen en/of
beschadigingen aan verhemelte,
tong of wangen te voorkomen
zullen de ‘doppen’ handmatig
verwijderd moeten worden.
• Golven
Wanneer de kiezen ongelijk
afslijten is er vanaf de zijkant
van het paardengebit vaak
een golvend patroon te zien.
Dit verstoort de voorwaarts,
neerwaartse
kauwbeweging
van de onderkaak en kan leiden
tot verdere gebitsafwijkingen
zoals bijvoorbeeld haken op de

achterste of voorste kiezen. (Dit
hoeft niet ‘altijd’ een probleem
voor de spijsvertering te zijn,
soms wordt er zelfs een golf in
stand gehouden omdat het paard
er prima mee uit de voeten kan).
• Haken
Als de wrijfvlaktes van twee
tegenoverliggende kiezen niet
evenredig afslijten, kunnen er
haken ontstaan. Deze zijn scherp
en kunnen zich zowel in de
bovenkaak als ook in de onderkaak
ontwikkelen. Dit gebeurt vaak
op de voorvlakte van de eerste
kies of de achterzijde van de
laatste kies. Deze haken kunnen
verwondingen veroorzaken aan
de lagen, tong of wangen van het
paard. Bovendien belemmeren ze
de normale kauwbeweging.
• Onderbeet
Bij een onderbeet liggen de
onderste snijtanden minstens
een tandbreedte meer naar voren
dan de bovenste snijtanden wat
zorgt voor een ongelijke slijting.
• Overbeet
Wanneer de bovenste snijtanden
minstens een tandbreedte verder
naar voren staan dan de onderste
snijtanden spreken we van een
overbeet. Er vindt dan ongelijke
slijtage plaats van de tanden wat

voor verdere gebitsafwijkingen
kan zorgen.
• Tandsteen
Bij paarden kan er ook tandsteen
op de tanden en kiezen ontstaan.
Om ontstekingen van het
tandvlees te voorkomen zal dit
verwijderd moeten worden.
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• Wolfskiezen/- tanden
Voor de eerste kies kan zich een
klein kiesje ontwikkelen. Dit heet
een wolfskies. De functie van
deze kies is nog altijd niet geheel
duidelijk. In sommige gevallen
kan deze wolfkies problemen
geven met de bitligging. Het
zorgt dan voor pijnklachten bij
het paard wanneer het bit de
wolfskies raakt.

Hengstenof
ruinentanden
komen tevens regelmatig voor
maar zijn geen afwijking aan
het paardengebit. Deze tanden
ontwikkelen zich in de onderkaak
van de paardenmond tussen de
snijtanden en de eerste kiezen.
Ze hebben geen verdere functie
voor het verteringsproces van het
paard, maar zijn wel functioneel
voor het vechten.

Links: golven vóór behandeling, rechts: golven na behandeling

Links: Onderbeet vóór behandeling, rechts: onderbeet na behandeling
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Mogelijke verschijnselen van
gebitsafwijkingen
Een paard kan verschillende
signalen afgeven die wijzen
op een van de bovenstaande
gebitsafwijkingen. De meeste
zijn op het gebied van de
spijsvertering.
Sommige afwijkingen laten echter
nagenoeg geen symptomen of
gedragingen van het paard zien,
maar zijn daardoor vaak niet
minder onschuldig en dienen
verholpen te worden:
• Proppen maken van het
ruwvoer en deze vervolgens uit
de mond laten vallen
• Knoeien met krachtvoer
• Slechte adem

• Abnormale zwellingen op de
kaak
• Onverteerd voedsel
(voedseldeeltjes zijn normaal
korter dan 6-8 mm) in de mest
• Vermagering zonder andere
verklaring
• (Eenzijdige) neus-/
ooguitvloeiing
• Voer weken in waterbak
• Andere afwijkingen van het
normale gedragspatroon van het
paard
Gebitsafwijkingen en
rijtechnische problemen
Naast
deze
klinische
verschijnselen kan het zijn dat de
ruiter ook problemen ondervindt

Voorbeeld waarbij de hengstentanden duidelijk achter de snijtanden te
zien zijn
Februari 2019
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tijdens het rijden. Het kan zijn
dat het paard heel gevoelig op het
bit reageert omdat dit niet prettig
in de mond ligt en het paard
zal hier weerstand tegen gaan
bieden. Hierdoor wil het paard
de teugeldruk ontwijken en zal
het zich niet volledig kunnen
ontspannen.
Het gebit moet in zekere mate
onbelemmerd kunnen bewegen
als het paard gereden wordt.
Verschillende
afwijkingen
kunnen ervoor zorgen dat
deze bewegingsvrijheid wordt
belemmerd. Daarnaast kunnen
scherpe punten en haken voor
irritatie zorgen van het mond- en
wangslijmvlies, bijvoorbeeld door
continue druk van de neusriem.
In
onderstaande
gevallen
bestaat de mogelijkheid dat de
problemen worden veroorzaakt
door afwijkingen aan het gebit:
• Vasthouden
• Geen stelling willen nemen
(vaak eenzijdig)
• Staken, bokken of vluchten
• Kantelen
• Hoofdschudden (met name bij
vragen van stelling/buiging)
• Tong uit de mond
• Schuim in de mond kleurt roze
(bloed)
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Gebitscontrole voor paarden
Wanneer een of meer van
bovenstaande
kenmerken
voorkomen, is het verstandig het
gebit van het paard na te laten
kijken door een paardentandarts
of -gebitsverzorger. Zij hebben
de kennis en de verschillende
hulpmiddelen om het gebit van
het paard bij te werken wanneer
dit nodig is. Daarnaast is de
paardentandarts/dierenarts als
enige bevoegd om het paard
te sederen. Sommige paarden
kunnen namelijk heftig reageren
wanneer er in de mond gewerkt
moet worden en een lichte
verdoving kan in dit geval een
hoop stress besparen bij zowel
het paard als de eigenaar.
De
paardentandarts
of
-gebitsverzorger
controleert
vervolgens het paardengebit en
neemt hierbij de opmerkingen
van de eigenaar in acht. Mogelijk
heeft de eigenaar symptomen
opgemerkt die kunnen helpen
bij het analyseren van het gebit.
De meeste gebitsafwijkingen
kunnen
direct
behandeld
worden. Dit wordt gedaan met
een mechanische vijl/rasp of met
een handvijl/rasp.
Het uitbalanceren van het
paardengebit omvat meer dan
alleen het raspen van de kiezenrij.
Wanneer de snijtanden hierin

niet mee worden genomen,
kan het uiteindelijke probleem
zelfs verergeren. Wanneer een
grotere ingreep nodig is voor het
paardengebit dan zal het paard
behandeld moeten worden in
de kliniek en vaak ook met een
zwaardere sedatie.
Frequentie gebitscontrole
Het is verstandig om grote
problemen aan het gebit voor te
zijn en het paard regelmatig te
laten controleren. Bij paarden
tussen de 2 en 5 jaar wordt
een
halfjaarlijkse
controle
geadviseerd, omdat het paard in
die periode veel tanden wisselt
en gebitsproblemen kunnen
ontstaan. Na de wisseling wordt

veelal een jaarlijkse controle
geadviseerd mits er geen
afwijkingen zijn.
Wanneer er een vermoeden
bestaat dat er gebitsafwijkingen
aanwezig zijn, is het raadzaam
direct een deskundige in te
schakelen.

Bekijk dit artikel
online:
www.paardenarts.
nl/kennisbank/paardengebit/
Lees meer over tandheelkunde:
www.paardenarts.nl/
tandheelkunde-kennisbank/
Door: Paardenars.nl (auteur
Mark van Manen)

Paardenarts.nl is een uniek kennisplatform met betrouwbare,
toegankelijke informatie voor paardenhouders, geschreven door
paardenartsen. Het platform bestaat sinds 12-12-12 en voorziet in een
grote behoefte, zowel van paardenhouders, als ook van paardenartsen,
die voor meer informatie kunnen verwijzen naar de kennisartikelen
van Paardenarts.nl. Inmiddels wordt de Veterinaire Kennisbank zo’n
50.000 - 75.000 keer per maand geraadpleegd en bestaat de Paardenarts
Locator (zoekmachine) uit zo’n 200 praktijken en klinieken.
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column

VRIJHEIDSDRESSUUR
Het hoe, wat en waarom
door Carmen Brummelhuis

Recreatiepaarden
worden
in
Nederland
voor
veel
verschillende
doeleinden
gebruikt
en
gehouden.
Buitenritten,
recreatief
paardrijden, vrijheidsdressuur,
mennen en fokken zijn zomaar
wat voorbeelden. Naast de grote
groep actieve wedstrijdruiters
en
professionele
paardenhouderijen,
zijn
er
ook veel mensen die recreatief
rijden; zo’n 80% van alle
paardensportliefhebbers.
De
meeste hiervan rijden dan
op een manege, en hebben
vaak
geen
eigen
paard.
Toch
zijn
er
ook
veel
paardeneigenaren
met
een
recreatief gebruiksdoel. Een
goede uitkomst als je graag
met paarden bezig bent, en dan
vooral voor de ontspanning.
Een enkele keer per week je
pony uit de wei halen om een
buitenritje te maken of een
rondje te mennen kan een goede
manier van ontspannen zijn.
Dat geldt voor alle leeftijden.
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Leuk om eens recreatief uit te
proberen is vrijheidsdressuur.
Zelf ben ik hiermee ooit
begonnen toen ik te groot werd
voor mijn shetlander om erop
te rijden, maar toch graag actief
met hem bezig wilde blijven.
Erg geschikt om een betere
band te creëren met je paard
en om te zorgen voor een beetje
afwisseling. Vrijheidsdressuur
is training vanaf de grond,
dus al snel te beoefenen met
ieder paard. Het is dressuur in
“vrijheid”, zoals het woord al zegt.
De bewegingen die gevraagd
kunnen worden zijn eigenlijk
natuurlijke bewegingen van het
paard, die dan op commando
gezet worden. Naast leuke
afwisseling, is vrijheidsdressuur
ook een goede manier op
spieren los te maken, paarden
met blessures toch gepaste
beweging te geven en paarden
te leren beter te gehoorzamen.
Voordat
je
begint
met
vrijheidsdressuur,
is
het
verstandig je eerst goed voor te

bereiden. Om je in te lezen is er veel
over te vinden op internet, maar er
zijn ook verschillende boeken over
het onderwerp geschreven. Verder
is het handig om basis-benodigdheden als een zweep, goed halster
en touw, snoepjes om te belonen en
eventueel een clicker* bij de hand
te hebben. Mijn shetlander, en over
het algemeen de meeste dieren,
had al snel door dat wanneer je
met goede timing clickt, er een
beloning (meestal in de vorm van
een snoepje) achteraan kwam.
Tot slot is natuurlijk een veilige
ruimte van belang, zoals een bak
of een afgezet stukje weiland.
Oefeningen om mee te beginnen
zijn bijvoorbeeld wijken voor druk,
achterwaarts lopen, een rondje
draaien, flemen op commando of
het paard op een blok laten staan.

De meeste paarden hebben snel
door wat de bedoeling is. Wel is
het goed om in het achterhoofd te
houden dat het proces van aanleren
en
benodigde
spier-opbouw
voor de gevorderde oefeningen,
maanden kan duren. Later kun je
verder uitbreiden met oefeningen
als liggen, rollen, buiging, spagaat
en uiteindelijk ook steigeren.
Steigeren is natuurlijk wel een
voorbeeld van dominant gedrag,
dus voordat je hieraan begint
is het belangrijk om de basis
goed voor elkaar te hebben.
* Een clicker is verkrijgbaar bij
iedere dierenzaak en wordt ook
voor hondentraining gebruikt.
Door te clicken op het juiste
moment leert het dier gewenst
gedrag te associëren met beloning.
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dag in het leven

EEN DAG IN HET LEVEN VAN...
Erna Bronsvoort
door Renske Holleboom

V

oor dit interview
ben ik op bezoek
gegaan bij manege
S n o r r e w i n d ,
gelegen langs de A1
in Markelo en midden in
het
natuurreservaat
de
Borkeld met een grootte
van bijna 700 hectare. Van
oorsprong een gemengd
boerenbedrijf dat zich sinds
25 jaar volledig richt op de
paarden. Al ruim 50 jaar
zorgt manege Snorrewind
voor paardrijplezier voor
jong en oud. Erna, Rikus en
de kinderen zorgen met 12
mensen in dienst voor ruim
85 paarden, daartoe behoren
zowel manegepaarden als
pensionpaarden. Om een
kijkje in de wereld van deze
manege te geven, bespreken
we een gemiddelde zaterdag
en de andere activiteiten
die deze veelzijdige manege
verzorgt.
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6.00 uur: Nog vanuit de tijd dat
het een boerenbedrijf was, gaat
de wekker om 6 uur ’s ochtends,
dus ook op zaterdag.
6.15 uur: Tijd voor de eerste
voerronde met eerst ruwvoer,
gevolgd door krachtvoer.
7.00 uur: De eerste medewerkers
beginnen
met
opstrooien,
dit gebeurt iedere dag. Na
het opstrooien wordt alles
aangeveegd. Het doel is om voor
9 uur hier klaar mee te zijn.
8.00 uur: Op zaterdag beginnen
de eerste instructeurs om 8 uur
met de lessen. In 2 hallen worden
de lessen gegeven, hierdoor
blijft de derde hal beschikbaar
voor het vrij rijden van de
pensionklanten.

Ook opent om 8 uur de kantine
en wordt ervoor gezorgd
dat deze gezellig is voor de
mensen die met de ruiters
meekomen. Bij binnenkomst
word je verwelkomd door de
geur van koffie en de gezellige
kaarsjes door de hele kantine
heen, wat ervoor zorgt dat je
hier aangenaam kunt zitten met
uitzicht op de lessen. De lessen
worden aaneengesloten de hele
ochtend gegeven.
12.00 uur: Een nieuwe groep
personeel begint, het personeel
werkt op zaterdag namelijk
maar een halve dag. Ook
worden van 12.00-14.00 uur de
gehandicaptenlessen gegeven,
dit neemt een boel gezelligheid
mee naar de kantine. In de
andere hal lopen de gewone
lessen door tot 16.00 uur.
15.00 uur: Tijd voor de tweede
voerronde met eerst ruwvoer
en daarna krachtvoer. Het doel
is om voor half 6 alles klaar en
geveegd te hebben. Ook is er
vrijwel iedere zaterdag een
kinderfeestje op de manege.
Vanaf 3 uur beginnen deze in de
kantine met een speurtocht met
vragen zoals ‘Wie is de kleinste
pony?’ en ‘Wat eten de pony’s?’.
16.00 uur: Het kinderfeestje
wordt voortgezet in de rijhal,
hier kunnen ze rijden of
mennen. Soms wordt er ook
wat met voltige gedaan. Met na
afloop een patatje in de kantine.
Van 4 tot 5 is er ook ruimte
voor halve uren privéles in hal
1, die zijn speciaal voor nieuwe

intreders. In een starterspakket
van 3 lessen leren ze de
basisvaardigheden rond en
op het paard. De eerste les is
vooral gericht de omgang. In de
tweede les ligt de nadruk op het
benaderen, poetsen, opzadelen
en rijden. De laatste les is vooral
gericht op het rijden, waarna
de meeste verder kunnen in de

groepslessen.
17.30 uur: Om half 6 wordt
samen met het personeel de
dag afgesloten aan de bar.
23.00 uur: De staldeuren gaan
op slot en om half 12 gaat de
lamp uit. En de wekker gaat de
volgende dag gewoon weer om
6 uur.
Over de manege
Manege Snorrewind ligt bij het
dorpje Markelo, vrij ver van
grote steden. Mede hierdoor
wordt er veel geïnvesteerd in
extra mogelijkheden voor de
ruiters. Zo is er de mogelijkheid
tot het volgen van crosslessen en
ruiterfitheid training. Daarnaast
worden er gehandicaptenlessen
gegeven en wordt er met enige
regelmaat een KNHS wedstrijd
georganiseerd.
Met
een
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overvolle agenda aan activiteiten
is er altijd wel voor iedereen wat
leuks te doen. Dat blijkt ook uit
een ruiterbestand van 500 vaste
ruiters per week die zelfs vanaf
Apeldoorn of de achterhoek
naar Markelo komen om paard
te rijden.
Integreren
De
manege
kent
geen
speciaal
stalgebouw
voor
pensionpaarden,
deze
staan namelijk tussen de
manegepaarden. Hierdoor helpt
iedereen elkaar en hangt er een
prettige sfeer. Ook staan de
eigen jonge paarden ertussen,
waardoor ze zelf regelmatig in
de stal te vinden zijn en een goed
idee krijgen van wat er speelt. De
bemoeienis van een pensionstal
is op deze manier weg.
De meeste manegepaarden en
-pony’s komen uit de sport of
ze hebben ze zelf gereden. Ieder
jaar fokken ze zelf 2 à 3 veulens
en kopen ze er soms nog wat bij
aan. Deze worden zelf opgefokt,
zadelmak gemaakt en uitgebracht
in de sport. Zo hebben ze fijne
sportpaarden beschikbaar voor
de manegeruiters. Met het
ruiterpaspoort in zilvertraject
kunnen de ruiters ook deelnemen
aan KNHS wedstrijden in de
klasse B en L. “Integratie is het
sleutelwoord.”
Crosslessen
Binnenkort wordt er weer
gestart met crosslessen op de
zaterdagmiddag. Hiermee wordt
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getraind voor de indoorcross in
maart. Op deze manier wordt
een bijna onbereikbare sport
geïntegreerd in de manege. Vanaf
april zijn er weer crosslessen in de
60x80 buitenbaan, deze kunnen
worden uitgebreid tot het hele
terrein als de groep daar geschikt
voor is. In januari wordt er ook
gestart met een crosstraject voor
zowel manegeruiters als ruiters
met een eigen paard, waarbij
iedere maand een stapje verder
wordt gegaan. Tijdens dit traject
worden er onder begeleiding van
een dierenarts hartslagmetingen
gedaan, zodat de ruiters bewust
worden van wat ze doen.
Daarnaast wordt er ook gewerkt
met een schema om de conditie
op te bouwen. Het uiteindelijke
doel is de officiële cross in
juni. Springen en crossen zijn
normaliter best lastig aan te
bieden als manege, omdat het
veel risico’s met zich meebrengt.
Deze risico’s worden verkleind
door het goed opleiden van het
personeel, de juiste paarden
ervoor te kiezen en veel serieuze
begeleiding.
Ruiterfitheid
Als echte sportvrouw motiveert
Erna haar ruiters ook om aan
hun eigen conditie te werken.
Hiervoor heeft de manege een
sportzaal waar veel ruiters
gebruik van maken. Ook gaat er
elke maandagavond een groepje
ruiters samen hardlopen, om te
eindigen met wat krachttraining
in de sportzaal. In februari

wordt er weer gestart met een
ruiterfitheidprogramma
van
8 weken. In dit programma
wordt er elke week gesport,
waar de focus ligt op conditie,
souplesse en kracht. Ook vindt
er een samenwerking plaats
met een lifestyle coach om
dingen als dieet te bespreken.
Dat het werkt blijkt wel uit de
resultaten, er zijn ruiterfitters
die nu al 30 kilo zijn afgevallen.
Ook met overgewicht kan
er
worden
paardgereden
bij
manege
Snorrewind,
wel worden deze mensen
gemotiveerd om ook aan zichzelf
te werken met een positieve
aanpak. Met een actieve
aanpak wordt gewerkt om deze
ruiters een betere ruiter te
maken. Paardrijden wordt voor
iedereen aangeboden, daarom
wordt altijd gezorgd voor een
passend paard. Het probleem
van rijden met overgewicht

moet niet worden opgeblazen,
maar juist op een positieve
manier worden aangepakt.
Gehandicaptenlessen
Waar ook uit blijkt dat de
manege
paardrijden
voor
iedereen aanbiedt, zijn de
gehandicaptenlessen. Er zijn
maar weinig maneges die deze
lessen zo hebben geïntegreerd
naast de reguliere lessen. Elke
woensdag en zaterdag worden
deze lessen gegeven. Hiervoor
zijn
natuurlijk
geschikte
paarden nodig en hangt er veel
af van vrijwilligers die de ruiters
begeleiden. Op deze manier
probeert de manege een stukje
te raken met de maatschappij.
Ik wil graag Erna bedanken
voor de gastvrijheid en raad
zeker iedereen aan om eens een
kijkje te komen nemen op deze
gezellige en veelzijdige manege.
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10 VHierVoeter

terugblik
Workshop Arthroscopie - 29 nov
Onze eerste activiteit als bestuur! Het
was gezellig, leerzaam en we mochten veel zelf proberen. Het groepje
was klein, maar dat gaf extra ruimte voor vragen en oefenen. Bedankt
Dierenkliniek Emmeloord!
Lezing Blessures en Standafwijkingen

Harold Brommer en Gerben Bronkhorst vertelden 14 januari over veelvoorkomende
locomotieproblemen. De lezing was voor eerstejaars
én masterstudenten bevatbaar en
leerzaam. Gerben en Harold, hartelijk bedankt!
Lezing voortplantingstechnieken
Karin Hendriks vertelde op 21 januari de ins en
outs over allerlei soorten (moderne) voortplantingstechnieken. Een grote groep geinteresseerden kwam langs en genoot van een kopje soep met
stokbrood waarna Karin twee keer een uur vertelde. Het was ontzettend leerzaam! Karin, bedankt!
Lezing keuring en exterieur
Op 28 januari in de collegezaal Paard vertelde Johan Hamminga, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie van het KWPN, over
hoe een paard gekeurd wordt. Heel nuttig met
de KWPN Hengstenkeuring in het vizier! De
avond werd afgesloten met een demo op de
monsterbaan. Bedankt Johan!
Februari 2019
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hippische kalender

HIPPISCHE
kalender

Ac t i v i t e i t e n b i n n e n d e N e d e r l a n d s e
p a a r d e nwe r e l d

SIE GENT

11 VHIVER WORK-

SHOP LYMFEDRAINAGE

15 CAVALOR SYMPOSIUM UTRECHT

15 NRPS HENGSTENKEURING
16
OUDERDAG DGK - VHIVER
DEMO

10 NRPS HENGSTENSHOW
13 VHIVER & CAVALOR

19 LEZING MENSPORT
28 LEZING PARASPORT
28 DEMONSTRATIE

14 INDOOR BRABANT

PAARDENREDDINGSBOOT AMELAND

32

MAART

FEBRUARI

9 VHIVER EXCUR-

VHierVoeter

MASTERLEZING VOEDING

(T/M 17 MAART)

26 VHIVER BEVA

Houd de
facebook,
instagram en
het prikbord
in de gaten
voor meer!
Februari 2019
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afgestudeerde leden
Graag willen wij onderstaande leden feliciteren met het behalen van
hun masterdiploma! Een fantastische prestatie!
Mevrouw K.O.C. van den Ende
Mevrouw M. Graas 			
Mevrouw A.L. Herbold 		
Mevrouw R.H.J. Korthals 		
Mevrouw J.C. Lam 			
Mevrouw A. Mulder 			
Mevrouw Y. Opmeer 			
Mevrouw S.M. Swaanenburg
Mevrouw A.E. Tuinman 		
Mevrouw C.M. Violier 		

Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master Paard – Track Paard
Master Paard – Track Paard
Master LH – Track LH
Master LH – Track LH
Master GD – Track Onderzoek
Master LH – Track LH
Master GD – Track GD
Master LH – Track LH
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vhiervoeter

recreatie

