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H
ierbij weer een nieuwe uitgave van de Hinnikbode! 

Er is een nieuwe rubriek bijgekomen. Namelijk de adverten-
tie rubriek. Als je iets te koop hebt of iets zoekt kun je ons 
een berichtje sturen en dan zullen wij de advertentie plaat-
sen. Zo is iedereen blij met tweedehands nieuwe spullen! 

Nog een nieuwe rubriek is de Special, hierin leer je deze keer alles over 
de wintervacht. Verder vind je in deze Hinnikbode weer de pen waarin 
Esmé Bonekamp wat over zichzelf vertelt. We hebben een zaterdag les 
bijgewoond en geïnterviewd. Verder worden er weer twee hele speciale 
mensen in het zonnetje gezet. De uitslagen van de meertalwedstrijd 
zijn in deze editie te vinden en er is een verslag over het Euregioweek-
end. Veel leesplezier!

In deze Hinnikbode

Heb je leuke 
foto’s of 
tekenigen voor 
de Hinnikbode, 
of wil je zelf een 
stukje schrijven? 

Mail dan naar 
hinnikbode@
gmail.com

In deze Hinnikbode

• Prikbord

• Nieuw bestuur

• De Pen -  Esmé Bonekamp

• Paard van de maand - Lisa

• Interview met de zaterdagles

• In het zonnetje

• Wist je dat...

• Advertenties

• Wedstrijdnieuws

• Euregio weekend

• Special: wintervacht

Prikbord

2Op zaterdag is er altijd  
kantinedienst zodat iedereen 

een lekker kopje koffie kan 
drinken of een patatje kan 
bestellen. We zijn nog op zoek 
naar vaders en moeders die af 
en toe een kantinedienst willen 
draaien op zaterdag. Lijkt het je 
wat? Neem dan contact op met 
Carla: carla.t@planet.nl

1Waarschijnlijk hebben jullie 
ze al gezien: de nieuwe dekjes 

voor alle paarden en pony’s! Met 
de opbrengst van de wedstrijden 
en medewerking van Divoza 
hebben we voor alle paarden 
pony’s een nieuw dekje kunnen 
kopen met een mooi logo van 
Ponystal Hengelo er op. We hopen 
dat we lang van deze dekjes 
kunnen genieten want het ziet er 
prachtig uit!

3       Heb je de Facebook pagina 
van Ponystal Hengelo al  

geliked? Zo niet, doe dat dan snel! 
Bij de eerste 200 likes verloten we 
een gratis les onder degene die de 
pagina hebben geliked, het eerste 
bericht hebben geliked en dat 
bericht hebben gedeeld! 
 
https://www.facebook.com/
ponystalhengeloofficial

4       De vierde selectie wedstrijd is 
op een nieuwe datum gepland 

in verband met carnaval! Lees 
hierove meer op pagina 12.

https://www.facebook.com/ponystalhengeloofficial
https://www.facebook.com/ponystalhengeloofficial
https://www.facebook.com/ponystalhengeloofficial


We hebben een nieuw bestuur,
Naam: Janet Giesen
Leeftijd: 49
Binding met Ponystal: Als klein meisje ben ik 
begonnen met paardrijden bij Ponystal en in 
2005 heb ik die draad weer opgepakt. Mijn 
beide dochters Manon en Carmen hebben hier 
ook op les gezeten en we hebben al een tijd 
lang onze pony’s hier bij privé staan. Manon 
en Monica rijden op Verano en Carmen en ik 
rijden op Cirano. Ik ben samen met Edwin het 
kantinebeheer gaan doen en met Silvia ook 
het dagelijks beheer. In het begin was dat even 
wennen en vooral lachen, inmiddels doen Silvia 
en ik het al ongeveer 6 jaar met veel plezier. Ik 
vind het ook erg jammer dat Silvia hiermee gaat 
stoppen.
Hobby’s: Paardrijden natuurlijk, en ik houd ook 
van koken en gezelligheid ;)
Wat is jouw missie in het bestuur: Ik ken alle 
ins en outs van de manege en denk dat ik 
daarom een bijdrage kan leveren in het bestuur. 
Ik wil graag paardrijden voor jong en oud 
laagdrempelig houden en natuurlijk zorgen dat 
het hier een gezellige en leuke vereniging blijft!

Naam: Esmé Bonekamp
Leeftijd: 27
Binding met Ponystal: Ik ben bijna 20 
jaar lid van Ponystal. Momenteel rij ik 
niet zo fanatiek meer, maar ik geef met 
veel plezier les op zaterdag en zit in de 
wedstrijdcommissie.
Hobby’s: Paarden, lezen, goede avonden 
met vrienden, muziek
Wat is jouw missie in het bestuur: Het 
gezond en gezellig houden van de 
vereniging, zodat deze nog lang kan blijven 
voortbestaan!

Naam: Kelly Beverborg
Leeftijd: 22
Binding met Ponystal:  Ik ben al lid vanaf 
mijn aspirantentijd, ik heb zo’n beetje in elke 
commissie gezeten. Ik heb in de concoursgroep 
gereden en heb ook een tijdje mijn eigen pony 
Lordino hier gestald. Kortom, veel binding met 
Ponystal dus ;)
Hobby’s: Paardrijden natuurlijk! Ik rijd bijna 
elke dag op mijn eigen pony. Ik ga ook af en toe 
op wedstrijd, meestal rij ik dressuur en soms 
springen of SGW. Naast paardrijden houd ik van 
uitgaan met vrienden, lekker uit eten gaan of 
naar een leuk concert.
Wat is jouw missie in het bestuur: Ik wil graag 
dat Ponystal Hengelo nog jaren zo door kan 
blijven gaan en het liefst nog met iets meer 
leden. Ik heb altijd de uitvoerende taken gedaan, 
zoals de wedstrijdcommissie, de stalgroep en 
natuurlijk lesgeven. Ik hoop dat ik met mijn 
kennis van wat er speelt binnen de vereniging 
een steentje bij kan dragen.

Naam: Edwin Giesen
Leeftijd: 25 of toch 52 
Binding met Ponystal: Mijn vrouw Janet heeft 
vroeger als meisje van 8 jaar al bij Ponystal 
gereden en in 2005 heeft ze die draad weer 
opgepakt . En je weet dat wanneer je vrouw 
ergens enthousiast over is, dan ga je daar 
vanzelf in mee. Daarom ben ik in 2007 samen 
met Appie de bouwploeg gaan doen. In 
2009 ben ik samen met Janet kantinebeheer 
geworden en een functie in het bestuur gaan 
doen. Eerst als beheer kantine en facilitaire 
zaken, later, in 2012, penningmeester, met in 
2014 de ledenadministratie erbij samen met 
Petra.
Hobby’s: Geen paardrijden maar motor rijden, 
muziek en bijna alles wat met horeca te maken 
heeft. Dus lekker bourgondisch zijn en van het 
leven genieten.
Wat is jouw missie in het bestuur: Mijn missie 
in het bestuur is om de kosten laag te houden 
zodat iedereen de mogelijkheid heeft om van 
deze sport te genieten. Tevens  wens ik gezellige 
avonden te beleven met de mensen binnen de 
vereniging die dat ook zo ervaren.

Naam: Silvia Sanders
Leeftijd: 46 Jaar

Binding met Ponystal: Mijn dochter is 
hier ongeveer 12 jaar geleden begonnen 

met paardrijden. Vanaf die tijd ben ik 
vrijwilligerswerk gaan doen. Ik ben begonnen 

met de kantinediensten daarna  de 
kinderfeestjes, wedstrijden, concoursgroep, het 

dagelijks beheer samen met Janet Giesen en het 
veterinaire gedeelte. Na ongeveer 6 jaar 

het beheer met veel plezier te hebben 
gedaan ga ik vanaf februari  minder werken op 

Ponystal  i.vm. ander werk.
Hobby’s: Mijn hobby is paardrijden. Soms rijd ik 
veel  en soms helemaal niet. Officieel zit ik in de 
donderdagavond groep bij Christine. Verder hou 
ik van lekker uit eten gaan en weekendjes weg.

Wat is jouw missie in het bestuur: Ik zit al 
ongeveer 7 jaar in het bestuur en we hebben  

samen met de vorige bestuursleden veel goede 
dingen  gedaan voor Ponystal Hengelo. Ik wil 

graag dat het voortgezet wordt. De nieuwe 
mensen voor het bestuur zijn inmiddels gekozen 

en ik ben er blij mee.

en ze stellen zich eventjes voor!

54

Naam: Petra Elliot
Leeftijd: 46
Binding met Ponystal: Ik ben vanaf mijn 12e 
lid geweest van Ponystal. Zodra school het 
toeliet, in verlichte zit op mijn fietsje direct door 
naar stal. Hele dagen slenterde ik rond in de 
hoop dat ik een pony mocht droogstappen of 
zonder zadel (stiekem in een drafje) naar de 
verre wei mocht brengen. Geweldig, ik had als 
kind niet gelukkiger kunnen zijn bij een andere 
vereniging. In 2007 kwam ik met drie van onze 
kinderen naar de manege. Joe is na twee jaar 
gestopt, Julie en Jesse rijden nog steeds met 
veel plezier. 
Hobby’s: In 2010 heb ik mijn koetsiersbewijs 
gehaald. Het liefst maak ik lange tochten met 
Stilver. 
Wat is jouw missie in het bestuur: ik wil werken 
aan een solide basis, eenvoudig op te pakken, 
transparant en makkelijk werkbaar voor 
iedereen. Daarnaast uitbreiden, acties opzetten, 
leden werven en sterker worden. Waar nodig 
kwaliteit inhuren om geboden kwaliteit te 
waarborgen, investeren in saamhorigheid en 
positieve input van de leden. Samen met 
plezier de paardensport beleven op een wijze die 
positief bijdraagt aan ruiter én dier. 
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De Pen

Esmé Bonekamp

Paard van de maand

Hierom hadden we besloten Ponystal 

te vragen of Lisa terug kon naar de 

manege. Zo kwam ze niet in de 

handel terecht en konden wij 

haar in de les blijven rijden.

Intussen rij ik alweer 

zo’n 8 jaar op haar in de 

les op maandagavond, 

we hebben samen nog 

veel bijgeleerd. Nu Lisa 18 

jaar is hebben we samen 

met het bestuur besloten 

dat Lisa wel toe is aan haar 

verdiende pensioen. We hebben 

haar terug gekocht en we gaan haar een 

heel mooi nieuw plekje geven vlakbij het bos. 

We hopen nog lang van haar mogen genieten!

Joyce over Lisa: 
Lisa is als 4 jarige merrie op 

ponystal gekomen. Ik heb haar 

toen samen met een ander 

ingereden. Mijn zusje Patricia 

is in dat jaar ook met haar 

wedstrijden gaan rijden, dit 

heeft ze zo’n 3 jaar gedaan.

Na deze 3 jaar hebben wij 

Lisa gekocht en haar op Stal 

Peters gestald.

We hebben hier een ontzettend 

fijne leuke tijd met haar gehad. Veel 

geleerd van elkaar. Doordat ik meer uren 

ging werken hadden we helaas minder tijd voor 

Lisa, dat leek ons niet eerlijk tegenover haar

Lisa

Naam: Lisa van de Zunawal
 

Geslacht: Merrie

Geboortedatum: 02-07-1996

Ras: Half Arabier

Afstamming: Kenaf Boy x Kuhay-
lan Flash van de Zunawal

Op de manege sinds: 2000

Geschreven door Joyce Kootstra

Wist je dat Lisa geboren is met een witte 

staart.

Wist je dat Lisa’s eerste eigenaresse haar 

heeft geleerd voetje te geven voor wat 

lekkers.

Wist je dat Lisa een hekel heeft aan de 

wasplaats.

1
2
3

Dit was mijn bijdrage 

aan “de Pen”, Ik wil deze 

graag doorgeven aan 

Carla ter Huurne.  

Dankzij Carla en Jan kun-

nen we allemaal genieten 

van een kopje koffie of 

wat te eten in de kantine! 

Naam: Esmé Bonekamp

Leeftijd: 27

Wat: Instructrice aspiranten

Lievelingspaard: Barack

Lid sinds: 1995 ongeveer

Hallo!

Omdat Kelly de pen aan mij door gegeven 

heeft, lezen jullie nu een stukje over mij!

Ik ben Esmé Bonekamp, 27 jaar en ik woon sa-

men met mijn vriend in Hengelo. Toen ik 7 jaar 

was ben ik begonnen met paardrijden bij 

Ponystal Hengelo. Mijn zus reed al paard en 

dat leek mij toch ook wel wat! 

Ik was een groot Shetlanderfan en was dan 

ook dolblij dat ik mijn eerste lessen op Max

mocht rijden. Na vele jaren in verschillende 

lessen, en tussendoor nog verschillende 

pony’s en paarden van anderen gereden te 

hebben rij ik momenteel niet zo veel meer.

Ik geef inmiddels ook alweer zo’n 10 jaar les op 

Ponystal. In het begin zowel uurslessen als

aspirantenlessen, maar de laatste tijd alleen 

nog één aspirantenles op zaterdag van 10:00 

uur tot 11:00 uur. 

Ik heb hier veel plezier in, vooral omdat ik het 

leuk vind om kinderen de beginselen van het 

paardrijden bij te brengen en ze langzamer-

hand steeds beter te zien worden. Als de basis 

er goed in zit stromen ze door naar een uurs-

les en begin ik weer opnieuw met een nieuwe 

groep!



Interview met zaterdag les van Nikki

‘’Leuk!’’ klinkt het in koor. 

‘’Nikki geeft leuk les! Maar we 

vinden het niet leuk als ze boos 

is. Gelukkig komt dat niet zo 

vaak voor, alleen als we soms 

niet luisteren.’’ 

Het verschilt een beetje per 

persoon hoe lang we al rijden. 

Sommigen hebben eerst al bij 

een andere manege gereden. 

Isabelle heeft nog maar een 

paar keer meegereden. De 

meesten rijden al ongeveer 

driekwart jaar. 

Senne vindt Tanja de leukste 

pony, Eva Ragebol. Jelena: ‘’Ik 

vind Sissy de leukste pony 

en mijn eigen pony Rikki 

natuurlijk!’’ Natasha kan niet 

kiezen, ze vindt Misha, Tanja en 

Iska het leukst. Isabelle rijdt het 

liefst op Ramses terwijl Sofie 

kan niet kiezen tussen Sissy en 

Giulia. Nikki heeft twee eigen 

pony’s,

Joe en Naomi, die zijn haar 

favoriet. 

‘’De kinderen zijn heel leuk. 

Ze luisteren bijna altijd goed. 

Ze doen goed hun best en zijn 

altijd heel gezellig!’’ 

Instructie:

Nikki Pots (21)

Wanneer: 

Zaterdags

12.00-13.00

Wie in de les:Jelena (10)Natasha(8)Isabelle(13)Senne(8)
Sofie(8)
Eva(11) 

‘’Ik hou van paarden’’ wordt 

geroepen. Rijden vinden ze 

het leukst aan paardrijden. 

En dan vooral het draven en 

galopperen. Ook springen de 

meisjes allemaal graag.

‘Ja, we hebben zelfs de eerste 

prijs gewonnen! Alleen Isabelle 

kon jammer genoeg nog niet

meerijden, omdat ze nog niet 

had kunnen oefenen...’’ 

Wat vinden jullie van de 
instructie?

Hoe lang rijden
jullie al?

Wie zijn jullie 
favoriete pony’s?

Wat vinden jullie zo 
leuk aan paardrijden?

Hebben jullie 
meegedaan aan de 
meertal wedtrijd?

Nikki over de les:

1

2

3

4

5

6

8 9
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Gerard en Quirine bedankt en we hopen dat jullie 

nog lang bij ons zullen blijven!

Gerard heeft af en toe les van 

Nikki, dat gaat heel goed! In 

zijn vrije tijd schildert hij graag. 

Het mooie schilderij van het paard 

wat in de kantine hangt is ook door 

Gerard gemaakt. Hij kan ook mooi gitaarspelen 

en zingen, op het paasvuur zorgt dat altijd voor 

veel gezelligheid! 

In het zonnetje
Gerard en Quirine

De meesten van jullie zullen Gerard 
en Quirine misschien niet ken-
nen, maar zij doen erg veel op 
Ponystal Hengelo. Een paar 
ochtenden in de week hel-
pen ze Janet en Silvia bij 
het dagelijks beheer. 

Ze helpen dan met voeren, stallen 
uitmesten en andere klussen 

op de manege. Wij van 
Ponystal Hengelo vinden 

het geweldig dat ze zich 
zo goed inzetten! 

Quirine houdt van dieren, 

eigenlijk alle dieren. Zelf 

heeft ze een Vlaamse reus 

genaamd General Lee. Op haar 

school in Oele vindt ze het leuk om de 

pony’s in te vlechten en daar mag ze ook af 

en toe rijden. Ze heeft veel voor een ander over en 

komt altijd helemaal vanuit Oldenzaal fietsen om 

bij ons te helpen!

Wist je dat?

Advertenties
Te Koop!

 
Nette paardrij-

laarzen maat 38!
€7,-

Contact: 
06314213441

• Ramses zijn echte naam is eigenlijk Wichert.Pablo heet 
eigenlijk P Cornet en Shadow eigenlijk Mathilda. 

• Een paardenoog is bijna twee keer zo groot als het oog 
van een mens. Het paardenoog is een van de grootste 
ogen van het hele dierenrijk.Zelfs de ogen van de walvis 
en de olifant zijn kleiner.

• Lisa veegt haar billen af aan de muur
• Paarden in de riddertijd moesten een zware 

last dragen. De ridder met pak en zadel sa-
men woog wel zo’n 190 kilo!

• Iska is soms vervelend als ze vooraan moet 
staan.

• Barack is ook heel lief als hij zonder zadel 
gereden wordt! 

Weet jij een leuk wistje-datje? Stuur ons dan een mailtje!

Harry’s Horse Gel 
Zadelonderlegger 

TPR, 54 cm 
€25,-

Voor meer info: 
0630054037

Winner rijlaarzen.
Dun,lekker luchtig.

Maat 41 - kuitmaat 38.
1 x gedragen.

€15,- 
Contact

0630054037

Te Koop! 

Te Koop! 
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Wie waren de juryleden afgelopen  meertalwedstrijd?

De jury bestond uit twee personen. Dit waren 
Nelleke Schaapherder en Shirley Piette. Ze hebben  
goed gejureerd en we willen ze hiervoor nog 
eventjes bedanken. Bedankt voor het harde werk!

Waar kijkt de jury nou naar?

De jury let bij een meertal wedstrijd op verschillende 

dingen. Originaliteit van het verkleden, worden de 

figuren goed gereden en gaat alles gelijk? 

De dag verliep goed, sommige paarden vonden het 

spannender dan de andere. Al die mensen langs de 

bakrand, de muziek en de speakers... Shadow vond 

dit bijvoorbeeld nog erg spannend.

De punten telling ging met behulp van percentages 

in plaats van  punten. Degene met de hoogste score 

won. De winnaars zie je op deze pagina’s. Iedereen 

heeft goed gereden en erg hun best gedaan op de 

kleding! Iedereen nogmaals gefeliciteerd! 

Op zondag 15 februari zou de vierde en laatste 

selectiewedstrijd worden gehouden. Maar omdat er 

te veel afmeldingen zijn van personen die zouden 

helpen, is dit verplaatst naar zondag 8 Maart. Zo 

kan iedereen carnaval vieren en nog een paar keer 

extra oefenen om je te kunnen plaatsen voor de 

kampioenschappen! Binnenkort zal er een officiële 

aankondiging komen en zullen de inschrijflijsten in 

de kantine hangen. Bereid je goed voor en doe je 

best!

Wedstrijdnieuws

Originaliteitsprijs
The wizard of oz 

Renate
Mariska

Iris &
Shawnee

De zwarte diamanten
 

Monica en Melanie 

Prive en 
Concoursgroep

Indiaantjes

Jelena, Natasha, Senne
Sofie & Eva

Winnaars 
proef 1 & 2

Winnaars 
proef 3 & 4

1312

De Lolly’s

Sely, Kjeld & Mirelle

2e plek 
proef 3 & 4

Donderplus 
 

Frits, Lonneke, Saskia, An-
nette, Danielle, Lisette en 

Hans

Wedstrijdplanning
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Euregio weekend
Op zaterdag 6 december zijn we weer met een grote groep van Ponystal Hengelo vertrokken naar Reiter-
hof Ruenberg in Gronau. Dit is een manege en pensionstal die ook vakantiewoningen en slaapzalen heeft 
om te verhuren. Je kunt er niet alleen paardrijles nemen maar ook paarden huren, buitenritten maken of 
een complete paardrijvakantie boeken! 

In 2010 zijn we voor het eerst naar deze manege gegaan met een groepje instructrices en bestuursleden. 
We hebben toen een super weekend gehad! In 2011 hebben we weer een uitwisseling met manege 
Ruenberg gedaan. Dit keer zijn we met een groep van ongeveer 20 ruiters van Reiterhof Ruenberg naar 
Ponystal Hengelo gereden, dit was een rit van ongeveer 5 uur! De Duitse paardjes hebben toen in onze 
‘verre wei’ overnacht en de ruiters en amazones hebben gekampeerd in onze wei. De volgende dag reden 
we weer terug naar Gronau. Deze uitwisselingen worden mede mogelijk gemaakt door het Euregiofonds.
Op deze manier kunnen we in contact blijven met de manege in Duitsland. We kunnen veel van elkaar 
leren, ervaringen uitwisselen en het is een ontzettend leuk uitje voor het team van Ponystal Hengelo! 

Dit jaar gingen we met een grotere groep dan voorheen, niet alleen de instructie ging mee, ook de 
concoursgroep en de leden van de verschillende commissies mochten mee, zoals de bouwploeg en de 
wedstrijdcommissie. We vetrokken zaterdagmiddag in auto’s naar Gronau. Toen we aankwamen werden 
we ontvangen met ‘kaffee und kuchen’ en konden de slaapzalen gaan indelen. De mannen hadden de 
luxe om in een huisje te mogen slapen. Toen iedereen een slaapplekje had gevonden gingen we de 
stallen in. Er stond een buitenritje op het programma! We kozen allemaal een paard of pony uit, gingen 
opzadelen, verzamelden in de binnenbak en gingen toen met de hele groep op pad. We waren bijna met 
20 ruiters! 

Reiterhof Ruenberg heeft veel Friezen en Kladrubers, maar ook Norikers, Fjorden, Haflingers en 
sportpaarden en ponys. Voor ieder wat wils! De meeste paarden fokken ze zelf en worden ook daar 
beleerd. Het duo Max und Moritz viel wel erg op, het waren Norikers, wit met zwarte stippen. Norikers 
zijn een soort trekpaarden en nog steviger gebouwd dan tinkers. Ik denk dat je er wel met twee mensen 
tegelijk op kunt zitten, het leken wel olifanten.

Na de buitenrit hebben we alle paarden en pony’s afgezadeld en was het tijd voor avondeten. We
hebben heerlijk gegeten en daarna was het tijd voor gezelligheid! De hele avond werden er spelletjes

Het was gelukkig heerlijk weer 
en we hebben met de groep ge-

noten van leuke buitenritten.

Tip!

www.reiterhof-rueenberg.de/

gespeeld en werd er gezongen en 
gedanst. Het was erg gezellig en het 
werd best laat.De volgende ochtend 
stond ons een heerlijk ontbijtje te 
wachten. Na dit uitgebreide ontbijt 
werd de groep in twee gesplitst voor 
een nieuwe buitenrit. Er werd een 
rustige en een snelle groep gemaakt. 
Iedereen koos weer een paard of pony 
uit en we gingen weer op pad. Het weer 
was mooi en de omgeving prachtig! 
Beide groepen hebben een heerlijke 
rit gemaakt. Maar omdat het een vrij 
korte nacht was geweest, was iedereen 
ook wel moe. ;) Nadat we de paarden 
hadden afgezadeld hebben we een 
lekker kopje soep gegeten en was het 
alweer tijd om naar huis te gaan.

Het was leuk om weer eens op een 
andere manege te kijken en op andere 
paarden te rijden. 

Het was even passen en meten met zo’n grote 
groep maar we hebben een groepsfoto kunnen 
maken met de euregio vlag op de achtergrond.

 De mannen, Petra en Silvia  stonden ons al 
op te wachten toen we terug kwamen van 

de buitenrit. Het was wel koud!

De lunch was goed verzorgd, we 
werden lekker verwend!

Als je een keer een leuke buitenrit wilt 
maken, Max en Moritz wel eens in het 
echt wil zien, of nog geen vakantieplan-
nen hebt, moet je eens naar Reiterhof 
Ruenberg gaan om een kijkje te nemen. 
Het is echt een aanrader! 

http://www.reiterhof-rueenberg.de/
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Wintervacht
 

Wat doet een wintervacht?
Hoe ga je er mee om?

Is deze belangrijk of niet?

Wist je dat...

Maar waarom kiezen veel mensen er dan voor om 

hun paard een deken op te doen in de winter?

Vaak worden sportpaarden geschoren zodat ze niet 

zo’n dikke wintervacht hebben. Dit ziet er mooier

uit, is makkelijker in de verzorging en het paard 

zweet minder tijdens de training. Voor het welzijn

van het paard is het meestal niet nodig om het te 

scheren of een deken op te doen, maar soms is het

wel praktisch.

Waarom dan een deken?

Zoals veel van jullie vast wel weten en gemerkt hebben, krijgen paarden zodra het kouder begint te worden 
een wintervacht. Deze beschermt het paard tegen de kou in de winter, zodat hij het tot temperaturen van 
-8°C niet koud zal krijgen. 

Een paard begint meestal al in september of oktober met het aanmaken van de wintervacht. In die

periode begint hij het soms koud te krijgen. Het paard verhoogt dan zijn stofwisseling zodat er meer

warmte geproduceerd wordt. Het lichaam van het paard wordt langzaam weer in ‘winterstand’

gezet. Hij bereidt zich voor op de winterse kou door een wintervacht te groeien. 

Special

De wintervacht bestaat onder andere uit korte haren en lange haren. De korte haren zorgen ervoor

dat een laagje stilstaande lucht om het paard vormt. De lucht in dit laagje kan dan opwarmen omdat

die stilstaat, er komt dan geen koude lucht bij de huid van het paard. De langere haren schermen de

korte haren af. Er zijn ook haren om de korte haren overeind te houden of haren tegen de regen.

Tegelijkertijd met de wintervacht wordt ook een extra dikke vetlaag aangemaakt door de

paardenhuid. Deze beschermt de huid tegen regen en sneeuw. Als het dan nat weer is wordt de huid

zelf niet nat. Want als de huid van het paard nat zou worden koelt hij heel snel af! 

Naast de wintervacht profiteert een paard van meer voordelen die maken dat hij goed in de kou kan

overleven. Het paardenlichaam is veel meer op kou ingesteld dan ons lichaam. Als een paard veel

vezelrijk voedsel eet, zoals hooi, gras of stro, produceert hij veel warmte in zijn buik. Dit kan hij goed

vasthouden doordat hij een compacte vorm heeft. Het lichaam heeft weinig oppervlak en in de

benen zitten relatief weinig spieren. Daardoor raakt hij niet snel zijn warmte kwijt.

....een paard ook 
kippenvel kan hebben. 
Met een moeilijk woord 
heet dit, net als bij 
mensen, pilo-erectie. 
Dit gebeurt als een 
paard het koud heeft, 
dan kan de vacht meer 
warmte
vasthouden. 

Je kunt paarden 
natuurlijk moeilijk een 
onesie aantrekken..

.... het een fabeltje is 
dat paarden het koud 
krijgen als je ze nog nat 
van het zweet buiten
zet. Het zweet 
verdampt pas als het 
aan de buitenkant van 
de vacht is, waardoor 
het paard het hier
niet koud van krijgt. Het 
is wel heel belangrijk 
om na het rijden de 
spieren langzaam af te 
laten koelen! Dit doe 
je door minimaal 10 
minuten uit te stappen. 

.... door poetsen en 
wassen van het paard 
je de natuurlijke vetlaag 
in de huid aantast. Deze
heeft het paard nodig 
om zijn haren gezond te 
houden en om de huid 
te beschermen tegen
nattigheid. Dus niet 
te veel wassen en 
poetsen. 

Je kunt natuurlijk ook 
leuke figuurtjes scheren 
op het moment dat 
de paardjes een dikke 
vacht hebben! 

Deze pony heeft een 
hele dikke wintervacht.



Adverteerders

Samen sterker

rabobank.nl/centraaltwente

Sport inspireert en verbindt. Daarom ondersteunt de Rabobank niet alleen

de nationale selecties maar helpen we ook jong talent binnen de paardensport.

Met het Rabo Talentenplan halen veelbelovende ruiters het beste uit zichzelf.

De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

en jong talent
in het zadel.

De top aan goud
helpen

L.E.C. bv Borne
Grotestraat 225
7622 GH Borne

Tel:  074-267 26 20
Fax: 074-267 30 66 

Bezorg service    Eigen technische dienst    Witgoed reparatie aan huis

De beste service vind u bij...
Uw specialist

in bruingoed, witgoed & inbouw

L.EC bv Hengelo
Deldenerstraat 195

7555 AC Hengelo (Ov)
Tel: 074- 250 44 44
Fax: 074-250 44 45

 

  

 


