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Waarom kan een paard niet boeren? 

Heb je je wel eens afgevraagd of een paard kunstjes kent? Weet je hoe een paard met zijn oren 
praat? En wist je al dat het snelste paard ooit harder kon rennen dan 70 km/u? Word ook een 
paardenexpert met dit boek vol vrolijke, verrassende en vermakelijke paardenfeiten die je vast 
doen hinniken! 

Samen ontdekken we alles over paarden. We verbazen ons over allerlei feitjes en onderzoeken 
hoe diep de band tussen mens en paard is.  

De opdrachten in de lesbrief zijn afgestemd op verschillende leeftijden van 7 tot 12 jaar. 

Opdracht 1. Introductie boek  

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal. 
• Maak een paar kopietjes van het omslag en de inhoudsopgave van het boek. 

Voor het lezen van het boek bekijk je samen met de leerlingen het omslag en de 
inhoudsopgave. 

1. Bekijk het omslag en lees de titel. Stel de volgende vragen: 
a. Wie houdt er van paarden? Wat vind je er leuk aan? Wat juist niet? 
b. Weet iemand een antwoord op de vraag ‘Waarom kan een paard niet 

boeren?’ Wat denken jullie?  
2. Laat de inhoudsopgave zien. Leg uit waarom informatieve boeken vaak een 

inhoudsopgave en soms een register en woordenlijst hebben. Deel een kopie van 
de inhoudsopgave uit. 

a. Vraag leerlingen welk hoofdstuk ze het eerst zouden lezen. Zet er een 
cirkel om. Vraag leerlingen daarna aan elkaar te vertellen welk hoofdstuk 
ze eerst willen lezen. Waarom? Wat vinden ze er interessant aan? 

b. Van welk hoofdstuk weten de leerlingen al iets? Zet er een cirkel om. 
Bespreek klassikaal wat de kinderen al weten van paarden.  

c. Doe een oefening met de inhoudsopgave.  
a. Welk hoofdstuk kies je als je iets wilt weten over het voedsel van 

paarden? 
b. Welk hoofdstuk kies je als je iets wilt weten over wilde paarden? 
c. In welk hoofdstuk krijgen we antwoord op de titel? 



Kies één hoofdstuk uit en lees dit klassikaal voor. Deel de leerlingen in tweetallen in: één 
leerling praat, de ander luistert en vat daarna samen: 

d. Heb je iets gehoord over paarden dat je nog niet wist? 
e. Welke feitjes vond je interessant? 

Zet het boek voor langere tijd in de klas, zodat kinderen het zelf kunnen pakken en 
hoofdstukken kunnen lezen.  

 

Opdracht 2. Petje op/petje af  

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal. 
• Schrijf of print de vragen uit op losse kaartjes. 

Nadat jullie het boek hebben gelezen, kun je de kennis over paarden bij de leerlingen 
testen. Wat is het juiste antwoord? 

1. De leerlingen zetten allemaal een petje of hoedje op en zitten of staan in de klas. 
2. Stel de volgende vragen aan de kinderen voor de petje op/petje af-quiz: 

 
• Hoe lang bestaan paarden al? 

A. meer dan 50 miljoen jaar  
B. meer dan 500 jaar 

• Wat zijn nabije familieleden van een paard? 
A. een hert  
B. een zebra 

• Waarom wordt een paard warmbloedig genoemd?  
A. vanwege hun lichaamstemperatuur  
B. vanwege hun temperament en gedrag 

• Paardenrassen worden in drie groepen ingedeeld: volbloeden, warmbloeden 
en koudbloeden. Welke zijn de beste renpaarden? 
A. Koudbloeden   
B. Volbloeden 
C. Warmbloeden 

• Welke kleur is zeldzamer bij paarden? 
A. een wit paard  
B. een zwart paard 

• Wat is de hoogste snelheid van een renpaard ooit gemeten op de Penn 
National Race Course? 



A. 120,8 km/u  
B. 70,76 km/u 

• Een veulen is een babypaard. Hoe snel na de geboorte kan een veulen staan? 
A. na ruim een half jaar (zoals bij mensen) 
B. na een uur 

• Trekpaarden zijn erg sterk. Wat is het zwaarste dat ze ooit hebben getrokken? 
A. een vrachtwagen met pech (naar de garage)  
B. een binnenvaartschip door de rivier 

• Wie zijn zo lief dat ze hun paarden in hun huis of tent laten slapen? 
A. boeren  
B. nomadische bedoeïen 

• Wie is er slimmer? 
A. een paard  
B. een pony 

• Wie heeft het eerder koud in de winter? 
A. een paard  
B. een pony 

• Weke beroemde componist schreef muziek voor het paardensoort lipizzaner, 
zodat de paarden erop konden dansen? 
A. Mozart  
B. Bach 

• Heeft een paard een kapper nodig? 
A. ja 
B. nee, dat is alleen voor de sier 

• Waar kan een paard ziek van worden? 
A. blaadjes van bomen  
B. jong vers gras 

• Hoe vaak poept een paard gemiddeld per dag? 
A. 3 keer per dag  
B. 13 keer per dag 

• Welke paardengang is een galop? 
A. een viertaktgang  
B. een drietaktgang. 

• Hoe voelt het paard zich als de oren naar achter in zijn nek liggen? 
A. bang  
B. kwaad 

  



Opdracht 3. Paarden en de mens  

Voor de docent:  

• Het eerste deel van de opdracht is klassikaal. Het tweede deel wordt in groepjes 
uitgevoerd. 

• Voor deze opdracht heb je nodig: het boek, internet, papier voor de mindmap. 

We weten dat paarden en mensen elkaar al zeker 30.000 jaar geleden tegenkwamen: er 
bestaan nog steeds grotschilderingen van de dieren uit die tijd. 

In deze opdracht gaan we de band tussen mens en paard onderzoeken.  

1. Deel een A4’tje uit. Vraag leerlingen een mindmap te maken. Teken een cirkel in 
het midden van het papier en schrijf daarin: mensen en paarden. Geef leerlingen 
vijf minuten om zelf te bedenken en op te schrijven wat mensen en paarden 
samen doen. 

2. Laat leerlingen daarna door het boek bladeren. Kunnen zij hun mindmap 
aanvullen? Waar gebruikt de mens het paard voor? 

3. Bespreek klassikaal welke voorbeelden leerlingen hebben bedacht. 
a. Hoe ver terug gaat de band tussen mens en paard? 
b. Welke voorbeelden gaan over sport? En over plezier? En wanneer 

gebruikt een mens het paard voor zwaar werk?  
c. Zou dit in alle landen zo zijn? Zou er nog verschil zijn tussen landen?  
d. Wat zou je willen weten over de band tussen mens en paard? Vertel dat 

jullie in de volgende opdracht verder onderzoek gaan doen.  

Op onderzoek: de volgende opdracht bestaat uit vier deelopdrachten. Je kunt een keuze 
maken uit de vier opdrachten óf kiezen voor de expertmethodiek.  

Bij de expertmethodiek verdeel je de klas in groepjes. Ieder groepje gaat met een eigen 
thema aan de slag. Zij doen onderzoek, beantwoorden vragen, leren alles over hun 
thema en bereiden zich voor op een kleine presentatie over hun bevindingen. Na een 
tijdje hussel je de groepjes door elkaar, zodat er nieuwe groepjes ontstaan met leerlingen 
die allemaal onderzoek hebben gedaan naar een ander thema. Zij kunnen elkaar nu als 
‘expert van hun eigen thema’ uitleg geven. Bijvoorbeeld: één leerling heeft onderzoek 
gedaan naar paarden en sport. Hij/zij vertelt zijn groepsgenoten wat hij/zij te weten is 
gekomen. De andere leerlingen luisteren en mogen vragen stellen. Daarna vertelt een 
andere leerling wat hij/zij te weten is gekomen over werkpaarden etc. Een leuke 
werkvorm waarbij alle kinderen expert worden over een bepaald onderwerp. 

  



Thema 1: Paarden & sport 
Thema 2: Werkpaarden 
Thema 3: Waarom is een paard edel?  
Thema 4: Paarden: vroeger en nu 

Thema 1: Paarden en Sport 

Beantwoord in je groepje deze vragen: 

- Welke sporten bestaan er met paarden? Verzamel er zo veel mogelijk. 
- Verzamel voor iedere sport de volgende informatie: 

o Wat is het doel van de sport? 
o Welke materialen zijn nodig? En wat voor omgeving? 
o Is het een wedstrijd?  
o Wat doet de mens en wat doet het paard tijdens deze sport? 

- Is er een olympische paardensport? 
- Ken je Nederlandse sporters die deze sport beoefenen? 
- Hoe worden de paarden verzorgd? 

Je kunt de volgende informatie gebruiken: 

• De hoofdstukken ‘Wedstrijdtijd’ en ‘Gemaakt om te rennen’; 
• Het filmpje Fallou wil de snelste worden met paardenracen - YouTube;  
• Het filmpje Ava Eden en haar pony Pino zijn Nederlands kampioen - YouTube; 
• Wikikids! 

Thema 2: Werkpaarden 

Beantwoord in je groepje deze vragen: 

- Welk ‘werk’ doet een paard voor de mens?  
- Wanneer wordt een paard gebruikt als ‘vervoersmiddel’? 
- Ze spreken wel eens over ‘werkpaarden’ en ‘sierpaarden’. Is er een verschil tussen 

het soort paarden? 
- Vroeger werden paarden nog vaker als werkpaarden ingezet dan tegenwoordig. 

Wat kun je vinden over… 
o Trekpaarden voor de koets, voor wagens en karren 
o Werkpaarden op de boerderij 
o Een paardenreddingsboot 
o Een oorlogspaard 

- Wat weet je van de politie te paard? 
- Wat vind je ervan als mensen paarden als werkpaard gebruiken? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ck2lWX_w9Yo
https://www.youtube.com/watch?v=Z6rIwgqxo58


Je kunt de volgende informatie gebruiken: 

- De hoofdstukken ‘Werken als een paard’, ‘Dynamische duo’s’ en ‘Aardige reuzen’; 
- Informatie op: Dierenmuseum - Werkdieren vroeger. 

 

Thema 3: Waarom is een paard edel? 

Een paard heeft poten, een kop en een bek, net als andere dieren. Maar er zijn veel 
mensen die liever praten over de benen, het hoofd en de mond van een paard, omdat ze 
het een edel dier vinden.  

Beantwoord in je groepje deze vragen: 

- Waarom vinden mensen een paard edel?  Vind jij een paard ‘anders’ dan andere 
dieren?  

- Waarom worden leden van de koninklijke familie zo vaak met paarden afgebeeld?   
- Ken je verhalen met ‘de prins op het witte paard?’ Waarom heeft de prins een 

paard?  
- Ken je andere verhalen, boeken of prentenboeken over ridders en paarden? 

Welke rol speelt het paard dan? 
- Waarom willen ‘belangrijke mensen’ graag poseren met paarden? 

Je kunt de volgende informatie gebruiken: 

- De hoofdstukken ‘Dynamische duo’s’ en ‘Werken als een paard’;  
- Het filmpje Schooltv: Waarom is een paard een edel dier? - Een belangrijk 

dier. 

Thema 4: Paarden – vroeger en nu 

Beantwoord in je groepje deze vragen: 

- Paarden waren vroeger wild. Op wat voor manier werden paarden voor het 
eerste door mensen gebruikt? 

- Wat doet een oorlogspaard? 
- Wat voor zwaar werk deed een paard? 
- Wat kun je vinden over… 

o Oude Grieken en paarden 
o De middeleeuwen (ridders) en paarden 
o De paarden en het koningshuis 

- Wat is er in deze tijd veranderd? 
  

https://www.dierenmuseum.nl/Symboliek-in-dierenkunst/Relatie-Werk/Werkdieren-vroeger/index.php/
https://schooltv.nl/video/waarom-is-een-paard-een-edel-dier-een-belangrijk-dier/
https://schooltv.nl/video/waarom-is-een-paard-een-edel-dier-een-belangrijk-dier/


Je kunt de volgende informatie gebruiken: 

- Het filmpje Schooltv: Paarden - Belangrijke dieren voor mensen; 
- Het boek. 

 
Conclusie? 

Bespreek klassikaal wat je nu weet over de band tussen het paard en de mens.  Deel de 
vier onderstaande foto’s uit. Wat kunnen de leerlingen nu, met de nieuwe kennis, over 
deze foto’s vertellen? 

    

Op de foto zie ik…                                      Op de foto zie ik… 

Ik weet dat…        Ik weet dat… 

Ik vind dat…        Ik vind dat… 

 

    

Op de foto zie ik…   Op de foto zie ik… 

Ik weet dat…    Ik weet dat… 

Ik vind dat…    Ik vind dat… 

 

https://schooltv.nl/video/paarden-belangrijke-dieren-voor-mensen/


Opdracht 4. Alleen maar ‘Paardenmeisjes’?!   

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal en in tweetallen. 
• Benodigdheden: computer, toegang tot Word en internet. 
• Tijdschriften, informatieve boeken en het internet voor kennis en beelden. 
• Tekenmateriaal om het omslag en illustraties te maken. 

Wat vind je eigenlijk van een paard en wat is jouw lievelingsdier? 

1. Vertel dat we via dit boek heel veel te weten zijn gekomen over het paard en de 
verhouding tussen mens en paard. Maar… wat vinden de leerlingen zelf eigenlijk 
van paarden? 
Stel de volgende vragen aan de leerlingen: 

• Wat vond je van een paard voor je het boek las? 
• Wat vind je nu van paarden? Is je mening veranderd door het boek? 
• Wat vind je het meest interessante dat je te weten bent gekomen? 
• Wat vind je het meest bijzondere aan een paard? 
• Wat zou jij graag met een paard willen doen? 

2. Verdeel de klas in tweetallen. Vraag of de leerlingen zelf een boek kunnen maken 
over hun favoriete dier. Begeleid hen met vragen als: 

• Wat zou er aan informatie terug moeten komen in het boek? Stel samen 
met je partner de hoofdstukken op die van belang zijn. Kijk hiervoor ook 
naar het boek Waarom kan een paard niet boeren of andere informatieve 
boeken.  

• Ken je een grappig feitje over het dier dat jullie gekozen hebben? Dat kan 
misschien de titel van jullie boek worden. (Tip: kijk naar de andere boeken 
van deze schrijver.) 

3. Laat de leerlingen de komende weken hun eigen boek maken over hun 
lievelingsdier. Geef ze toegang tot informatieve boeken, tijdschriften over dieren 
en het internet.  

4. Naast de tekst mogen ze ook zelf het omslag en de illustraties voor het boek 
maken.  

5. Publiceer alle boeken en geef ze een plek in de klas. Bij toekomstige projecten 
mogen de informatieve boeken over dieren gebruikt worden. 

 



Opdracht 5. Wilde paarden  

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal en in tweetallen. 
• Bekijk de aflevering van Schooltv: Schooltv: Konikpaarden in Nationaal Park 

Nieuw Land - Wilde paarden in de Oostvaardersplassen.  
• Benodigdheden: pen en papier. 

Samen met de leerlingen kijk je naar een aflevering van Schooltv over de wilde paarden 
die in Nederland wonen. 

1. Voor je met de kinderen de aflevering bekijkt, lees je samen pagina 10 en 11 en 
bespreek je het verschil tussen ‘tam’ en ‘wild’. De begrippen kun je op het bord 
schrijven. 

2. Zet de volgende vragen op het bord en vraag de leerlingen deze te 
beantwoorden nadat ze de aflevering hebben bekeken:  
* Waar leven deze paarden? 
* Wat is de naam van deze paardensoort? 
* Waarin verschillen ze van tamme paarden? 
* Hoe zien ze eruit? 
* Hoe ziet hun leefomgeving eruit? 
* Wat eten ze? 
* Wat is een harem? 

3. Laat ze samen met een partner de vragen bekijken. Hebben ze alles beantwoord? 
Kies nu nog één van de wilde paardensoorten op pagina 10 en 11 en zoek ook 
voor deze paardensoort de antwoorden op de vragen op. 

4. Vraag klassikaal hoe het ging en wat de kinderen opviel. 
5. Vraag hierna of de leerlingen nog meer dieren kennen die tam zijn, maar ook nog 

in het wild kunnen leven. 
 

Opdracht 6. Paarden in bijzondere verhalen 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is in tweetallen en klassikaal. 
• Bekijk de site Paard van Troje - Wikikids en afbeeldingen van het Trojaanse paard 

(via Google) 
• Bekijk het filmpje Lando (11) krijgt therapie met een paard - YouTube 

 

https://schooltv.nl/video/konikpaarden-wilde-paarden-in-natuurgebied-de-oostvaardersplassen/playlist/241/
https://schooltv.nl/video/konikpaarden-wilde-paarden-in-natuurgebied-de-oostvaardersplassen/playlist/241/
https://wikikids.nl/Paard_van_Troje
https://www.youtube.com/watch?v=s1WY7fY1HdM


De band tussen mensen en paarden is soms heel bijzonder. Paarden worden vaak 
ingezet bij therapie. Een paard kan bijvoorbeeld kinderen helpen die bang zijn, verdrietig 
(bijvoorbeeld omdat er iemand is overleden) of onzeker, of het moeilijk vinden om contact 
met anderen te maken.  

- Bekijk het filmpje Lando (11) krijgt therapie met een paard - YouTube 
- Laat leerlingen in tweetallen bespreken wat zij zien. 
- Bespreek klassikaal: 

o Wat gebeurt er tijdens de therapie? 
o Waar kan een paard bij helpen? 
o Wat doet het paard? Waarom is het paard een geschikt dier? 

Ken je de uitspraak ‘je moet een gegeven paard niet in de bek kijken’? Er zijn veel 
uitspraken, tradities en bijgeloof rondom paarden. We gaan er een paar bestuderen.  

Bedenk klassikaal antwoorden en verklaringen voor de volgende vragen: 

- Waarom mag je een hoefijzer nooit op z’n kop houden? 
- Wat doe je als je een gegeven paard in de bek kijkt? 
- Waarom rijdt Sinterklaas op een paard? 
- Als iemand zegt: ‘Zo! Jij kunt eten als een paard.’ wat bedoelt diegene dan? 
- Wat bedoelt iemand die zegt: ‘De wereld is niet eerlijk verdeeld: Je hebt 

werkpaarden en luxepaarden’. 
- Wie is ‘de prins op het witte paard’ ? 

Het paard van Troje is een klassiek verhaal over een list. 

Laat een afbeelding zien van het paard van Troje. Kent iemand het verhaal? 

Vertel: De Trojaanse oorlog was een oorlog tussen Grieken en Trojanen. Waar de oorlog 
nou precies over ging, is een beetje onduidelijk. Volgens de mythe ging de Trojaanse 
oorlog om een vrouw met de naam Helena. Het was de allermooiste vrouw op aarde. 
Ze was getrouwd met de Spartaanse koning Menelaos, maar de Trojaanse prins Paris 
had haar meegenomen. Haar man was woedend toen hij erachter kwam dat zijn vrouw 
vrijwillig was meegegaan. Hij besloot alle Griekse koningen bijeen te roepen en een 
oorlog te beginnen tegen Troje.   

Toen de oorlog al tien jaar duurde, leek het er nog niet op dat er iemand ging winnen. 
Daarom bedacht de Griek Odysseus een list: de Grieken bouwden een gigantisch houten 
paard en lieten dat achter op de kust van Troje. Zelf voeren ze weg, ze verstopten zich 
gewoon achter het dichtstbijzijnde eiland. De Trojanen vonden het paard en zagen dat de 
Grieken waren vertrokken. Ze waren hartstikke blij: eindelijk waren de Grieken weg! De 
Trojanen dachten dat het paard een offer was. Het paard van Troje werd daarom mee 
naar binnen genomen, hoewel Paris zei dat ze het paard moesten verbranden. 

https://www.youtube.com/watch?v=s1WY7fY1HdM
https://wikikids.nl/Odysseus


Het paard werd toch mee naar binnen genomen en er werd feest gevierd. Toen 's nachts 
iedereen sliep, ging het paard open en kwam er een klein Grieks leger uit, dat zich van 
tevoren in het paard had verstopt. Zij vermoordden de wachten en lieten de rest van het 
Griekse leger binnen. Zo viel de stad Troje. ( Paard van Troje - Wikikids) 

1. Praat na over het verhaal:  
a. Wat hebben de Grieken nu precies gedaan? 
b. Wat dachten de Trojanen? 
c. Wat vind je van de list van de Grieken? 

2. Bekijk afbeeldingen van het Trojaanse paard (via Google). Waar zaten de 
soldaten verstopt?  

 

Opdracht 7. Knutselen met paarden: een hoefijzer en een 

paardenportret  

Voor de docent: 

• Deze opdracht begint klassikaal en is later individueel. 
• Benodigdheden voor hoefijzer knutselen: boetseerklei, ringmagneten, 

lijm(pistool), verf, glitter, kraaltjes, etc. 
• Benodigdheden voor een paardenportret maken: kleurplotloden, verf, A3-papier 

(wat dikker dan printpapier), paardentijdschriften of het internet. 

Hoefijzer – maak je eigen hoefijzermagneet voor geluk! 

1. Een hoefijzer brengt in veel culturen geluk, maar óók ongeluk. De leerlingen 
mogen in tweetallen uitzoeken hoe een hoefijzer geluk brengt en wanneer het 
ongeluk brengt. Bespreek de vondsten klassikaal. 

2. Nu gaan de leerlingen hun eigen hoefijzer-magneet maken, die ze overal in huid 
kunnen ophangen in om geluk te brengen. 

3. Maak met de boetseerklei een slang en leg die in een u-vorm neer met de 
uiteinden iets naar binnen gedraaid. Daarna maak je met de achterkant van een 
potlood deukjes in het hoefijzer, zoals het er ook uitziet bij een echt hoefijzer. Na 
een halfuur in de oven is de klei hard geworden en kun je het hoefijzer versieren 
met glitter, kraaltjes of verf (als je voor witte klei hebt gekozen. 

4. Als laatste plak je achterop je hoefijzer een of twee kleine ringmagneetjes en dan 
is je geluksmagneet klaar! 

 
  

https://wikikids.nl/Paard_van_Troje


Paardenportret – portretteer jezelf met een paard, net als mensen vroeger deden! 

1. Bekijk pagina 12 en 13 en de schutbladen achter in het boek. Hier zie je 
verschillende portretten van mensen met paarden. Bespreek met de leerlingen 
wat ze zien. Wat zijn de verschillen tussen de portretten? 

2. De leerlingen mogen nu zelf een portret maken met een paard. Hoe dat eruitziet, 
mogen ze zelf bepalen: naast of op een paard, statisch of juist actief. Ze mogen 
het paard zelf tekenen of verven, maar ze kunnen er ook voor kiezen om een 
paardenplaatje te printen of uit te knippen uit een tijdschrift en zichzelf erbij te 
tekenen/schilderen.  

3. Kijk of de leerlingen kunnen spelen met perspectief en verhoudingen. Wat 
schilder je om je heen? Misschien een huis, een manege of een boom? En hoe doe 
je dat? Bijvoorbeeld: hoe verder je van een huis staat, hoe kleiner het huis op de 
tekening moet worden. 

4. Hang de paardenportretten op in de klas. 

 

Opdracht 8. Bewegen als een paard 

Voor de docent: 

• Deze opdracht doe je in de gymzaal of buiten. 
• Benodigdheden: een sjaal of dik lint; 
• materialen om een parcours te maken. 

Lees samen het hoofdstuk ‘Hop hop hop’. 

Een paard beweegt bij verschillende snelheden op een andere manier. Als het sneller 
rent, verandert het patroon waarin de hoeven de grond raken. 

1. Oefen klassikaal de paardengang. Vraag leerlingen te laten zien hoe een paard 
beweegt. Oefen eerst om de beurt de verschillende paardengangen: de stap, de 
draf, de galop en de rengalop. Roep daarna steeds om de beurt een gang: nu draf! 
Rengalop! Stap! Draf! Enzovoort.  

2. Bouw samen met de leerlingen twee identieke parcours door de gymzaal. De 
parcours moeten een start en een finish hebben.  
Verdeel de klas in tweetallen. Bij de start van ieder parcours staat een tweetal.  
De duo’s zijn een team: een paard en een ruiter. Zij moeten samen zo snel 
mogelijk het parcours doorlopen en de finish bereiken. Het duo dat het eerst bij 
de finish is, wint.  
Hoe bewegen paard en ruiter? 



• Optie 1: het paard is geblinddoekt en heeft een sjaal of lint om zijn middel. 
De ruiter heeft de uiteinden van het lint vast en kan het paard daarmee 
sturen. De ruiter mag niet praten, maar kan aan het lint trekken om het 
paard zo naar links, naar rechts of rechtdoor te laten bewegen. 

• Optie 2: De ruiter klimt op de rug van het paard. Samen leggen zij het 
parcours af. De ruiter mag niet met zijn/haar voeten op de grond komen.   

 

 

 
 
 
 

 

 

 


