
Werkblad 1: Omgaan met paarden 

 

Plaats de volgende woorden op de juiste plek in het verhaal hieronder: 

• Leiding   

• Rangorde 

• Prooidier 

• Onzeker 

• Vluchtdier 

Algemeen 

 
Wees je er voor alles van bewust dat je paard een levend wezen is en een uniek individu met goede 

en slechte dagen. 

Als je met paarden omgaat, moet je altijd rekening mee houden met het volgende: 

Het paard is: 

• een …………………. 

• een kuddedier 

• een prooidier 

• een gewoontedier 

Dat houdt in dat je er altijd op bedacht moet zijn dat je paard bij een schrikreactie wilt wegvluchten. 

Vooral het gedrag van de kudde is van grote invloed op het gedrag van een afzonderlijk paard. Als er 

één paard gaat vluchten, gaat de rest zonder nadenken mee. 

Ken de …………………. (wie is de baas) van de groep en weet welke plaats jouw paard inneemt in de 

groep.  

Tevens zul je in je omgang zelf altijd de ……………… moeten nemen over het paard waar je mee 

omgaat, alsof je zelf de baas bent van de kudde.  

Omdat het paard een …………………………. is zal hij bij een voor hem bedreigende situatie altijd bijten of 

achteruitslaan. 

Een paard leert door gewoontevorming: door veel herhaling. Iedere afwijking van een gewoonte, kan 

je paard uit balans brengen. 

Gouden regels: 

• Gedraag je rustig 

• Wees consequent in je omgang 

• Leer snel te reageren 

• Laat altijd horen of voelen waar je bent of wat je gaat doen 



• Loop niet achter een paard langs. Indien toch noodzakelijk, laat dan voelen waar je bent door je 

hand op zijn achterhand te leggen voordat je achter hem langs gaat. 

• Houd het leid- of halstertouw altijd op de juiste manier in de hand 

• Zorg voor voldoende ruimte voor jezelf en weet hoe je, in geval van paniek, weg kunt bij je paard 

• Draag geen sieraden 

• Draag stevige schoenen 

• Draag geen loshangende kleding 

• Zorg voor een rustige omgeving 

• Laat je paard niet zonder toezicht alleen aan een touw staan 

1:• Ga liever niet alleen werken met je paard of laat in ieder geval iemand weten waar je bent. Heb 

altijd een mobiele telefoon in je zak. 

• Zorg ervoor dat je je paard altijd op een positieve manier verlaat 

 

Je paard moet alles leren 

Besef dat een paard alles moet leren: het halster omdoen, het leiden, rustig stilstaan, poetsen en ga 

zo maar door. 

Wanneer je een paard koopt dat al bereden is, heeft hij de basis meestal al geleerd. Echter ben jij een 

ander persoon dan de vorige eigenaar en daar moet je paard aan wennen. Hij moet leren begrijpen 

wat jouw bedoelingen zijn en dat kan hem erg ……………….. maken. Het lijkt dan alsof je paard niet is 

opgevoed, maar dat is geenszins het geval. Ook een paard moet wennen aan zijn nieuwe omgeving 

en eigenaar. 

 


