
Werkblad 5: Omgaan met paarden 

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

• Halster 

• Dicht 

• Toestemming 

• Achterhand 

• Hek 

• Rangorde 

• Deur 

• Hoofd 

• Paard 

• Gedrag 

Uit de stal, in de wei 

Uit de stal halen 

• Je paard moet weg gaan van de deur als je de staldeur opent 

• Je paard heeft zijn hoofd naar jou gericht als je de stal ingaat. Bereik dit eventueel met een 

lekkernij. 

• Let op je paard, vooral oren, staart en achterhand 

• Geef je paard niet de kans om zijn ………………… naar je toe te draaien 

• Doe het ………………. om en maak het halstertouw vast 

• Neem je paard mee naar de staldeur 

• Open de staldeur 

• Jij gaat voor je paard de stal uit, je ……………… loopt achter je 

 

Naar de wei/paddock brengen 

• Laat je paard wachten voor het hek en open het hek 

• Leid je paard in de wei/paddock en draai hem met het ……………….. naar het hek 

• Maak hem los en let op je eigen positie als het paard dreigt te gaan bokken 

• Indien je meerdere paarden tegelijk in de wei brengt, laat je ze tegelijk los 

• Sluit het ……………  

Toelichting 

Een paard is vaak erg vrolijk als hij de wei/paddock in mag. Het gevaar bestaat dat hij bokkend bij je 

weg wil rennen. Voorkom dat je paard jou kan raken als hij bokkend wegrent door hem om te 

draaien naar het hek toe. Accepteer nooit dat je paarden de wei/paddock in vliegen. Als hij gaat 



trekken geef je je touw de volle lengte en trekt hem (met rukjes) om je heen waarna je hem weer 

langzaam naar je toe haalt. Je paard moet leren wachten totdat hij ………………………. krijgt om te gaan. 

Uit de wei/paddock 

• Weet de plaats van je paard in de ……………………. 

• Houd het ………………… van alle paarden altijd in de gaten 

• Neem halstertouw mee 

• Neem een lekkernij mee 

• Doe het hek ……………. als je de wei/paddock ingaat 

• Benader je paard schuin van voren en loop naar de schouder 

• Ga niet met een geopende, opgestoken hand richting je paard. Houd ze bij voorkeur langs je 

lichaam of in je zak. 

• Indien je paard geen halster om heeft, leg je het halstertouw, onder de hals door, om de hals zodat 

je hem onder controle hebt. Vervolgens doe je het halster om.  

• Bevestig het halstertouw in de onderste ring van het halster 

• Breng je paard door het hek 

• Breng het hoofd naar het hek toe 

• Sluit het hek 

• Laat je paard geen gras eten 

In de stal brengen 

Methode 1. 

• Je laat je paard stoppen voor de stal 

• Jij loopt eerst de stal in en je paard volgt 

• Draai je paard om met zijn hoofd naar de ……………… 

• Sluit de deur voor de helft 

• Je maakt je paard los  

• Doe het halster af  

Methode 2. 

• Je neemt je paard vast aan het halster, vlak voor de stal 

• Je maakt je halstertouw los 

• Je laat je paard de stal inlopen 

 

 


