Checklist eigen paard
Voordat je een eigen paard koopt is het raadzaam voor jezelf na te gaan wat je nu eigenlijk echt wil.
Onderstaande lijst is een goed hulpmiddel om je wens eens tegen het licht te houden en zodoende een beeld te
krijgen welk paard nu bij je past.
Laat je zo nodig helpen bij het invullen van deze lijst of vraag raad bij je vereniging.

Over de ruiter

Geslacht

Man / vrouw

Leeftijd

Jaar

Lengte

Cm.

Gewicht

Kg.

Mijn ervaring met paarden
Ik rijd paard sinds
Ik heb wel / niet eerder een eigen paard / pony gehad
Als je eerder een paard hebt gehad, wat is de reden dat je hem niet meer hebt of wat is de reden dat
je er nog een bij wilt?

Mijn ambities
Ik wil recreatief rijden
Ik wil recreatief rijden, maar mij ook verder ontwikkelen
Ik wil springen
Ik wil dressuur rijden
Ik wil mennen
Ik wil samengesteld rijden
Ik wil wedstrijden gaan rijden te beginnen op niveau ......... en ik wil doorgroeien met mijn
paard naar minimaal ....... niveau
Ik wil gaan fokken

Over het paard
Stokmaat

cm

Leeftijd

jaar

Ras/ stamboek
Geslacht

merrie / hengst / ruin

Kleur

Veterinaire eisen

o
o

Klinisch gezond
Klinisch én röntgenologisch gezond

Ik wil mijn paard bij voorkeur laten keuren bij dierenkliniek ............................. te ……………… of bij
.......................................... te …………………………………
Budget van aankoop

€

Overige zaken

Wil ik mijn paard verzekeren?

o

Nee

o

Ja, alleen dood/ongevallen

o

Ja ,volledig

o

Ja, volledig en ook ziektekosten

Waar ga ik mijn paard stallen?

Wat zijn je minimale eisen aan de accommodatie?
Welke instructie en begeleiding wil ik hebben bij mijn paard?

Wensformulier: het gebruik/fysieke mogelijkheden van het paard:
Dit formulier is gericht op de gebruiksmogelijkheden van een paard. Hierbij geeft je voor de belangrijkste
elementen aan wat je verwachting is over de fysieke mogelijkheden van het paard. Het spreekt vanzelf dat met
deze indicatie geen garantie kan worden gegeven dat het paard ook daadwerkelijk de aangegeven niveaus zal
halen. Dit is sterk afhankelijk van de kwaliteiten en ervaring van de ruiter/amazone en de juiste training van
het paard.
Alhoewel doorgaans alle punten relevant kunnen zijn voor een paard, kan het voorkomen dat voor u als
mogelijke koper niet alle punten van belang zijn, bijvoorbeeld bij gebruik als paard voor enkele bosritten per
week. In dat geval kunt u de kolom “nvb” gebruiken.
In geval van een zoektocht naar een fokmerrie, kunt u in de lege vakken de voor dit doel nog extra van belang
zijnde punten aangeven. Deze worden dan tevens beoordeeld.
Naarmate dit “verlanglijstje” meer overeenstemt met de score door de aankoopbegeleider, zal het paard meer
geschikt voor u zijn.

1

2

3

4

5

nvb

Ongeschikt voor dressuur
(naar verwachting t/m niveau ...)

Zeer geschikt voor dressuur
(naar verwachting t/m niveau ...)

Ongeschikt voor springen
(naar verwachting t/m niveau ...)

Zeer geschikt voor springen
(naar verwachting t/m niveau ...)

Ongeschikt voor ……………………*
(naar verwachting t/m niveau ...)

Zeer geschikt voor ……………………*
(naar verwachting t/m niveau ...)

Ongeschikt voor recreatie
(kan niet alleen op buitenrit en
langs de weg)

Zeer geschikt voor recreatie
(kan alleen op buitenrit en langs
de weg)

Geen tot weinig buigzaamheid

Grote mate van buigzaamheid

Moeilijk nageeflijk te rijden,
moeilijke hals, mond en
aanleuning

Makkelijke hals, licht in de
aanleuning, makkelijke mond

Weinig reactie op het been

Snelle, alerte reactie op het been

Rug wordt slecht tot matig
gebruikt

Goed tot zeer goed ruggebruik

Zwakke achterhand, geen goed
gebruik achterhand

Sterke achterhand, functioneel
gebruik achterbeen

Korte beweging van het voorbeen
Zeer onrustige staart bij het
rijden

Ruime beweging van het
voorbeen
Ontspannen staarthouding en
gebruik

Prijs – kwaliteit verhouding uit
balans **

Prijs – kwaliteit verhouding in
balans**

*Van toepassing indien naast of i.p.v. recreatie, dressuur en springen een andere discipline van belang is.
** Dit oordeel wordt gegeven, mede in relatie tot de formulieren D en E

Karakter van het paard
In dit formulier kunt u aangeven aan welke karaktereigenschappen uw paard moet voldoen.

1

2

3

4

5

Op zichzelf, terughoudende
benadering van mensen

Zeer aanhankelijk, positieve
benadering van mensen

Heethoofd

Koel in het hoofd

Lui /gemakzuchtig

Werkwillig

Onzeker/bang

Zelfverzekerd/brutaal

Kijkerig

Niet kijkerig

Moeizame omgang met
soortgenoten

Sociale omgang met soortgenoten

Kwalijknemend

Vergevingsgezind

Bokt snel

Bokt niet

Ongehoorzaam

Gehoorzaam

Onrustig op poetsplaats

Rustig op poetsplaats

Helemaal niet verkeersmak

Verkeersmak

Geeft problemen met trailerladen
/ in de trailer

Trailermak

U kunt zelf de lege velden aanvullen in geval je in het bijzonder aandacht wilt besteden aan een punt dat niet
op deze lijst is aangegeven.

Overige aandachtspunten
Hieronder is een overzicht opgenomen van alle mogelijke gebreken van een paard. Dit kan dienen als checklist
voor jezelf, maar zal ook worden nagelopen door de aankoopbegeleider in geval van advisering ter plaatse.
Waar het gaat om stalgebreken is het aan de aankopende partij om te beoordelen of deze overkomelijk zijn.
Stalgebreken zijn altijd van invloed op de prijs van een paard.
T.a.v. elementen die duiden op pijn, zal de aankoopbegeleider u adviseren om een definitief oordeel door de
dierenarts te laten geven bij de klinische keuring. Dit scoreformulier biedt geen enkele zekerheid over de
gezondheid van het paard. Dit dient te geschieden door een erkende dierenarts. In geval van een hogere
prijsklasse adviseren wij de keuring uit te breiden met een röntgenologische beoordeling.
Daarnaast wordt aanbevolen aan het volgende aandacht te besteden:
1.

Wat zijn er die dag aan activiteiten geweest voordat er op het paard werd gereden (stalrust, longeren,
weidegang, paddock, al eerde die dag gereden etc.). Toelichting: een heet paard kan voorafgaand aan
de presentatie aan de koper al flink veel arbeid hebben verricht en daardoor een rustige indruk maken

2.

De koper bepaalt altijd de dierenarts

Ja
Geeft problemen met hoeven uitkrabben
Zadeldwang
Pijnlijke onderdelen van het lichaam (rug, hals)
Onregelmatigheden in het lopen
stap
draf
(definitief uitsluitsel door dierenarts)
Kribbebijten / luchtzuigen
Weven
Hanetred
Cornage
Knarsen
Stablewalker
Schimmel
Mok
Eczeem
Medicatie
- Gallen
- Overvulde spronggewrichten
Ongelijke voeten
Tongproblemen

Nee

