JE PAARD
WASSEN
DOE JE ZO!
WAT HEB JE NODIG?
Spons
Emmer met lauw water
Paardenshampoo
Zweetmes
Handdoek
Tuinslang
AANDACHTSPUNTEN BIJ
HET WASSEN
Zorg dat je paard niet te lang nat
blijft en geen tocht vat!
Laat je paard niet te lang in de
zon staan als het erg warm is.
Was je paard enkel als de
buitentemperatuur het toestaat
en hij geen kou kan vatten.

WAS JE PAARD NIET TE
VAAK!
Wanneer je je paard te vaak
wast verdwijnt de vetlaag van
de huid. Deze vetlaag
beschermt je paard o.a. tegen
de regen en de kou.

ZORG VOOR EEN VEILIGE
OMGEVING
Zorg voor een harde ondergrond.
Als er modder ontstaat wordt het
paard opnieuw vuil en er is kans
op uitglijden.
Zorg dat je paard zich nergens
kan bezeren of stoten.

LICHAAM
HET NATMAKEN
VAN JE PAARD

Begin bij de benen tot je paard de straal en
temperatuur gewoon is.
Een bang paard? Was het hoofd met een
spons!
Spuit nooit met koud water als eerst op de
hart- en nierstreek van het paard.

HET AFSPUITEN
VAN JE PAARD
Hou rekening met dezelfde
aandachtspunten als bij het natmaken van
je paard.
Zorg dat alle zeepresten goed
weggespoeld zijn.

HET INZEPEN
VAN JE PAARD
Vul een emmer met lauw water en zeep.
Wrijf je paard schoon met een spons.
De manen kan je eventueel met je handen
inzepen.
Let op voor ogen en neusgaten.

HET AFDROGEN
VAN JE PAARD
Trek het water van je paard d.m.v. het
zweetmes.
Gebruik het zweetmes niet op het hoofd
en de benen. Droog deze met een
handdoek.
Vergeet niet de vetlokjes goed te af te
drogen.

STAART
HET NATMAKEN VAN DE
STAART
Maak de staart nat d.m.v. een emmer of met
de tuinslang.
Het kan handig zijn om de staart te wassen
met een emmer, zo kan je paard ook een
propere staart hebben als het koud is.

HET INZEPEN VAN DE
STAART
Zeep de staart in. De staartwortel kan je
inzepen met een spons.
Hef zeker ook eens de staart op om het vuil
onder de staartwortel weg te halen.
Opgepast, je paard kan hiervan schrikken!

HET AFDROGEN
VAN DE STAART

HET AFSPUITEN VAN DE
STAART
Spoel alle zeepresten uit de staart.
De staartwortel kan je spoelen met een
emmer en spons.

Droog de bovenkant van de staart goed af
met een handdoek.
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