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Nieuwsbrief 6. Hoe benader je een paard?
Een paard kan van verschillende dingen schrikken. Hier
volgen een aantal tips hoe je een paard benader, en hoe je
kunt zien wanneer een paard boos is, waakzaam is etc.
1. Een paard benader je altijd langs links of voorlangs.
2. Een paard die zijn oren plat naar achteren legt, is
boos.
3. Nooit achter een paard gaan staan, dan kan hij gaan
slaan (naar achteren trappen).
4. Als een paard zijn tong uitsteekt, kan het een teken
zijn van lichte stress.
5. Als de oren van het paard juist recht omhoog staan, is
hij meestal waakzaam, aandachtig of blij.
6. Als een hengst “fleemt”, verraad hij bijvoorbeeld dat
hij is geïnteresseerd in de geur van de merrie.
7. Wie snel naar een paard toeloopt vormt “een
bedreiging” voor het gevoel van het paard. Hij/zij kan
dus alert reageren op je. Pas op en doe voorzichtig en
vooral rustig.
8. Door het paard te masseren, borstelen of het wrijven
versterk je de band.
9. Wie vriendschap wil sluiten met een paard, moet ook
zijn lichaamstaal herkennen. Verdiep je dus in je paard
of pony. Het zijn intelligente dieren.

10. Paarden spiegelen enorm en reageren op je
gemoedstoestand.
11. Laat altijd een paard aan je ruiken.
12. Blaas zachtjes uit via je neus in zijn/haar neusgaten.
Hiermee win je vertrouwen.
13. Geef altijd een snoepje met vlakke hand (anders bijt
het in je vingers).
14. Praat altijd tegen het paard, dan weet hij dat je er aan
komt.
15. Als een paard lucht staat te happen, is verveling of
stress, ga er dan mee lopen of rijden.
16. Kruip nooit onder een paard door. Je haren kunnen
kriebelen aan z’n buik en dan gaat het trappen.
17. EN LAST BUT LEAST: Ga eens in de wei op de grond
zitten, moet je zien wat er gebeurt, dan komen ze heel
lief bij je staan.

