
© 2006 Paardentips.com 



HELP, EEN VEULEN! INHOUDSOPGAVE
...............................................................................................................................................................

Inhoudsopgave

V oorw oord...................................................................................................................................................3
Help, een veulen!............................................................................................................................................3
Uitleg ebook...................................................................................................................................................3

D e laatste m aanden van de dracht................................................................................................4
De dracht.......................................................................................................................................................4
Beweging.......................................................................................................................................................4
Voeding..........................................................................................................................................................4
Ontwormen....................................................................................................................................................4
Inenten...........................................................................................................................................................4

V oorbereiden op de geboorte..........................................................................................................5
De stal............................................................................................................................................................5
Benodigde spullen..........................................................................................................................................5

H et is bijna zover!....................................................................................................................................6
Het lichaam van de merrie..............................................................................................................................6
De uier............................................................................................................................................................6
Het gedrag.....................................................................................................................................................6

D e geboorte................................................................................................................................................7
De ontsluiting.................................................................................................................................................7
De uitdrijving...................................................................................................................................................7
De nageboorte...............................................................................................................................................7

H et pasgeboren veulen.........................................................................................................................9
Biest...............................................................................................................................................................9
Meconium......................................................................................................................................................9

O m gaan m et het veulen....................................................................................................................10
Stap 1: Aanraken.........................................................................................................................................10
Stap 2: Lus om de hals................................................................................................................................10
Stap 3: Druk in de nek..................................................................................................................................10
Stap 4: Touwhalster.....................................................................................................................................10
Stap 5: Veulenhalster...................................................................................................................................10
Vastzetten ...................................................................................................................................................11
Geleiden ......................................................................................................................................................11
Voetje geven ................................................................................................................................................11

T ips van specialisten.............................................................................................................................13
Boek: Paardenfokkerij..................................................................................................................................13
Boek: Van veulen tot volwassen paard.........................................................................................................14
Boek: Trainen van het jonge paard...............................................................................................................14

2



HELP, EEN VEULEN! VOORWOORD
..............................................................................................................................................................

Voorwoord
H elp, een veulen!

Een eigen veulen. Prachtig!  Voor je het  echt  beseft
loopt  je  drachtige  merrie  rond  in  haar  weide.  Dan
besef je ineens er komt een veulen! Wat nu? Help!!! 

Nee, ik heb natuurlijk overdreven. Als het goed is heb
je  dit  besluit  weldoordacht  gemaakt.  Toch  komt er
heel wat bij kijken en is een goede voorbereiding de
beste  start  voor  een  goed  begin  van  dit  nieuwe
leventje...

We  hebben  voor  jou  de  meest  noodzakelijke
informatie op een rijtje gezet.

U itleg ebook

Wanneer je het ebook hebt geopend, dan zie je dat
het  venster  in  tweeën  is  gedeeld.  Links  zie  je
tabbladen die je kunt open klikken. Hier bevind zich
o.a.  de  interactieve  inhoudsopgave.  Rechts  is  de
ruimte waarin de informatie wordt getoond.

Verder kun je met de toetscombinatie 'CTRL' en 'F'
de  zoekfunctie  starten  om  vervolgens  binnen  dit
ebook  te  zoeken  naar  bepaalde  onderwerpen.  Je
kunt met de functietoets 'F3' de zoekfunctie verder
laten  zoeken,  totdat  je  het  gewenste  zoekresultaat
hebt gevonden.

Veel plezier!
Het is niet toegestaan dit boek te vermenigvuldigen in
welke vorm dan ook. 

Het  is  ook  verboden  dit  boek  door  te  geven  aan
derden.

© Paardentips.com 2006

Alle  rechten  voorbehouden.  Niets  uit  deze  uitgave
mag  worden  verveelvoudigd,  doorgegeven  aan
derden,  opgeslagen  in  een  geautomatiseerd
gegevensbestand,  of  openbaar  gemaakt,  in  enige
vorm  of  op  enige  wijze,  hetzij  elektronisch,
mechanisch,  door  fotokopieën,  opnamen  of  enige
andere  manier,  zonder  voorafgaande  schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed,
sluit  paardentips.com elke aansprakelijkheid uit voor
eventuele schade of letsel, door welke oorzaak ook
ontstaan,  die  zou  kunnen  voortvloeien  uit  enige
omissie die in deze uitgave zou kunnen voorkomen,
danwel die met het gebruik maken van deze uitgave
in enigerlei verband staat.
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HELP, EEN VEULEN! DE LAATSTE MAANDEN VAN DE DRACHT
...............................................................................................................................................................

De laatste maanden van de
dracht
Voor  paardeneigenaren  met  een  drachtige  merrie
breekt er een spannende tijd aan. Wanneer zal  het
zover zijn? Zal ik de bevalling kunnen zien? Hoe ziet
het  veulen eruit?  Is het  een hengst  of een merrie?
Welke  kleur  zal  het  hebben?  Heb  ik  me  goed
voorbereid? In dit deel bespreken we de belangrijkste
dingen voor, tijdens en na de geboorte.

D e dracht

De normale dracht van een paard duurt 11 maanden.
De laatste twee maanden groeit het veulen enorm. In
de laatste maand wordt het iedere dag wel 300 gram
zwaarder. De merrie zal nu ook snel dikker worden. 

B ew eging

In het begin mag je nog gewoon met je merrie werken
maar zo rond de zesde maand van de dracht mag je
merrie geen zwaar werk meer doen. Tot de negende
maand mag je  wel  met  licht  werk  doorgaan.  Maar
ook na deze tijd is het belangrijk dat de merrie nog
beweging krijgt om haar conditie op peil te houden
voor de geboorte. Het beste is om haar lekker in de
wei te zetten. Als dat niet gaat, is een stapmolen of
stappen aan de hand een goed alternatief.

V oeding

De laatste maanden van de dracht heeft een merrie
meer  eiwitten  nodig  voor  een  goede groei  van  de
weefsels van het veulen. De hoeveelheid krachtvoer
moet dus (langzaam) omhoog tot 1 à 2 kilo extra per
dag.  Ook  mineralen  zijn  belangrijk  voor  een  goede
groei van o.a. de botten en de melkproductie van de
merrie. Tegenwoordig zijn er goede merriebrokken op
de markt die speciaal zijn afgestemd op de behoeften
van  drachtige  merries.  Laat  je  informeren  bij  je
voederleverancier. 

Doordat het  veulen zo groeit, kan de maag van de
merrie een beetje in de knel komen te zitten. Daarom
is  het  beter  haar  eten  te  verdelen  over  meerdere
kleine porties per dag. Ruwvoer (hooi, stro) wordt de
laatste  weken  wat  moeilijker  verteerbaar  dus  die
hoeveelheid  moet  je  wat  verminderen.  Als  je  merkt
dat je merrie last heeft van verstoppingen, geef haar
dan slobber. 

O ntw orm en

In de laatste maand van de dracht is het goed om de
merrie nog een keer te ontwormen. Let hierbij wel op
dat je een ontwormingsmiddel gebruikt dat geschikt
is  voor  drachtige  merries.  Dit  kun  je  zien  aan  het
werkzame bestanddeel. 

Veilig  zijn  ontwormingsmiddelen  op  basis  van
ivermectine,  pyrantel  (werkt  alleen  niet  tegen
horzellarven) en moxidectine. Kijk voor de zekerheid
op de bijsluiter of vraag advies aan je dierenarts.

Inenten

Merries  mogen  tijdens  de  dracht  gewoon  ingeënt
worden.  Het  is  zelfs  goed  als  de  enting  tegen
influenza  (griep)  en  tetanus  (klem)  ongeveer  een
maand vóór de verwachte veulendatum gegeven kan
worden.  De  merrie  vormt  dan  antistoffen  die  in  de
biest (eerste melk) terecht komen. Zo krijgt het veulen
dus meteen na de geboorte al antistoffen binnen.
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HELP, EEN VEULEN! VOORBEREIDEN OP DE GEBOORTE
...............................................................................................................................................................

Voorbereiden op de
geboorte
Allereerst moet je ruim van tevoren beslissen waar je
je merrie wilt  laten veulenen. Dit  kan namelijk thuis,
maar  ook  in  een  gespecialiseerd  bedrijf  zoals  de
hengstenhouderij. 

De hengstenhouderij heeft zo zijn voordelen: je merrie
is  in  deskundige  handen  en  alle  voorzieningen  zijn
aanwezig. Natuurlijk hangt er wel een prijskaartje aan
en  de  kans  is  klein  dat  je  zelf  bij  de  geboorte
aanwezig kunt zijn. Kies je voor een geboorte op een
bedrijf dan moet je je merrie ongeveer 6 weken voor
de verwachte geboortedatum brengen. Ze kan dan
wennen aan de omgeving en antistoffen  aanmaken
tegen de ziektekiemen op het bedrijf.

De  meeste  merries  veulenen  echter  gewoon  thuis.
Dat is ook prima, maar je moet er wel zeker van zijn
dat er begeleiding aanwezig is tijdens de geboorte. Er
gaat  regelmatig  wat  mis  tijdens  een  bevalling  en
daarom is het risico te groot om een merrie zonder
toezicht te laten veulenen. Dit houdt echter in dat je
misschien wel nachtenlang zult moeten waken. Zorg
dat je met een aantal mensen elkaar af kunt wisselen
of  zorg  voor  een  geboortebewakingssysteem zoals
een camerasysteem of een alarm dat afgaat  als de
merrie gaat zweten of gaat liggen. Soms kun je zo'n
systeem  ook  huren  bij  bijvoorbeeld  een
ruitersportspeciaalzaak.   

D e stal

Zorg voor een ruime stal van minstens 4 x 4 meter
zonder  uitstekende,  scherpe  of  ruwe  voorwerpen.
Een maand vóór de verwachte geboortedatum maak
je de stal grondig schoon en desinfecteer je alles. Dan
strooi  je  de  stal  op  met  voldoende  stro.  Bij  de
wanden leg je het stro tot 1 meter hoog. Er mogen
geen  emmers,  hooinetten  of  andere  losse
voorwerpen in de stal liggen of hangen. Houd vanaf
nu  alles  heel  goed  schoon.  Borstelen  en  hoeven
krabben doe je buiten de stal.

B enodigde spullen

Zorg dat de volgende spullen ruim vantevoren klaar
liggen:

� �����

� een flesje jodiumtinctuur voor de navel van het
veulen

� wondpoeder om na de jodium op de navel te
doen

� watten en (operatie)handschoenen om jodium
aan te brengen

� steriele navelklem

� halster en staartbandage

� grote handdoek om het veulen droog te wrijven

� desinfecterende zeep en handdoek voor de
veearts

� touwtje (geen nylon) om de nageboorte op te
binden

� vuilniszak om de nageboorte in te doen

� zaklamp voor extra licht

� het telefoonnummer van de veearts 
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HELP, EEN VEULEN! HET IS BIJNA ZOVER!
...............................................................................................................................................................

Het is bijna zover!

De  uitgetelde  datum  komt  steeds  dichterbij.
Controleer nog even:

� of je alle benodigde spullen bij de hand hebt,
� of de merrie correct ingeënt en ontwormd is,
� of de hoefijzers van de merrie verwijderd zijn.

Tja en dan mag wat jou betreft het veulen wel komen.
Maar  hoe  weet  je  nu  wanneer  het  zover  is?  Een
normale dracht duurt 340 dagen. De geboorte vindt
echter  plaats  tussen  de  twee  weken  voor  en  zes
weken na de uitgerekende datum. Alhoewel het heel
moeilijk  is  om te voorspellen  wanneer  de  geboorte
gaat beginnen, zijn er toch wat tekenen waar je op
moet letten.

H et lichaam  van de m errie

De laatste weken verandert het lichaam van de merie.
Haar  buik  gaat  hangen  en  ze  wordt  duidelijk
zwaarder. De spieren van de achterhand zijn zacht en
ontspannen.  De  spieren  rond  de  vulva  worden
slapper en de vulva zwelt wat op. Het lijkt alsof de
schaamlippen langer worden en ze gaan makkelijker
uit  elkaar.  Bij  sommige  merries  worden  de
(achter)benen de laatste twee weken wat dikker.

D e uier

Al zo'n drie tot zes weken voor de geboorte gaat de
uier van de merrie zwellen. Vooral 's morgens zie je
dat  goed.  Na  wat  beweging  wordt  de  zwelling
minder. De laatste dagen voor de geboorte blijft  de
uier  de  hele  dag  gezwollen.  Als  de  merrie  gaat
'kegelen' is het echt bijna zover. Je ziet dan al een
beetje melk (biest) uit de uiers druppen en dat droogt
op. Het lijkt dan of er dopjes op de uiers zitten. Vaak
begint de geboorte nu binnen 6 tot 48 uur.

H et gedrag

Als je merrie onrustig wordt (ze gaat telkens liggen en
weer  staan, ze zweet,  ze slaat  met  haar staart,  ze
kijkt of schopt naar haar buik) dan heeft ze weeën en
is de geboorte dus begonnen.

Let wel op: deze tekenen gelden niet altijd voor alle
merries.  Er  blijven  uitzonderingen  waarbij  het  toch
weer anders gaat. Hoe beter je de laatste weken je
merrie  observeert,  hoe  beter  je  veranderingen  kunt
waarnemen.  De  enige  garantie  om  zeker  bij  de
geboorte aanwezig te zijn, is door constant te waken
bij  de  merrie.  Dit  waken  moet  wel  altijd  rustig
gebeuren want je merrie heeft rust en stilte nodig
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HELP, EEN VEULEN! DE GEBOORTE
...............................................................................................................................................................

De geboorte

De  geboorte  van  een  veulen  is  een  mooie  en
spannende gebeurtenis en je hoopt waarschijnlijk dat
je erbij aanwezig kunt zijn. Bedenk echter wel dat de
merrie het liefst rust en stilte heeft. Zorg dus dat er zo
min mogelijk mensen bij zijn en dat de merrie er geen
last  van  heeft.   Soms  kunnen  merries  hun  veulen
'ophouden' als ze zich niet op hun gemak voelen.

De geboorte bestaat uit drie fases:

1. de ontsluiting
2. de uitdrijving
3, de nageboorte

D e ontsluiting

Tijdens de ontsluiting is de merrie onrustig. Ze loopt
heen  en  weer,  mest  een  beetje,  krabt  met  haar
voorbeen, gaat telkens liggen en weer staan, kijkt of
schopt  naar  haar  buik,  slaat  met  haar  staart  en
zweet.  Dit  komt  omdat  ze  weeën  heeft.  Op  dit
moment draait het veulen zich op zijn buik, zodat hij
in  de  juiste  houding  geboren  kan  worden.  Als  de
merrie rustig genoeg is, doe haar dan een halster en
een staartbandage om. Deze fase duurt  gemiddeld
tussen de 15  en 60  minuten.  Uiteindelijk  zullen  de
vliezen breken. Er loopt dan vocht uit de vulva, soms
veel,  soms weinig.  Op  dit  moment  gaat  de  merrie
meestal liggen en dan begint de volgende fase.

D e uitdrijving

De merrie begint nu te persen. Na 5 tot 10 minuten
zie je de pootjesblaas. Dit is een doorschijnend vlies
met de voorhoefjes erin. Na de voorbeentjes komt de
snuit  en  vervolgens  de rest  van  het  lijf.  Tijdens  de
uitdrijving gaat de merrie soms even staan en weer
liggen, dat is normaal. Als de heupen van het veulen
door het bekken zijn, stopt de merrie met persen. De
achterbenen  zitten  vaak  nog in  de  merrie.  Laat  ze
gewoon even liggen want de merrie en het veulen zijn
nog verbonden met elkaar door de navelstreng en het
veulen krijgt zo nog bloed en zuurstof. Als de merrie
of het veulen opstaat, breekt de navelstreng vanzelf
af.  Nu moet  het  veulen  zelf  gaan ademen.  Als  het
veulen  nog  niet  uit  het  vlies  is,  moet  je  even  een
handje  helpen  door  het  open  te  breken.  Behandel
ook het stompje van de navelstreng om infecties te
voorkomen. Doe (operatie)handschoenen aan en giet
jodiumtinctuur op het stompje. Houd er watten onder
zodat er geen jodiumtinctuur op de rest van de huid
komt.  Doe  daarna  flink  wat  wondpoeder  op  het
stompje.  Als  de  navelstreng  blijft  bloeden,  gebruik
dan een navelklem voor baby's. Laat vervolgens de
merrie en het veulen zo veel mogelijk met rust. Op dit
moment moet de merrie contact gaan maken met het
veulen. Ze zal het veulen droog likken en zo wennen
ze aan elkaar. Alleen als de merrie het veulen niet uit
zichzelf wil of kan drooglikken, moet je even helpen
met een handdoek om te voorkomen dat het veulen
kouvat.

D e nageboorte

Binnen 1 tot  2 uur na de geboorte van het  veulen
moet  de  nageboorte  geboren  worden.  Dit  is  de
placenta, de navelstreng en de pootjesblaas. Het is
belangrijk  dat  alles  uit  de  merrie  komt  want
achtergebleven  stukjes  kunnen  leiden  tot
baarmoederontsteking. Om te zorgen dat de merrie
of het veulen niet op de nageboorte gaat staan, moet
je het opbinden met een touwtje.

Wanneer moet je de dierenarts bellen?

� als er 15 minuten nadat de vliezen zijn gebroken
niks gebeurt

� als het veulen verkeerd naar buiten komt
� als de merrie perst maar er gebeurt niks
� als de navelstreng blijft bloeden
� als de nageboorte na 8 uur nog niet naar buiten

is gekomen
� als de vulva van de merrie ingescheurd is
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HELP, EEN VEULEN! HET PASGEBOREN VEULEN
...............................................................................................................................................................

Het pasgeboren veulen

Proficiat,  eindelijk  is  het  langverwachte  veulen
geboren.  Na  een  minuut  of  20  zal  het  veulen
waarschijnlijk al staan. 

B iest

Nu  is  het  belangrijk  dat  het
veulen  gaat  drinken.  Dit
gebeurt  meestal  na  ongeveer
een uur. De eerste 6 tot 10 uur
produceert  de  merrie  een
speciale melk: biest. Deze biest
bevat antistoffen die het veulen
beschermen  tegen  allerlei
ziektekiemen en het  heeft  een
laxerende  werking.  Daardoor
kan het veulen makkelijker zijn
eerste mest (meconium) kwijt. 

Als  een  veulen  niet  voldoende  biest  binnen  krijgt,
heeft hij voor de rest van zijn leven twee keer zo veel
kans op infecties. 

Je kunt meestal goed zien of een veulen al gedronken
heeft.  De  spenen  van  de  merrie  glimmen  en  het
veulen  heeft  waarschijnlijk  melk  rond  zijn  snuit.
Helemaal zeker ben je als je het met je eigen ogen
hebt  gezien.  Het  veulen  moet  zo'n  15  tot  20
zuigbewegingen maken. Je moet het veulen zien en
horen slikken. 

Als het  veulen na twee tot  drie uur nog niet  bij  de
merrie gedronken heeft,  moet je een handje helpen
door het de uier te wijzen. Lukt dit ook niet? Melk dan
de merrie en geef het veulen de melk uit een zuigfles.
Als het in totaal 500 ml gedronken heeft, is het goed.

M econium

Binnen 4 tot 6 uur na de geboorte moet het veulen
het  meconium  kwijtraken.  Dit  zijn  uitwerpselen  die
zich in het darmkanaal verzamelen terwijl het veulen
nog in de baarmoeder zit. Het veulen is het al kwijt als
je donkere vlekken onder zijn staart ziet. 

Als het veulen staat te persen en er komt niks dan
moet  je  hem helpen.  Doe een operatiehandschoen
aan en smeer wat glijmiddel op een vinger. Ga met
de ingesmeerde vinger in de anus. Waarschijnlijk voel
je een paar harde keutels. Probeer die er voorzichtig
uit te halen, nu moet het veulen stoppen met persen.

Stopt het veulen niet, bel dan de dierenarts.
Laat, als alles in orde is, de merrie met haar veulen
zoveel mogelijk met rust. Bekijk alles vanaf een
afstandje en geniet van dit nieuwe (paarden-) leventje!
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HELP, EEN VEULEN! OMGAAN MET HET VEULEN
...............................................................................................................................................................

Omgaan met het veulen

Veulens  die  rennen
en spelen in de wei of
lekker  liggen  te
slapen  in  het
zonnetje.  Het  is
prachtig  om  te  zien,
maar  ……  kleine
veulentjes  worden
groot.  Daarom is het
belangrijk dat we (hoe
jong  ook)  beginnen
met  de  opvoeding.

Nu kunnen we namelijk al de basis leggen voor het
verdere leven van het veulen.

Het gedrag van een veulen bestaat nog hoofdzakelijk
uit  instincten en reflexen. Daarom bijvoorbeeld slaat
een veulen met zijn achterbenen in het  begin als je
het aanraakt. Dit is puur een reflex en daarom mag je
het  veulen  hier  niet  voor  straffen.  Straffen  kun  je
sowieso beter niet doen, omdat het veulen nog niet
begrijpt  wat  goed  en  fout  is.  Beter  is  het  om het
veulen te belonen voor alles wat hij goed doet en de
dingen die hij  fout doet, negeer je zo veel mogelijk.
Praat ook veel tegen het veulen. Natuurlijk hoef je ook
niet  alles  te  pikken.  Veel  veulens  willen  graag
knabbelen  en  bijten.  Duw het  dan  vriendelijk  maar
duidelijk weg en zeg op een strenge manier: ‘nee’!

Enkele tips voor het omgaan met veulens:

� Een  veulen  kan  zich  nog  niet  zo  lang
concentreren, werk daarom nooit langer dan 15
minuten. Twee keer per dag 10 minuten is beter
dan een keer 20 minuten.

� Zorg voor een rustige, kleine omgeving. Als het
veulen  schrikt  en  wegrent,  mag het  niet  te  ver
weg kunnen

� Bind de merrie vast als je met het veulen bezig
bent.

Het eerste levensjaar moet een veulen leren:

� een halster te dragen
� zich vast te laten zetten
� zich te laten geleiden
� zijn benen op te laten tillen.

Als dit goed gebeurt, zal het veulen (en jijzelf) daar zijn
hele verdere leven voordeel mee hebben.

H alster dragen

Stap 1: A anraken

Voor een veulen is het  niet  zo vanzelfsprekend om
een halster aan te krijgen. Ze vinden al dat gedoe aan
hun hoofd maar eng. Daarom moet je het langzaam
opbouwen. Leer het veulen eerst dat je hem aan kunt
raken aan zijn hoofd en zijn oren. Als dit goed gaat,
neem je  een  dik,  zacht,  katoenen  koord.  Laat  het
veulen uitgebreid snuffelen aan het koord en aai hem
ermee. Je mag pas een stapje verder als het veulen
niet bang meer is.

Stap 2: Lus om  de hals

Leg dan een lus in het koord en leg hem om de hals
van het veulen. Maak nog geen knoop want het moet
meteen weer los kunnen als het veulen bang wordt.
Ga  ondertussen  verder  met  aaien  en  beloon  het
veulen als het rustig blijft. Schuif het touw langzaam
naar voren en leg het in de nek. Als dit allemaal goed
gaat, bind je het koord losjes om de nek. Doe dit wel
met een knoop die je weer snel los kan maken.

Stap 3: D ruk in de nek

Nu moet het veulen wennen aan de druk in zijn nek.
Dit is heel belangrijk, ook straks voor het aanbinden.
Het veulen moet leren dat hij bij druk geen tegendruk
moet  geven,  maar  zijn  hoofd  juist  omlaag  moet
brengen bij druk in de nek. Masseer daarom zijn nek
en beloon hem als hij de nek laat zakken. Aai ook het
voorhoofd en de oren.

Stap 4: T ouw halster

Nu kun je een tweede lus maken om de neus. Nu
heeft  het  veulen  al  een  touwhalster  aan.  Oefenen
verschillende  dagen  in  het  aan-  en  afdoen  van  dit
touwhalster.

Stap 5: V eulenhalster

Als dit allemaal lukt, is het geen probleem meer om
het veulen een halster aan te doen. Beloon het veulen
uitgebreid en doe daarna het halster weer af. Het is
het beste dat je het halster alleen omdoet als je met
het veulen werkt. Daarna moet het weer af omdat het
halster  een  risico  inhoudt.  Het  veulen  kan  ergens
achter blijven hangen en zich zo ernstig verwonden
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V astzetten 

In  het  vorige stuk hebben we het  veulen stap voor
stap aan het halster laten wennen. Als het veulen hier
helemaal vertrouwd mee is, moeten we het leren om
zich vast te laten zetten. 

Een  methode  die  geregeld  gebruikt  wordt,  is  het
veulen vastzetten met een sterk halster en touw wat
niet  kapot  getrokken  kan  worden.  Vervolgens  gaat
men een eindje verderop staan om te kijken wat er
gebeurt. Vaak raakt het veulen in paniek en gaat uit
alle macht aan het  touw hangen om zichzelf  los te
trekken.  Hierbij  kan  het  vallen,  zich  stoten,  zich
snijden aan het halster enz. Uiteindelijk geeft het de
strijd  op  en  blijft  het  veulen  staan.  Je  kunt  je  wel
voorstellen dat dit een traumatische ervaring is voor
een veulen. Misschien wel zo erg dat het de rest van
zijn leven bang blijft om aangebonden te staan.

Veel vriendelijker is de volgende manier. Je veulen is
al gewend aan het halster. Maak aan het halster een
halstertouw.  Doe  dit  halstertouw  door  een
aanbindring of om een balk maar bindt het niet vast.
Het uiteinde van het touw houd je in je hand. In je
andere  hand  houd  je  een  rijzweep.  Als  het  veulen
achteruit gaat en het touw straktrekt, geef je hem een
tikje (achter op zijn bovenbenen) met de zweep zodat
het weer naar voren stapt. Als je dit  een paar keer
gedaan hebt,  begint  je  veulen te  begrijpen dat  het
beter kan blijven staan. 

De volgende stap is om het veulen vast te zetten met
een veiligheidsknoop die je snel los kan trekken als
het nodig is. Blijf er (met de zweep) voor zorgen dat
het niet naar achter stapt. Als je dit elke dag oefent,
zal je veulen al snel keurig aangeboden blijven staan.
Bedenk wel dat  een veulen zich  nog niet  lang kan
concentreren. Een kwartiertje oefenen is lang genoeg.
Laat een veulen ook nooit lang aangebonden staan .

Tip :Tip :Tip :Tip : Veulens knabbelen graag aan mama’s staart en
manen, dit kun je voorkomen door er zeepwater met
verdunde azijn  of varkensgal aan te smeren. Er zijn
ook  speciale  anti-bijt  middeltjes  te  verkrijgen  in  de
winkel. Het stinkt misschien wel een beetje, maar zo
houdt je merrie wel haar staart en manen.

G eleiden 

Om veulens te leren om netjes met je mee te lopen,
moet je gebruik maken van de natuurlijke reflexen. 

Misschien ben je er al achter gekomen dat trekken
NIET werkt. Dat komt omdat het veulen druk in de
nek voelt als je aan het halster trekt. Als reactie op
deze druk geeft  het  veulen tegendruk en trekt  dus
terug.

Een veulen beweegt automatisch vooruit  als je vlak
boven  de  spronggewrichten  tegen  de  achterbenen

duwt of zo’n 20 centimeter onder de staart. Kijk hier
in  het  begin  wel  mee uit  want  het  veulen  kan ook
instinctief uitslaan. Word hier niet boos om want het is
in dit stadium niet kwaad bedoeld.

IWe hebben eerder besproken hoe je het veulen een
halster  leert  dragen.  We  doen  daar  nu  een
halstertouw aan. Dat  houden we vast,  maar verder
doen  we  er  niks  mee.  We  hebben  nog  een  lang,
zacht  touw  nodig  en  dat  leggen  we  om  de
achterhand net boven de spronggewrichten of onder
de staart.

Bij een jong veulen oefen je dit  met de merrie erbij.
Laat iemand voorop lopen met de merrie en loop zelf
met het veulen achter haar aan.

Als het veulen moet gaan stappen, geef je een beetje
druk met het  koord achter zijn  benen. Tegelijkertijd
geef  je  een  kort  commando  bijvoorbeeld  ‘stap’  of
‘vooruit’. Beloon het veulen met je stem als het een
stapje zet.  Om te stoppen trek  je zachtjes aan het
halstertouw, je  laat  het  touw achter  zijn  benen wat
losser en je zegt rustig ‘hoooo’. Ook nu weer belonen
met je stem als je veulen stopt. 

Na een  aantal  keren oefenen,  zal  het  veulen  al  op
jouw  commando  gaan  stappen  en  stilstaan.  Het
koord  achter  de  benen  is  dan  niet  meer  nodig.  In
plaats  van  het  koord  neem je  een  zweep.  Als  het
nodig is, kun je dan met de zweep wat druk geven
(niet slaan dus) boven de spronggewrichten of onder
de staart.

Vergeet  niet  dat  een  veulen  zich  maar  kort  kan
concentreren. Een kwartiertje achter elkaar oefenen is
meer dan genoeg. In de volgende Paardentips leren
we het veulen zijn benen op te laten pakken.

V oetje geven 

We hebben ons veulen geleerd een halster te dragen,
aangebonden te staan en met ons mee te lopen. In
dit  gedeelte  leren we ons veulen om een voetje  te
geven. Je kunt hier het best zo vroeg mogelijk mee
beginnen.  Het  is  niet  nodig  om  het  veulen  eerst
aangebonden te leren staan.

Over het algemeen kun je het veulenbeen makkelijk
optillen. Ga bij het veulen staan, aai het een beetje en
praat tegen hem. Raak de benen aan en til dan even
het  voetje  op.  Je  kunt  hier  al  een  commando
bijgeven,  bijvoorbeeld  ‘voet’.  Til  het  been een  paar
seconden op en zeker niet te hoog. Dit is voldoende.
Als het goed gaat, beloon je het veulen uitgebreid. 

In het begin is het normaal dat een veulen wegloopt
als je de achterhoeven wil pakken. Hij denkt dan dat
hij  moet  gaan  lopen.  Word  dus  niet  boos,  maar
probeer het rustig nog een keer. 
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Pas op dat je de voorhoeven niet te hoog optilt,  je
loopt  dan  namelijk  het  risico  dat  je  veulen  gaat
steigeren. De achterbenen moet je in het begin alleen
maar optillen,  maar  nog niet  naar  achteren trekken
zoals bij het uitkrabben van de hoeven.

Als je veulen al aangebonden kan staan, moet je de
eerste  keer  even  hulp  vragen.  Sommige  veulens
hebben de neiging om in het halster te gaan hangen.

Je  ziet  een  eigen  veulen  hebben  heeft  veel  leuke
kanten. Het brengt aan de andere kant ook heel wat
extra werk met zich mee. Weet dat je de tijd die je nu
aan je veulen geeft je het werk later, bij het opleiden,
een stuk makkelijker zal maken.
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Tips van specialisten

B oek: P aardenfokkerij

Je  ziet  een  eigen  veulen
hebben  heeft  veel  leuke
kanten.  Het  brengt  aan  de
andere kant ook heel wat extra
werk met zich mee. Weet dat
je  de  tijd  die  je  nu  aan  je
veulen geeft je het werk later,
bij  het  opleiden,  een  stuk
makkelijker zal maken.

Tussen  het  verwezenlijken  van  je  droom  en  de
praktijk komt er heel wat kijken. Dus hoe kun je je nu
goed voorbereiden? Je vraagt het  bijvoorbeeld aan
een specialist, iemand die jaren ervaring heeft en zich
bewezen heeft in de praktijk. Maar zo iemand vind je
natuurlijk niet op elke hoek van de straat en is ook
niet op elk moment beschikbaar. Jij bent immers niet
de enige die een veulen heeft of wil. De oplossing zou
zijn  om  een  specialist  in  huis  te  hebben!  En  die
hebben we voor je gevonden.

Paul de Vries is een specialist in de voortplanting van
paarden. Paul is een ervaren dierenarts met een eigen
kliniek  voor  paarden  en  is  zelf  een  gepassioneerd
fokker van een bepaald ras (Holsteiner). Hij heeft dan
ook door de jaren heen kunnen bewijzen dat hij een
echte  specialist  is.  Deze  specialist  schreef  een
praktisch boek over het fokken van een eigen veulen.
Een boek dat voor elke paardenliefhebber interessant
is. Met of zonder merrie.

Klik hier om het boek zonder risico te bestellen! 
http://www.paardentips.com/kk_500097.html
� 24,95 (incl. BTW) (+ � 1,95 verzendkosten)

Het boek "Paardenfokkerij" geeft een antwoord op
vele vragen. Vragen zoals:

� Ik heb een geslachtsrijpe merrie en denk erover
om een veulentje erbij te fokken. Wat zijn
overwegingen om het wel te doen? 

� Hoe selecteer ik een hengst voor mijn merrie? 
� Hoe kan ik mijn merrie zo vroeg mogelijk laten

veulenen’ 
� Hoe kan ik merken of mijn merrie hengstig is? 
� Hoe zit het met het betalen van het dekgeld en

de verdere kosten? 
� Wat is een ‘gecertificeerde hengstenhouderij’? 
� Hoe weet ik of mijn merrie drachtig is? 
� Wat kun je doen als er een tweeling aanwezig is?

 

� Hoe kan ik erachter komen of er een reden is dat
mijn merrie niet drachtig wordt? 

� Wat is VES? 
� Welke spullen moet ik gereedhouden voor de

geboorte? 
� Zijn er hulpmiddelen die het moment van de

geboorte aankondigen? 
� Hoe verloopt een normale geboorte? 
� Wat is biest en waarom is dit zo belangrijk voor

het veulen? 
� Mijn veulen drinkt niet: wat moet ik doen? 
� Hoe kan ik controleren of alles goed gaat met het

veulen? 
� Mijn pasgeboren veulen lijkt wel blind, knijpt de

oogjes dicht en traant. Wat is er aan de hand? 
� Mijn veulen heeft diarree. Hoe komt dat? En wat

kan ik er aan doen? 
� Hoe kan ik het best een veulen van zijn moeder

afspenen? 
� Wat moet er gebeuren met het afgespeende

veulen? 

Je ziet het...  de moeite waard dus om het boek in
huis te halen en goed voorbereid van een droom (een
eigen veulen) werkelijkheid te maken.  Met  dit  boekMet  dit  boekMet  dit  boekMet  dit  boek
heb je je eigen specialist in huis!heb je je eigen specialist in huis!heb je je eigen specialist in huis!heb je je eigen specialist in huis!

Dit boek is zeker de moeite waard om te lezen. Het is
zeer interessant en leerrijk en doet je beseffen dat er
heel wat bij komt kijken als je de stap wilt zetten om
een  eigen  veulen  te  gaan  fokken.  Er  staan
indrukwekkende foto's in het boek die misschien niet
altijd geschikt zijn voor de 'gevoelige' personen onder
ons.  Dit  boek is  niet  alleen  een  aanrader  voor  wie
overweegt een veulentje te nemen, of er misschien al
een heeft,  maar ook heel  leerrijk  voor wie meer wil
weten  over  de  paardenfokkerij  of  gewoon  van
paarden en pony's in het algemeen. 

Klik hieronder om het boek zonder risico te bestellen! 

http://www.paardentips.com/kk_500097.html
� 24,95 (incl. BTW) (+ � 1,95 verzendkosten)
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B oek: V an  veulen  tot volw assen

paard

Veel  merrie-eigenaren
dromen ervan om ooit eens
een veulentje te fokken. In
gedachten zie je al zo'n lief,
vrolijk  hummeltje  door  je
wei dartelen. Maar voor het
zover  is,  komt  er  wel  heel
wat bij kijken! 

Waar  moet  ik  mee
beginnen?  Hoe  en  door
welke  hengst  laat  ik  mijn
merrie  dekken?  Hoe

verzorg  ik  mijn  drachtige  merrie?  Hoe  verloopt  de
geboorte? Hoe zorg ik voor mijn pasgeboren veulen?
Dit is maar een kleine greep uit een heleboel vragen
die je jezelf moet stellen als je een veulentje wil gaan
fokken. Want hoe leuk en spannend het allemaal ook
is, er zitten risico's aan en in het slechtste geval kan
het je zelfs je merrie kosten. Daarom is het verstandig
om je goed voor te bereiden op het eventueel gaan
fokken van een veulen. 

Met dit boek krijg je alle informatie die je nodig hebt.
Het behandelt stapsgewijs de hele periode vanaf de
keuze van de merrie en de hengst tot het driejarige
paard.  Persoonlijk  vind  ik  het  het  beste
Nederlandstalige boek over dit onderwerp dat ik tot
nu  toe  gelezen  heb  omdat  alles  zo  duidelijk,  in
eenvoudige taal beschreven staat en omdat alles nog
duidelijker  wordt  gemaakt  met  een  heleboel  foto's,
tekeningen, schema's en praktijkvoorbeelden.

Nanny van den Dijck
     

Dit  boek mag niet ontbreken in de boekenkast  van
iedere (hobby)fokker. Om het je makkelijk te maken
kun je dit boek nu online bestellen bij Paardentips.

http://www.paardentips.com/kk_500012.html
Prijs: � 22,50 (incl. BTW) (+ � 1,95 verzendkosten)

Wij hebben een aantal exemplaren voor onze lezers
laten reserveren bij de uitgever. Als je dit boek via ons
bestelt, heb je het binnen een week in huis. 
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B oek: T rainen van het jonge paard

Leer  van  tweevoudig
Europees  kampioene  en
winnaar  van  Olympisch
zilver "Pippa Funnell" 
hoe jij jouw jonge paard het
beste kunt opvoeden. 
Daar  heb  je  jaren  plezier
van!

In haar boek schrijft ze over
haar  typische  ervaringen
met  jonge  paarden,  die  je
als  eigenaar  van  jonge

paarden  zeker  zult  herkennen.  Ze  beschrijft  hoe
doorzetten  de  moeite  waard  is.  Oog voor  detail  is
belangrijk, niks overslaan! 

'Het paard leert je meer dan wie dan ook' schrijft ze.
Dat is inderdaad waar, maar wist je dat 85% van de
problemen met een paard worden veroorzaakt door
de  ruiter  zelf?  Daarom wil  Pippa  met  dit  boek  de
opvoeder  duidelijk  maken  wat  een
verantwoordelijkheid hij of zij draagt als het gaat om
de ontwikkeling van een jong paard. 

Een ruiter kan niet op tegen de spierkracht van een
paard, dus africhten van een jong paard is voor een
groot deel in feite een spel in geestkracht. Zeker zijn
van hetgeen je doet zal dus een belangrijke basis zijn
voor de opvoeding van je paard. 

'Je  moet  problemen  aanpakken  zodra  ze  zich
aanbieden,' schrijft  Pippa,  'anders  stapelen  ze  zich
alleen maar op. Vooral als het paard nog jong is...'

Dit boek neemt je stap voor stap door het proces van
de training van een jong paard. Je leert het omgaan
met  en  berijden  van  een  twee-  of  driejarige,  het
trainen en voorbereiden van een paard op zijn eerste
wedstrijden  en  de  voortgang  vanaf  dat  punt.  Een
goede basis dus om vol zelfvertrouwen te beginnen
met het africhten. Eén van de fascinerende aspecten
van dit  africhten is hoe snel paarden, met de juiste
behandeling,  hun  houding  veranderen.  Ze  krijgen
meer  zelfvertrouwen  en  leren  hun  eigenaar  te
vertrouwen. 

Jonge paarden zijn grofweg in drie categorieën in te
delen:

� paarden die niet in de hand zijn geweest en bang
achter  in  de  stal  gaan  staan  omdat  ze  amper
contact hebben gehad met mensen; 

� paarden  die  veel  in  de  hand  zijn  geweest  en
daardoor veel gemakkelijker zijn;

� ongemanierde, arrogante, verwende veulens die
hun kracht gebruiken en proberen over je heen te
lopen.

Pippa  heeft  allerlei  jonge  paarden  opgeleid,  van
ongetemde paarden die uit  de wildernis van Ierland
kwamen tot paarden die aan huis gefokt zijn. Allemaal
paarden  met  karakters  uit  de  verschillende
categorieën. Ze weet dus waar  ze over  spreekt  en
heeft bewezen dat haar manier van opleiden de juiste
start is voor uw jong paard. 

Wat is jouw doel met je jonge paard?Wat is jouw doel met je jonge paard?Wat is jouw doel met je jonge paard?Wat is jouw doel met je jonge paard?

Ik denk dat jij ook graag wilt dat het een goedgetraind
en welgemanierd paard wordt dat prettig te berijden
is. Toch? Maar dat gaat (helaas) echt niet vanzelf. Je
moet weten waar je op moet letten. Wat je wel en wat
je  juist  niet  moet  doen.  En het  allerbelangrijkste:  je
kunt  deze  jaren  niet  overdoen  als  je  niet  tevreden
bent met het eindresultaat. Dus...

Waarom zou je nou dit boek aanschaffen? Nou, lees
dit lijstje maar eens door!

Je leert onder meer hoe je:

� het  jonge  paard  het  best  op  zijn  gemak  laat
voelen op de eerste dag in een nieuwe omgeving;

� moet omgaan met een wild veulen;
� veilig moet voeren;
� een jong paard aan de hand kan houden;
� tegen kan gaan dat  je paard achteruit  gaat  als

het vast staat;
� moet reageren als je jonge paard schopt bij het

optillen van de benen;
� het paard moet vastzetten en verzorgen;
� moet omgaan met de hoeven;
� de gezondheid moet controleren;
� voor het eerst moet longeren;
� het paard met je mee laat lopen en wat te doen

als hij het niet wil doen;
� het best handelt als je paard over de schouder

naar binnen valt;
� moet handelen als je paard pijnlijke hoeven heeft
� het paard in draf krijgt;
� je paard zadelmak maakt;
� kan voorkomen dat je paard ervandoor wil gaan

na het bestijgen;
� moet reageren als je paard stokstijf blijft staan als

je erop zit;
� het paard veilig kan bestijgen;
� tegen kan gaan dat je paard achteruit stapt;
� tegen kan gaan dat het paard gaat steigeren of

bokken;
� je paard leert reageren op de basishulpen;
� je paard leert voorwaarts te gaan op het been;
� kunt  voorkomen  dat  het  paard  slechte

gewoontes aanleert;
� je eerste buitenrit het best kan voorbereiden;
� moet reageren als je paard opzij springt;
� kan  voorkomen  dat  je  paard  niet  genoeg

voorwaarts wil;
� stemhulpen kan gebruiken;
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Je  moet  toegeven,  er  zitten  minstens  een  paar
punten bij  waar  je  graag wat  meer  uitleg over  zou
hebben... Toch?

Je vindt  alle antwoorden in  "trainen van het  jonge
paard".

Een goede raad die Pippa geeft in dit boek voor de
eigenaar van een jong paard is: Wees voorbereid op
het onverwachte! Laat je niet verrassen! Wees goed
voorbereid en leg een goede basis met de kennis uit
dit boek!

Klik  hier  om  het  boek  zonder  risico  te  bestellen!
http://www.paardentips.com/kk_500050.html
Prijs: � 22,50 (incl. BTW) (+ � 1,95 verzendkosten)

Niet goed? Geld terug!Niet goed? Geld terug!Niet goed? Geld terug!Niet goed? Geld terug!

Geef ons de kans om te laten zien dat deze boeken je
verwachtingen  zullen  overtreffen.  Neem  ze  in
ontvangst,  bekijk  ze,  lees  ze,  bekijk  de  prachtige
illustraties. Neem honderd dagen de tijd! Vind je het
niks, stuur het boek of boeken terug, dan vergoeden
wij  het  volledige  aankoopbedrag  zonder  moeilijk  te
doen.  Een  klein  addertje  onder  het  gras:  je  moet
het/de boek(en) gelezen hebben en het/de boek(en)
moet(en) in goede staat verkeren, maar dat is logisch.

Verder hopen we dat je het  zult  waarderen dat we
door middel van dit  ebook hebben geprobeerd jou
voldoende informatie aan te reiken om op een goede
en verantwoorde  manier om te gaan met je veulen...

Heel veel plezier, en laat ons weten wat de resultaten
zijn!

Rudi en Nanny van den Dijck,
Paardentips Magazine
www.paardentips.com 

 mail@paardentips.com
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