
Taken verzorgpaard 

Taak Omschrijving 

Poetsen Paard minstens 1x per week volledig poetsen: hoeven, 

manen, staart, benen, buik, …  

Droogwrijven Indien nodig, zorgen dat het paard goed drooggewreven is 

(vooral indien het paard dezelfde dag gelopen heeft).  

Klepje stal dichtdoen 

Enkel in afspraak met 

Bart of je lesgever 

Staat je paard in een containerstal, dan zorg je bij vriesweer 

dat de bovenste klep van de staldeur ook dicht is. Enkel in 

afspraak met Bart of je lesgever, nooit op eigen houtje! 

Controle op wondes Paard nakijken op wondjes of gevoelige plekken. 

Water voorzien Zorgen dat het paard toegang heeft tot voldoende proper 

water. 

Materiaal proper 

houden 

Zadeldoeken, singel, zadel, … proper houden: indien nodig 

ga je er met een borstel over. 

Materiaal invetten 

Enkel in afspraak met 

Bart of je lesgever 

Zadel (indien leder) en hoofdstel 2x per jaar invetten. Enkel 

in afspraak met Bart of je lesgever, nooit op eigen houtje! 

Materiaal controleren 

 

Zorgen dat het juiste materiaal op de juiste plaats hangt. 

Kijk zeker of er niets ontbreekt (b.v. mouche). Als er iets 

ontbreekt neem je dit natuurlijk niet zomaar van een ander 

paard dat dit ook nodig heeft, maar wel van een paard dat 

dit niet nodig heeft of uit de reserve. 

Stal controleren 

 

Controleer of de stal leeg is en dat er b.v. geen halster meer 

hangt, geen borstels op de grond liggen, … Zorg ervoor dat 

ook de onderste grendel van de containerstal dicht is. 

Hoeven invetten 

Enkel in afspraak met 

Bart of je lesgever 

Staan de hoeven van het paard droog, mag je in afspraak 

met Bart of je lesgever de hoeven invetten. 

Weidegang 

Enkel in afspraak met 

Bart 

Het is voor jou streng verboden het paard op eigen initiatief 

op de weide te zetten. 

Mesten, voederen, 

smid 

Enkel door de 

medewerkers van de 

manege 

Het is voor jou streng verboden de stal uit te mesten of het 

paard te voederen. Ook extra snoepjes geven is niet 

toegelaten zonder expliciete toestemming van Bart. 

Vanzelfsprekend regelt de manege ook zelf de bezoeken van 

de smid. 

 

 


