
 
 

        
 
 
 
 

           



Oké: 
In deze wijzer leer je hoe je een pony moet poetsen en opzadelen. 
Voor het poetsen geld dat je eerst de rosborstel dan de harde borstel dan de zachte borstel 
gebruikt om het lichaam van je pony te poetsen/ daarna gebruik je een schone spons om de 
ogen en de neus schoon te maken als ze vies zijn. En vervolgens gebruik je de hoeven krabber 
om de hoeven schoon te maken. Daarna wordt kort uitleg gegeven over het gebruik van de 
manen kam. Dit zijn de basis benodigd heden voor het poetsen van je pony, deze heb je dus in 
ieder geval nodig voor het poetsen van je pony, mocht je andere borstels hebben dan kan je 
aan iemand die al langer met paarden om gaat vragen hoe je die borstel moet gebruiken. Na 
het verhaal over het poetsen van je pony wordt uit gelegd hoe je, je pony moet opzadelen. 
 
 
Laten we beginnen! 
 
Wat betekenen de kleuren: 
 
 
  Wel 
 
 
  Wel maar voorzichtig 
 
 
  Niet 
 

 

 

 
 



Rosborstel   

 
 

 
Harde borstel 

 



Zachte borstel 

 
 
 

Spons       

                 



Hoeven krabber 
 
 
  Met krabber 
   

 
Met borstel 

   
 

Niet 
 
 

 

 
Manen kam 
 
De manen kam mag alleen gebruikt worden voor de manen en niet voor de staart. Je mag de 
manen kam alleen gebruiken als je, je paard moet invlechten voor een wedstrijd. Bij het 
kammen van de manen moet je opletten dat je niet de haren uittrekt. Wil je voor de les de 
manen schoonmaken? Gebruik dan je handen om de klitten uit de manen te halen en gebruikt 
de zachte borstel om de manen te laten glanzen. 

 

 

 
 



Halster en Halstertouw 
 
Het halster en halstertouw zijn bedoeld om je pony vast te kunnen zetten als je hem wil gaan 
poetsen.  
 

Halster 

 
 
 



Paarden knoop 
 
Er zijn verschillende manieren om je pony met een halstertouw vast te zetten. Om dit te doen 
wordt er gebruik gemaakt van een zogenoemde paardenknoop. Een paardenknoop moet 
gebruikt worden voor je eigen veiligheid en die van je pony. Als je pony van iets schrikt moet 
je je pony snel los kunnen maken van waar je hem aan vast hebt staan. Dit omdat je pony 
zichzelf anders pijn kan doen of jij jezelf. Met een gewone knoop kan dit niet snel en veilig 
met een paardenknoop wel. Er zijn veel verschillende manieren om een paardenknoop te 
maken, dit is een van die manieren om een paardenknoop te maken. 
 
(Het uiteinde van het touw waar de sluiting aan zit is normaalgesproken vastgemaakt aan het 
halster van je pony.) 
 
1. Maak een lus(1) en sla deze onder langs de paal. 

 



2. Pak door de lus(1) het touw dat na je pony gaat vast en trek deze door de 1e lus zodat er een 
2e lus(2) ontstaat. 

 
 
3. Pak nu het deel van het touw dat los hangt en haal deze boven langs lus 1 en onder langs 
lus 2 en weer boven langs lus 1, totdat er een 3e lus (3) ontstaat. 

 
 



4. Pak lus 3 vast en trek aan het touw dat aan het halster van je pony vast zit. 

 
 
5. Zo ziet een paardenknoop er uit als deze klaar is. Als je hem los wilt maken hoef je alleen 
maar aan het loshangende gedeelte van het halstertouw te trekken en je knoop laat vanzelf los. 



Opzadelen 
 
Voor je gaat rijden op je pony moet je hem eerst opzadelen.  
Hiervoor haal je eerst: 
1. Eén Zadeldekje 
2. Eén Gel Pad 
3. Eén Zadel 
4. Eén Hoofdstel 
Let hierbij op dat je de spullen pakt die voor jou pony zijn, dus waar de naam van de pony bij 
staat. En neem voor kleine pony’s kleine dekjes mee en voor grote pony’s/paarden grote. 
 
Bij het opzadelen moet je het Zadeldekje, de Gel Pad en het Zadel vanaf de Linker kant van je 
pony, op je pony leggen. 
Hieronder staan tekeningen van hoe en in welke volgorde je het paard moet opzadelen.  
 

1. Zadeldekje 
Als eerste leg je het zadeldekje op je paard. Zorg er voor dat het dekje met de lussen aan de 
voorkant van de pony ligt. 

 



2. Gel pad 
Nadat je het zadeldekje goed op je pony hebt gelegd, leg je de gel pad op zijn rug. De rechter 
kant moet richting het hoofd van je pony en de ronde kant naar de achterkant. 

 



3. Zadel 
- Het zadel leg je voorzichtig vanaf de linker kant van je pony op zijn rug. Let er op dat er 
nergens riemen of flappen van het zadel dubbel zitten.  
- Ligt het zadel goed loop dan naar de rechterkant van je pony en zorg dat de singel daar vast 
zit aan het zadel. Haal de singel door de lussen van het zadeldekje en laat hem naar beneden 
hangen (laat hem niet meteen los want dan kan de singel met de sluiting tegen de benen van je 
pony slaan en dat vind je pony NIET fijn).  
- Loop dan naar de linker kant van je pony en haal de singel aan de linker kant door de lussen 
en maak de singel vast aan het zadel. 
- Om het zadel goed vast te leggen moet je de singel strakker vast maken. Doe dit door om en 
om aan de linker- en rechterkant van het zadel de singel strakker aan te trekken (Als je dit niet 
om en om doet kan je het zadel scheef trekken dit zitniet lekker voor je pony en dit rijdt ook 
niet lekker). De singel moet zo strak zitten dat je nog één  hand tussen de singel en de buik 
van je pony kunt stoppen. 
 

 



4. Hoofdstel 
Het hoofdstel doe je vanaf de linker kant van je pony aan.  
In het kort: 
- Eerst haal je de teugels over het hoofd van je pony heen 
- Dan stop je het bit in de mond van je pony. Let er op dat de tong van je pony onder het bit 
zit. 
- Dan haal je het kopstuk (voorzichtig) over de oren van je pony heen 
- Dan maak je de neusriem vast. De neusriem zit strak genoeg als je 2 vingers tussen de 
neusriem en de bovenkant van de neus kunt stoppen. 
- Daarna maak je de keelriem vast. De keelriem zit strak genoeg als je een vuist rechtop op de 
keelriem kan zetten en je net de keel kunt aanraken.  
 
Zo moet het hoofdstel er uitzien als hij vast zit: 

 
 

 

Kopstuk 
 
Bakstuk 
 
Frontriem 
 
 

Keelriem 
 
Teugels 
 
Neusriem 
 
 

Bit 

           


