Spullen voor het paard
Het is leuk als je met paarden omgaat om je eigen paardenspullen te hebben. Dit is vaak niet nodig
want op de manege zijn bijvoorbeeld genoeg halsters met touwen en voldoende borstels. Wat heb je
allemaal nodig om je paard te kunnen verzorgen en wat is leuk om te hebben?
Poetskoffer met borstels
Als je een eigen set met borstels gaat kopen is het handig
dat er ook een koffer is waarin dit opgeruimd kan worden.
Hiervoor kun je een tas gebruiken of een poetskoffer
kopen. Hier zit vaak ook een bakje in waarin je elastiekjes
kan bewaren en snoepjes. De borstels die handig zijn om
zelf te kopen zijn de rubberen rosborstel, harde borstel,
zachte borstel en een hoevenkrabber. Met deze borstels
kun je het paard namelijk helemaal schoonmaken.
Je kunt ook nog een schapenwollen doek kopen waarmee je het laatste stof van het paard veegt
zodat hij mooi gaat glimmen. Een paard krijg je alleen nooit 100% schoon! Tenzij je hem elke maand
van top tot teen gaat wassen en elke dag 10 keer poetst zal er altijd wat stof op het paard blijven
liggen. Je hoeft dus niet 2 uur lang te poetsen omdat er nog stof afkomt. Ook kun je een manenkam
kopen waarmee je voorzichtig de manen kan kammen.
Longeerlijn en longeerzweep
Longeren is het beweging geven aan een paard zonder dat je erop zit of ernaast moet lopen. Dit
gebeurt vaak in een ronde baan waar je zelf in het midden staat en het paard rondjes om je heen
loopt. Om het paard onder controle te kunnen houden, heb je een lange lijn nodig die je aan het bit
en de neusriem (altijd aan allebei!), of aan het halster
vastmaakt, en in het midden zelf vasthoudt. Dit noemen
we de longe of longeerlijn. Om het paard te corrigeren
en voorwaarts te houden heb je een zweep nodig die
langer is dan een gewone zweep. Je staat namelijk
verder van het paard af. Hiervoor gebruik je een
longeerzweep. Ook deze spullen zijn er in verschillende
kleuren. Als je een eigen paard koopt of een paard gaat
verzorgen is het handig maar vooral leuk om ook spullen
te kopen waarmee je kunt longeren.
Dekens
Bij veel maneges hebben de paarden een deken om in de winterperiode. Dekens zijn er in alle
kleuren en maten. Deze zorgen ervoor dat het paard minder dik haar aanmaakt omdat hij de kou
minder voelt.
Overige spullen
Behalve de spullen die hierboven allemaal genoemd worden zijn er natuurlijk nog veel meer spullen.
Kijk maar eens rustig rond als je de volgende keer in een ruitersportzaak bent en als je vragen hebt
kun je die altijd stellen aan de medewerkers daar.

