
Spuit klitten in manen en staart eerst in met glans/antiklit-

spray, laat het opdrogen, borstel het uit en was vervolgens het 

hele paard met (paarden)shampoo.

Keur ingsk l aa r (maken ) 

Friezen om door een 
ringetje te halen

In oktober 2008, de zeventiende en de achttiende, staat de jaarlijkse Centrale Keuring weer op de agenda. 

De Friese merries die op de Centrale Keuring verschijnen maar ook de ruinen en hengsten die met hun 

vrouwelijke soortgenoten zich in de diverse sportrubrieken presenteren, zien er dan uit als een plaatje. 

Daar gaan weken aan voorbereiding en training aan vooraf. Wat zijn de tips en trucs om van je paard een 

echte keuringstopper te maken? Marloes Westerink en Suzanne Hoekswever zijn ‘hoofdgrooms’ bij een 

bekende africhtings- en handelsstal. Zij geven een plan van aanpak met nuttige tips.

Tekst: Ageeth van der Lee • Foto’s: Marion Keijzer

Stap 1 
Wassen
Komt je paard zo uit de wei, ga het dan eerst wassen. Klitten in manen en staart eerst met glans/anti-klit spray inspuiten, laten 

opdrogen en uitborstelen. Paard helemaal met (paarden)shampoo inwrijven en goed uitspoelen. Daarna staart en manen opnieuw 

inspuiten met anti-klitspray en laten opdrogen. Nooit proberen om de klitten uit te kammen als de haren nat zijn want dan trek 

je er zo hele bossen haar uit. Zijn de staart en manen opgedroogd, dan kunnen ze worden ingevlochten. Volgens artikel 13 van 

het KFPS-keuringsreglement is ‘het verven of het op andere manier zwart(er) maken van vacht of behang’ niet toegestaan. Laat de 

dure kleurshampoo’s voor zwarte paarden 

dus maar in het schap van de ruitersport-

zaak staan. Ook het langer maken van 

staart en manen door bijvoorbeeld exten-

sions is niet toegestaan. Je mag de haren 

van manen en staartwortel niet 

wegknippen, behalve  ‘ter breedte van 

maximaal twee centimeter op de plaats 

van het kopstuk van het hoofdstel’. Het 

reglement voegt er nog aan toe dat ‘het 

gebruik van glittermateriaal en dergelijke 

niet gewenst’ is.

Tip 1:  Mokplekjes aan de benen eerst insmeren met uierzalf om 

te voorkomen dat de huid nog weker wordt. Mok na het 

wassen behandelen met Vetaderm (verkrijgbaar via 

dierenarts). 

Tip 2:  Schuurplekken behandelen met Betadine shampoo en het 

paard na het wassen een vliegendeken of eczeemdeken 

opdoen.

Tip 3:  Schimmel behandelen met Imaverol. Gebruik voor deze 

paarden een apart hoofdstel en aparte borstels.

TIPS
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Om te voorkomen dat het haarkleed bruin verkleurt, wordt 

geadviseerd paarden na de training met lauw water af te 

spoelen, met name als ze erg zweten. 

Stap 2
Voedingsschema aanpassen
Heeft je paard zich tegoed gedaan aan het jonge voorjaarsgras, dan is hij of zij misschien in een te rijke conditie is, te dik dus. 

Bezuinig dan op het hooi en met name krachtvoer. Welk soort brok of muesli je moet voeren, is een kwestie van persoonlijke 

voorkeur. Sommige grote stallen geven een standaardbrok van een bekend merk aan hun keuringspaarden, terwijl andere zweren 

bij een zelf samengestelde mix. Het recept 

van deze mixen blijft een goed bewaard 

geheim. Vaak heeft de stalhouder jaren-

lang geëxperimenteerd om tot de ideale 

samenstelling van het voer te komen. 

Dressuuramazone Esther Liano is enthou-

siast over FriescheBrok, speciaal afge-

stemd op Friese paarden. Liano legt uit: 

‘Ik heb deze brok zo’n vier maanden uitge-

probeerd en ben het daarna blijven 

gebruiken want ik ben erg tevreden over 

de resultaten. Eén van mijn paarden reed 

ik zowel onder het zadel als in het tuig. 

Dat was zwaar voor dit paard. Ik merkte 

dat hij niet zo snel herstelde. Vooral als 

het warm en zonnig is, kan een zwart 

paard de warmte niet goed kwijt en heeft 

het dier soms minder uithoudingsver-

mogen. Met dit voer herstelde het paard 

sneller en kon langer door.’

Stap 3 
Trainen
Afhankelijk van de conditie van je 

paard, kan je zo’n vier tot zes weken 

voor de keuringsdatum met trainen 

beginnen. Piet Sibma en zijn team van 

Stal Sibma maken zo’n driehonderd 

paarden per jaar keuringsklaar. Piet 

Sibma licht zijn trainingsmethode toe: 

‘Paarden moeten op eigen benen lopen, 

ontspannen met een losse ketting. Dat 

leren wij ze tijdens het longeren. Ook 

worden de paarden veel aan de hand 

gestapt. Een heel fel paard trainen we 

wat langer door, een flegmatiek paard 

geven we vlak voor de keuring wat 

meer rust zodat het meer energie over 

heeft. Ze komen wel elke dag uit hun 

box. Er is hier geen paard dat de hele 

dag binnen staat”.

Tip: als je paard erg gezweet heeft tijdens de training, 

spoel het dan af met lauw water om te voorkomen 

dat de vacht bruin verkleurt. Ook de zon kan de 

vacht lichter van kleur maken. Doe daarom een 

dunne zomerdeken op als je paard naar buiten gaat.

TIP

Paarden die zich aan het jonge voorjaarsgras te goed hebben gedaan, moeten in 

aanloop naar de keuring misschien een tijdje op ‘dieet’. 
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Tip 1:  Een wit hoofdstel wordt weer mooi als je het insmeert 

met witte schoenpoets. 

Tip 2:  Grasvlekken in witte broeken kun je verwijderen door ze 

eerst in te weken in bijvoorbeeld groene zeep of een 

vlekkenmiddel zoals Vanish. Met name de tapijtspray 

van Vanish blijkt goede resultaten te geven: half uur 

laten intrekken en dan broek in de wasmachine. Je kunt  

nog extra vlekkenmiddel toevoegen bij het normale 

waspoeder. De praktijk wijst uit dat Robijn Speciaal ook 

de grasvlekken weet te verwijderen.

TIPS

De meeste paarden worden enkele dagen voor de keuring 

geschoren. Althans ... de plekken waar dat geoorloofd is, 

zoals onder de kin waar lange kinharen kunnen zitten. 

Klaar voor transport naar de keuring. 

Dankjewel!
Met dank aan de grooms van Stalhouderij Meijer voor hun open-

hartigheid in het geven van tips, met dank aan Stal Sibma voor 

hun visie op trainingsmethodes en met dank aan De Nieuwe 

Heuvel in Lunteren voor het beschikbaar stellen van tijd, energie 

en hun paard voor het maken van de foto’s.  

Een week voor de keuring
In de meeste stallen worden de paarden enkele dagen voor de 

keuring geschoren. Een dag van tevoren weer gewassen en hele-

maal ingespoten met glansspray. Om te voorkomen dat het paard 

gaat rollen in de stal en je weer helemaal opnieuw kunt beginnen, 

kun je het paard tijdens het opdrogen vastzetten in de stal. Op de 

keuringsdag worden de paarden gepoetst en ingespoten met glans-

spray. De vacht gaat glimmen door te poetsen met wollen hand-

schoenen. De huid rond de ogen en de neus wordt glanzend 

gemaakt door er met babydoekjes met olie over te wrijven. De 

hoeven worden ingespoten met zwarte lak, verkrijgbaar bij doe-

het-zelfzaken. Zorg wel dat er een krant of iets dergelijks onder de 

hoeven ligt, anders is de bodem onder de hoeven ook zwart! Laat je 

paard beslaan door een vakbekwame hoefsmid. Vaak tillen paarden 

hun benen meer op als ze op ijzers lopen en dat geeft meer 

expressie aan de beweging. Degene die het paard gaat voorbrengen 

op de keuring ‘hoort in het wit gekleed te zijn met witte sport-

schoenen. Ook van de begeleider wordt deze kleding verwacht’, 

aldus artikel 12 van het keuringsreglement.

Presentatie
Voorbrengen is een vak apart. Een paard mooi ontspannen een 

gedragen draf laten zien vergt de nodige training vooraf. Een paard 

met overmatig zweepgebruik de baan doorjagen, waardoor het dier 

uit angst vluchtgedrag vertoont, heeft niets met voorbrengen te 

maken. Een goede voorbrenger heeft veel tijd in de training van een 

paard gestoken, waardoor hij of zij sterke en zwakke punten van 

een paard kent. De kunst is het paard op een diervriendelijke manier 

zijn beste kwaliteiten te laten showen op een keuring. Of zoals het 

keuringsreglement het voorschrijft: ‘De paarden moeten zo natuur-

lijk mogelijk gepresenteerd worden.’ Voor Sibma houdt dat in dat 

‘hij er altijd voor de paarden is’: ‘Dat betekent bijvoorbeeld op tijd 

aanwezig zijn op de keuring, zodat het paard rustig kan wennen. 

Het komt het wel eens voor dat de paarden ’s nachts om twee uur 

moeten worden gevoerd, zodat ze het voer goed verteerd hebben. 

Voor ons geldt: je doet het goed of je doet het niet.’ 
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