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Gedrukt in China

O

ver de hele wereld vind je paarden. Ze grazen vredig in velden,
rennen op renbanen, stappen door de straten van de stad of
galopperen over vlaktes en door moerassen. Eeuwenlang was de mens
afhankelijk van zijn trouwe helper en metgezel: het paard. De voorouders
van deze geweldige dieren zwierven ooit vrij rond in de wildernis. Maar
in de loop van de tijd hebben de mensen ze gevangengenomen en
getemd, en vervolgens al de verschillende rassen gecreëerd die we nu
kennen.
In Het allermooiste boek over paarden maak je kennis met een paar van
de bijzonderste rassen die er op aarde te vinden zijn. Verbaas je over
de krachtige percheron en de
In het kort
machtige shire. Trek ten strijde op
een jutlander, galoppeer door de
Met deze begrippen omschrijven we
moerassen op een camarguepaard
de paarden. Je vindt ze in het hele
of drijf de kudde bijeen op de
boek.
rug van een mustang. Bewonder
Indeling: Paarden worden ingedeeld
in drie groepen: zware en lichte
de dansende lipizzaners en
paarden, en pony’s.
ontdek waarom bedoeïenen
Schofthoogte: De hoogte, ook wel
stokmaat genoemd, wordt gemeten
hun volbloedmerries ’s nachts
vanaf de grond tot aan het hoogste
in hun tenten houden. Leer ook
gedeelte van de schouders.
hoe een akhal-teke de ijskoude
Kleur: Een paard kan zwart, bruin
of gevlekt zijn, of bay (zwart of bruin
nachten en brandende zon op de
met zwarte manen en staart),
steppen van Centraal-Azië kan
vos (roodbruin), dun (wildkleurig,
goudbruin met zwarte manen en
overleven. En maak kennis met
staart), schimmel (grijs, van bijna wit tot
andere geweldige rassen, zoals de
donkergrijs), roan (witte haren tussen
de basiskleur), palomino (goudkleurig
ijslander met zijn blauwe ogen of
met witte manen en staart).
de kleine falabella uit Argentinië,
die niet groter is dan een flinke hond.
Klim in je zadel, neem de teugels in handen en trek de wereld in met al
deze fascinerende en prachtige paarden.
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Camargue
Camarguepaarden worden ook wel de ‘witte paarden van de zee’
genoemd. Ze leven in de Camargue, dat is een moerassig gebied in ZuidFrankrijk. De rivier de Rhône stroomt daar in de Middellandse Zee.
Al 15.000 jaar leven paarden in dit drassige gebied. Het huidige ras is
een kruising tussen deze oude dieren en Spaanse, Noord-Afrikaanse en
andere rassen.
Het is voor paarden moeilijk om te draven op drassige grond. Daarom
loopt of galoppeert het camarguepaard door de moerassen.
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Camarguepaarden leven in het wild in kleine kudden,
manades genoemd. Hun veulens worden in de
openlucht geboren.
Franse cowboys (gardians) berijden deze stoere
kleine paarden. Ze gebruiken ze om de zwarte stieren
die in de moerassen in de Camargue grazen bijeen
te drijven.
Het camarguepaard eet droog gras en riet. En zeekraal,
een plant die in de moerassen groeit. Andere paarden
zouden dit voer niet lekker vinden.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 135–150 cm
Kleur: schimmel
Karakter: goedaardig
Herkomst: Rhône-delta, Frankrijk
Gebruik: rijpaard

9

Akhal-teke
Het akhal-teke-paard bestaat al 3000 jaar. Het stamt
waarschijnlijk af van de vroegere wilde paarden
uit Centraal-Azië.
De eerste akhal-teke-paarden werden gefokt
in Turkmenistan in Centraal-Azië. Het ras is
genoemd naar de Teke-nomaden die in de
buurt van de Akhal-oase woonden.

De korte vacht van de akhal-teke helpt hem om overdag koel te
blijven in de hete woestijn.
De dunne, fijne haren van de vacht van de akhal-teke zorgen
voor een glinsterende, metaalachtige glans. Dit is waarschijnlijk de
reden waarom het de bijnaam het ‘gouden paard’ heeft gekregen.
In 1935 wilde een groep ruiters de kracht van het ras testen.
Ze legden duizenden kilometers af, van Turkmenistan naar
Rusland. De reis duurde 84 dagen, waarvan ze 3 dagen dwars
door de kale Karakum-woestijn gingen.

De paarden moesten snel en sterk
zijn om hard door de woestijn te
kunnen rennen tijdens gevechten en
achtervolgingen. Om ze voor te bereiden op de rit
kregen ze heel weinig te eten.
Om ze ’s nachts lekker warm te houden, werden de
akhal-teke-paarden in dikke lagen vilt gewikkeld. Op de
steppen, waar ze leefden, kwam de temperatuur vaak
niet boven het vriespunt uit.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig paard
Schofthoogte: 150–163 cm
Kleur: wildkleurig (dun), schimmel,
bruin met zwar te manen en staar t
(bay), zwar t, met een zijdeachtige
glans
Karakter: makkelijk in de omgang
Herkomst: Turkmenistan
Gebruik: rijpaard
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Holsteiner
De holsteiner is een van de oudste middelgrote paardenrassen in
Duitsland.
Het ras is genoemd naar Holstein, een kustgebied helemaal in het
noorden van Duitsland.
De eerste holsteiners werden gefokt door monniken. Zij ontwikkelden
het nieuwe ras vanuit de kleine, wilde paarden die graasden op de
winderige moerassen rond hun klooster in Holstein.

Honderden jaren lang waren holsteiners populair als koetspaarden.
Ze werkten in spanverband om koetsen en rijtuigen te trekken.
Vroeger werden holsteiners vaak gebruikt door Duitse boeren omdat
ze sterke en betrouwbare werkpaarden waren. Ook soldaten bereden
graag een holsteiner, omdat ze op het slagveld heel moedig waren.
Holsteiners zijn goede wedstrijdpaarden. Ze galopperen soepel en
gelijkmatig, waardoor ze comfortabel rijden. Hun krachtige benen
en slanke lichamen maken deze paarden tot
uitstekende springpaarden.

Holsteiners waren geliefd bij Europese vorsten. Koning Filips II,
die 400 jaar geleden regeerde over het machtige Spaanse rijk,
kocht holsteiner-hengsten voor zijn fokkerij in Zuid-Spanje.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 162–173 cm
Kleur: bruin, zwar t, bruin met
zwar te manen en staar t (bay),
schimmel
Karakter: rustig, makkelijk in de
omgang
Herkomst: Duitsland
Gebruik: rijpaard, wedstrijdpaard,
trekpaard
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Connemara
Dit is het enige ponyras uit Ierland. Het is genoemd
naar een regio in het westen van Ierland, aan de ruige
Atlantische kust.
Zo’n 1000 jaar geleden werd Ierland vaak door
Vikingen aangevallen. Waarschijnlijk stammen de
connemarapony’s af van de paarden die met de
Vikingschepen meekwamen.

Nog geen honderd jaar geleden waren de Ierse boeren volledig
afhankelijk van hun connemara’s. De pony’s trokken de ploeg,
brachten de turf voor het haardvuur naar de boerderij en trokken
karrenvrachten zeewier naar de velden om ze te bemesten.
De eerste connemarapony die in 1904 in het stamboek werd
opgenomen heette Cannon Ball. Hij werd gebruikt om te racen en
stond bekend om zijn snelheid en kracht. Toen Cannon Ball stierf,
kwamen de mensen van overal vandaan om afscheid van hem
te nemen.

Deze sterke, stevige pony is heel geschikt voor
zijn ruige thuisland. De Connemara is een
onherbergzaam gebied met bergen,
heidevelden en moerassen.
De connemarapony heeft een klein, verfijnd
hoofd, vergelijkbaar met de arabier. De twee rassen
zijn waarschijnlijk familie van elkaar.

In het kort
Indeling: pony
Schofthoogte: 127–147 cm
Kleur: meestal schimmel, zwar t,
bruin met zwar te manen en staar t
(bay), bruin, wildkleurig (dun)
Karakter: vriendelijk
Herkomst: Ierland
Gebruik: rijpaard, trekpaard

14

15

Przewalski
Lang geleden zwierven hele kudden van deze gedrongen, gespierde
paarden vrij rond op de uitgestrekte steppen van Mongolië en China.

De przewalski behoort tot dezelfde paardenfamilie als de zebra
en de wilde ezel. Net als zij heeft hij korte, stekelige manen. Op
de flanken zijn soms vage strepen te zien. In de winter daalt de
temperatuur op de steppen waar de przewalski leeft tot ver onder
het vriespunt. Het paard krijgt dan een extra dikke vacht om zichzelf
tegen de kou te beschermen.

Tot 1878 geloofde men dat dit wilde paard was uitgestorven. In dat jaar
vond een Russische ontdekkingsreiziger, Nikolai Przewalski, een kudde in
de afgelegen bergen van Mongolië.
Het przewalskipaard wordt ook wel het Aziatische wilde paard
of takhi genoemd. Het is het enige paard dat nog nooit is
getemd.
Om de soort te redden hebben wetenschappers
przewalski’s in gevangenschap gefokt en vrijgelaten
in de natuur. Alle przewalskipaarden die nu leven,
stammen af van maar twaalf paarden.

In het kort
Indeling: wild paard
Schofthoogte: 122–144 cm
Kleur: lichtbruin met donkere
manen, staar t en onderbenen
Karakter: onbekend
Herkomst: Centraal-Azië
Gebruik: leeft in het wild, kan niet
worden bereden

16

17

Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 142–152 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: taai, eigenzinnig
Herkomst: Mexico en het westen
van de Verenigde Staten
Gebruik: leeft in het wild

In het kort

Meer dan de helft van de
Amerikaanse wilde paarden leeft
in de staat Nevada. Op de
achterkant van een muntstuk
uit Nevada staan drie
mustangs afgebeeld.

Mustangs kunnen razendsnel
galopperen en hebben een groot
uithoudingsvermogen, wat betekent
dat ze niet snel moe worden.

Een beroemde kudde mustangs leeft in
de Amerikaanse staat Nevada. Ze worden
Annie’s Horses (‘Annie’s paarden’) genoemd.
Ze danken deze naam aan Wild Horse
Annie, een dierenactiviste die zich inzette
voor wilde paarden en ezels.

De Choctow en de Chickasaw, indiaanse volken uit het zuidoosten
van de Verenigde Staten, vingen de wilde mustangs en gebruikten ze
om hun eigen rassen te creëren, zoals de chickasawpony.

De naam ‘mustang’ komt van het Spaanse woord mesteño, dat ‘wild’ of
‘ongetemd’ betekent.

De eerste mustangs zijn waarschijnlijk nakomelingen van de paarden
van de Spaanse conquistadores. Deze veroveraars kwamen ongeveer
500 jaar geleden in Amerika aan.

Mustangs galopperen vrij rond over de weidse grasvlakten in het westen
van de Verenigde Staten. Ze worden ‘wild’ genoemd, maar eigenlijk
stammen ze af van tamme paarden die ontsnapten naar de wildernis.

Mustang
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Andalusiër
De prachtige andalusiër heeft een lange, gebogen nek, lange, zijdeachtige
manen en een volle, golvende staart.
Dit paard is genoemd naar de streek Andalusië in Zuid-Spanje. Zijn
voorouders leefden duizenden jaren geleden al in dit gebied. Er zijn
grotschilderingen van meer dan 20.000 jaar oud gevonden waarop deze
paarden staan afgebeeld.
Veel van de eerste andalusiërs werden gefokt door Spaanse monniken,
die alles over de paarden die ze fokten nauwkeurig opschreven.
In Spanje wordt de andalusiër pura raza española
genoemd, wat ‘puur Spaans ras’ betekent.
Dit stoere, stevige dier was vroeger in
veel verschillende legers populair als
oorlogspaard.
Vroeger werden paarden uit
Andalusië gezien als de beste ter
wereld. Koningen en edellieden
in heel Europa bezaten
andalusiërs, die heel veel geld
kostten.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 152–173 cm
Kleur: meestal schimmel
Karakter: vurig, wendbaar
Herkomst: Spanje
Gebruik: rijpaard
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Arabische volbloed
De arabier, ook wel Arabische volbloed genoemd, stamt vermoedelijk af van
de wilde paarden die ooit in de Arabische woestijn leefden. Ze werden
getemd door bedoeïenen, dat zijn nomaden die door de woestijn zwerven.
`
De bedoeïenen die de eerste arabieren fokten, waren dol op hun paarden.
Vooral de merries werden erg gewaardeerd. Om te voorkomen dat ze
werden gestolen, lieten ze hun paarden ‘s nachts bij zich in hun tent slapen.
Zo’n 1300 jaar geleden trokken legers van het Arabisch Schiereiland eropuit
om delen van Europa, Afrika en Azië te veroveren. Ze namen hun Arabische
paarden mee naar deze delen van de wereld.
Omdat ze oorspronkelijk uit de woestijn komen, heeft de
Arabische volbloed minder water en voedsel nodig dan veel
andere rassen. Ook zijn ze vaak sneller dan andere rassen.
Arabieren werden pas echt populair in Europa toen mensen
met paarden gingen racen. De snelle arabier werd gebruikt
om renpaarden te fokken.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 140–152 cm
Kleur: bruin met zwar te manen en
staar t (bay), zwar t, schimmel, vos,
roan
Karakter: slim, vurig, sociaal
Herkomst: Arabisch Schiereiland
Gebruik: rijpaard
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Knabstrupper
De eerste knabstruppers werden zo’n 200 jaar geleden in Denemarken
gefokt. Door de bijzondere tekening van deze prachtige paarden waren
ze een van de populairste rassen in Europa.

Dit Deense paard heeft lange benen, waardoor het grote stappen
kan maken tijdens het galopperen.
De knabstrupper is heel intelligent en kan worden getraind om op
te treden in sportshows. Op zijn brede rug kunnen circusartiesten
en atleten perfect hun kunstjes doen.

Alle knabstruppers stammen af van één merrie: Flaebe. Ze was van
Villars Lunn, een belangrijke bestuurder die op het Deense eiland
Seeland een landhuis bezat dat Knabstrupgaard heette.
Net als andere gevlekte paarden heeft de
knabstrupper vage strepen op zijn hoeven.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 152–162 cm
Kleur: vaak gestippeld
Karakter: makkelijk te trainen
Herkomst: Denemarken
Gebruik: rijpaard, trekpaard
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Basuto
Basutopony’s komen uit Lesotho. Dit is een ruig,
bergachtig land in het zuiden van Afrika.
De stevige, tredzekere basuto stamt af van de eerste
paarden die in het zuiden van Afrika arriveerden.
Ze werden er bijna 400 jaar geleden door
Nederlandse handelaren heengebracht.
Het ras is genoemd naar het Basutovolk dat in
Lesotho leeft. Het koninkrijk Lesotho
heette vroeger Basutoland.

Vroeger, tijdens de Boerenoorlogen die aan het begin van de vorige
eeuw woedden in Zuid-Afrika, werden basutopony’s gebruikt om
soldaten en hun uitrusting, en voedsel te vervoeren.
De basutopony heeft zich goed aangepast aan zijn onherbergzame
thuisland. Hij kan tegen extreme hitte en kou. Zijn hoeven zijn heel hard
en beschermen zijn voeten terwijl hij door het bergachtige landschap
klautert.
De bergwegen in Lesotho zijn vaak steil, vol gaten en moeilijk
begaanbaar. De beste manier om door afgelegen gebieden te reizen
is dan ook op de rug van een basutopony.

Tegenwoordig worden
basutopony’s bereden
door toeristen die het
ruige en prachtige
landschap van Lesotho
willen verkennen.

In het kort
Indeling: wat stokmaat betreft een
pony, maar wordt tot de paarden
gerekend
Schofthoogte: 147–160 cm
Kleur: vos, bruin, schimmel, en bruin
met zwar te manen en staar t (bay)
Karakter: dapper en volgzaam
Herkomst: Lesotho
Gebruik: rijpaard, trekpaard
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Indeling: wat stokmaat betreft
een pony, maar wordt tot de
paarden gerekend
Schofthoogte: 124–145 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: vriendelijk
Herkomst: IJsland
Gebruik: rijpaard, pakpaard

In het kort

De ijslander kan zich op
een heel bijzondere manier
voortbewegen. De meeste
paarden hebben maar drie
gangen (stap, draf en galop),
maar de ijslander heeft er
wel vijf. Deze extra gangen
zijn de tölt (uitgesproken als
‘tult’) en een heel snelle telgang
(rentelgang genaamd).

Soms hebben IJslandse paarden
blauwe ogen, zogenaamde
‘maanogen’, iets wat
overigens ook wel eens bij
andere rassen voorkomt.

IJslanders zijn er in vele kleuren.
Dit ras heeft maar liefst veertig
verschillende vachtkleuren.

In de winter krijgt deze stoere survivor een extra
dikke vacht om hem te beschermen tegen het
ijskoude weer. In het voorjaar doet hij zijn
winterjas weer uit.

Hoewel de ijslander niet groter is dan een pony,
is hij supersterk.

Het ras is wettelijk beschermd en mag niet gekruist worden
met andere paardenrassen. Al 800 jaar lang mogen IJslandse
paarden die IJsland hebben verlaten niet terug naar hun
geboorteland.

De voorouders van het IJslandse paard kwamen met hun
eigenaren, die helemaal uit Noorwegen en Groot-Brittannië
kwamen zeilen, mee naar IJsland.

IJslander
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Falabella
Dit kleine Zuid-Amerikaanse paard is het kleinste paardenras ter wereld.
Het is niet groter dan een flinke hond.
De voorouders van de falabella waren kleine
Spaanse paarden die op de pampa’s (grasvlakten)
van Zuid-Amerika leefden.
Het ras is genoemd naar de Argentijn Juan
Falabella, die een ranch had waar deze
paarden werden gefokt.

De falabella is zorgvuldig gefokt tot een miniatuurpaard, met slanke
benen en lange, golvende manen en staart.
De kleine falabella is niet sterk genoeg om een ruiter te dragen, tenzij
het een heel klein kind is. Het paardje kan een klein karretje trekken.
De meeste falabella’s leven nu in Noord-Amerika, waar ze als huisdier
worden gehouden.
Falabella’s zijn intelligent en makkelijk te trainen, daarom worden ze
soms gebruikt als blindengeleidepaarden. Net als honden kunnen
falabella’s blinden helpen hun weg te vinden.

Dit miniatuurras is ontstaan door
kleine indiaanse paarden te kruisen
met volbloeden, criollos en
shetlandpony’s.

In het kort
Indeling: wat stokmaat betreft
een pony, maar het is een
miniatuurpaard
Schofthoogte: 63–86 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: rustig, kalm
Herkomst: Argentinië
Gebruik: huisdier, rij- of trekpaard
voor kleine kinderen
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Shire
Deze vriendelijke Engelse reus is een van de sterkste paardenrassen ter
wereld. Een tweespan shirepaarden kan wel 15.000 kilo trekken, evenveel
als zeven grote auto’s.
Het ras dankt zijn naam aan de shires of graafschappen van MiddenEngeland, zoals Derbyshire, Lincolnshire en Leicestershire. Daar werden
ooit de meeste shirepaarden gevonden.
De shire staat bekend om zijn overdadige behang aan de benen – dat wil
zeggen dat zijn onderbenen bedekt zijn met lange witte haren.
De shire was vroeger het werkpaard van Engeland.
Het deed al het boerenwerk dat tractoren nu doen,
zoals het trekken van ploegen en eggen (dat zijn
werktuigen om de grond zaaiklaar te maken).
Vroeger gebruikten alle brouwerijen in
Engeland shires om hun bier te bezorgen.
De paardenspannen trokken karren vol
met biervaten voort en leverden ze af
bij de pubs.
De koningin van Engeland heeft in 2017
haar shire Perseus tot majoor benoemd.
Perseus is een zogenaamd drum horse
of trommelpaard, dat tijdens koninklijke
ceremonies een ruiter en twee grote
trommels moet vervoeren.
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In het kort
Indeling: zwaar of koudbloedig
paard
Schofthoogte: 162–178 cm
Kleur: zwar t, bruin met zwar te
manen en staar t (bay), schimmel,
roan
Karakter: lief, zacht
Herkomst: Verenigd Koninkrijk
Gebruik: rijpaard, werkpaard
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Konik
De konikpony komt oorspronkelijk uit Polen. Het woord konik betekent ‘paardje’
in het Pools.
In afgelegen gebieden van Polen werden konikpony’s gebruikt in de landbouw. Als
boeren in de winter geen geld hadden om ze te voeren, werden de pony’s vrijgelaten
in het wild om te grazen. In het voorjaar werden ze dan opnieuw gevangengenomen.
Deze pony is klein, maar best sterk. Sterk genoeg om karren en ploegen te trekken.

Kudden koniks worden gebruikt om natuurlijke
graslanden en wetlands te behouden. Door daar te
grazen, voorkomen de pony’s dat er te veel bomen en
struiken komen.
Dit ras is te klein om volwassen ruiters te vervoeren,
maar als pony voor een kind zijn koniks heel populair.
Veel koniks leven in Nederland en de aangrenzende
Belgische natuurgebieden. De grootste kudde loopt in
de Oostvaardersplassen, er lopen ook kudden in het
Lauwersmeergebied en het rivierengebied.

In het kort
Indeling: wat stokmaat betreft
een pony, maar wordt vaak paard
genoemd
Schofthoogte: 129–140 cm
Kleur: grijsbruin
Karakter: vriendelijk, intelligent,
werkwillig
Herkomst: Polen
Gebruik: halfwild, begrazing, licht
werk en rijdier

In 1936 werd een reservaat voor koniks geopend in het Bialowieza-woud in het oosten
van Polen. Dit maakte ooit deel uit van een oerbos dat zich uitstrekte over heel Europa.

34

35

Engelse volbloed
De Engelse volbloed is het snelste ras ter wereld en wordt daarom
vooral gebruikt voor de paardenrennen, maar hij is ook heel geschikt voor
andere takken van de paardensport.
Een winnende volbloed kan miljoenen aan prijzengeld opleveren voor zijn
eigenaar. Het is dan ook het duurste paardenras ter wereld. In 2006
werd een Engelse volbloed uit Amerika, The Green Monkey,
verkocht voor 16 miljoen dollar.

Om andere rassen te verbeteren, worden ze vaak
gekruist met Engelse volbloeden.
Red Rum was een van de bekendste renpaarden
die de wereld ooit gekend heeft. Deze
beroemde volbloed won driemaal de
Grand National, een belangrijk
driedaags paardensportevenement in Engeland.

Het ras is ongeveer 300 jaar geleden in Engeland
ontstaan, toen drie hengsten – een arabier, een
berber en een Turks paard – werden gekruist
met Engelse merries.
Engelse volbloeden zijn gebouwd voor
snelheid. Ze zijn slank en sterk en hebben
krachtige achterbenen.
De Amerikaanse volbloed Seabiscuit zag er
niet uit als een kampioen, maar werd een
legende in het racecircuit. Er werd een film
over hem gemaakt: Seabiscuit.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 150–185 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: dapper en vurig
Herkomst: Verenigd Koninkrijk
Gebruik: rijpaard, renpaard
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Dit stevige werkpaard trekt al
honderden jaren lang ploegen en
karren. Ook nu nog slepen jutlanders
bierkarren door Kopenhagen, de
hoofdstad van Denemarken.

De jutlander is gebouwd voor zwaar
werk. Zijn sterke, gespierde lichaam
geeft hem alle kracht die nodig is om
zware karren en rijtuigen te trekken.

Jutlanders waren vroeger geliefd als
oorlogspaarden.

In een oud Deens verhaal bereed een
legendarische held, Svend genaamd,
een jutlander toen hij vocht tegen een
reus. Er werd gezegd dat de jutlander
het enige paardenras was dat hiervoor
dapper genoeg was.

Middeleeuwse ridders reden graag op jutlanders tijdens
toernooien, waarbij ze elkaar met lansen bevochten.

Dit zware, sterke trekpaard is genoemd naar Jutland, een
gebied in Denemarken.

Jutlander
Indeling: zwaar of koudbloedig
paard
Schofthoogte: 152–165 cm
Kleur: meestal vos
Karakter: kalm, goedaardig
Herkomst: Denemarken
Gebruik: trekpaard, werkpaard

In het kort

Brumby
Deze taaie paardjes zwerven vrij rond in de Australische outback. Op deze
uitgestrekte vlakten leven ze in grote kudden, aangeduid als mobs of benden.
De voorouders van de brumby werden gebruikt tijdens de Australian
Gold Rush, toen duizenden mensen op zoek gingen naar goud. Nadat de
goudkoorts over was, zo’n 100 jaar geleden, werden de paarden losgelaten.
Niemand weet precies hoe de brumby aan zijn naam komt. Het kan
afkomstig zijn van het woord baroomby, wat ‘wild’ betekent in de
taal van het Pitjara-volk. Dat volk woont al duizenden jaren
in Australië.
Sommige boeren zien brumby’s als ongedierte, omdat
ze gewassen eten en omheiningen beschadigen.
Brumby’s kunnen de natuurlijke diersoorten van
Australië schaden. Ze begrazen wilde planten en
eten graag hetzelfde voedsel als de inheemse
dieren, zoals kangoeroe’s.
De hengst Thowra is de ster
van de tekenfilmserie
The Silver Brumby, die zich
afspeelt in het zuidoosten
van Australië.
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In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 142–152 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: taai, eigenzinnig, weinig
volgzaam
Herkomst: Australië
Gebruik: verwilderd
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Lipizzaner
Lipizzaners zijn de sterren van de Spaanse Rijschool in de Oostenrijkse
hoofdstad Wenen. Mensen komen van over de hele wereld om deze
prachtige dressuurpaarden te zien dansen op muziek.
Een lipizzaner heeft jaren nodig om alle oefeningen die hij moet uitvoeren
onder de knie te krijgen. Zo moet hij verbazingwekkende sprongen
maken en balanceren op zijn achterbenen, een beweging die de ‘levade’
wordt genoemd en heel erg moeilijk is voor een paard.

Alle huidige lipizzaners stammen af van 6 hengsten en 24 merries die
meer dan 400 jaar geleden vanuit Spanje naar Lipica zijn gebracht.
Pasgeboren lipizzaners zijn bruin of zwart van kleur. Naarmate ze
ouder worden, worden ze steeds grijzer.
De bewegingen die lipizzaners moeten leren, zijn oorspronkelijk
ontwikkeld om hun ruiters te beschermen tegen aanvallen.

Alleen de beste hengsten worden gekozen voor de Spaanse Rijschool.
Ze worden opgeleid in de Winterrijschool, oorspronkelijk gebouwd
als rijschool voor jongens uit rijke families.
Lipizzaners danken hun naam aan Lipizza, een dorp
in Slovenië. Hier werden ze voor het eerst
gefokt. Lipizza heet tegenwoordig Lipica.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 152–162 cm
Kleur: meestal schimmel
Karakter: intelligent, gewillig
Herkomst: Lipica, Slovenië
Gebruik: rijpaard, koetspaard
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Exmoor
Exmoorpony’s zijn genoemd naar de streek Exmoor, een heuvelachtig heidegebied
in het zuidwesten van Engeland, waar ze ooit halfwild rondzwierven.
De exmoorpony heeft waarschijnlijk heel oude voorouders. De pony’s leven al
eeuwenlang in Exmoor, ver weg van andere paarden.
Soortgelijke paarden leefden 50.000 jaar geleden al in Groot-Brittannië.
Pony’s uit Exmoor worden
al sinds 400 v.Chr. gehouden
als tamme werkdieren.
Ook de Romeinen
gebruikten ze toen ze
over Engeland heersten.
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De arme boeren in het heuvelland rond Exmoor
waren ooit volledig afhankelijk van deze pony’s.
Ze gebruikten ze om schapen te hoeden, velden te
ploegen en naar de markt te gaan.
Exmoors hebben zware, vlezige oogleden, in Engeland
toad eyes (‘paddenogen’) genoemd. En ze hebben een
soort glijbaan van borstelig haar boven aan hun staart,
die beschermt ze tegen regen en sneeuw in het natte
en winderige Exmoor.

In het kort
Indeling: pony
Schofthoogte: 117–130 cm
Kleur: bruin met zwar te manen
en staar t (bay), bruin, wildkleurig
(dun)
Karakter: vriendelijk
Herkomst: Verenigd Koninkrijk
Gebruik: rijpaard, trekpaard
(lichte ladingen)

Exmoorpony’s helpen heideplanten te beschermen.
Ze knabbelen de grotere planten netjes weg,
waardoor er ruimte komt voor de kleinere en
zeldzamere planten. Ze worden ook ingezet bij
begrazingsprojecten in Nederlandse natuurgebieden.
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Fries
Deze schitterende paarden zijn bijna altijd
glanzend zwart, zonder witte aftekeningen.
Het ras stamt uit Friesland. Het Friese paard
is het oudste raspaard van Nederland.
Friese paarden zijn sterk voor hun
formaat en heffen hun knieën hoog
op tijdens het draven. Ze worden
gebruikt in drafwedstrijden en
folkloristische shows om de Friese
sjees te trekken. Deze lichte kar met twee
enorme wielen kan twee mensen vervoeren;
herenboeren gingen er vroeger mee naar de kerk.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 152–170 cm
Kleur: zwar t
Karakter: leergierig, makkelijk te
trainen
Herkomst: Nederland
Gebruik: rijpaard, trekpaard

De zwarte paarden worden ook vaak gebruikt door
begrafenisondernemers om de doodskist te vervoeren
bij traditionele begrafenissen.
Friezen zijn zachtaardig en gemakkelijk te trainen,
waardoor ze ideaal zijn om in films te spelen.
Je kunt ze bijvoorbeeld zien in The Chronicles
of Narnia en The Hunger Games.
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Brabants trekpaard
Het Brabants trekpaard, ook wel brabander of Belgisch trekpaard
genoemd, is een van de zwaarste en sterkste van de zwarepaardenrassen. Hij weegt twee keer zoveel als een renpaard.
De krachtige brabander is speciaal gefokt voor het koude,
natte weer en de zware grond op de boerderijen van
Zeeuws-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
Vóór de uitvinding van tractoren en
vrachtwagens deed dit hardwerkende
paard al het zware werk op
boerderijen in Europa en Amerika.
Op brabanders lijkende paarden
werden in de middeleeuwen ook
als oorlogspaard gebruikt. Ridders
in volle wapenrusting trokken op
hun brede ruggen ten strijd.
De brabander werd meer dan
100 jaar geleden gebruikt bij het
fokken van de ardenner, ook wel
Ardens trekpaard genoemd. Dit
grote werkpaard komt uit het
heuvelachtige gebied op de
grens van België, Frankrijk en
Luxemburg.
Een brabander genaamd
Brooklyn Supreme
is waarschijnlijk het
zwaarste paard dat ooit
heeft geleefd. Hij woog
1451 kilo, wat zwaarder
is dan een kleine auto.
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In het kort
Indeling: zwaar of koudbloedig
paard
Schofthoogte: 165–170 cm
Kleur: bruin met zwar te manen en
staar t (bay), zwar t, vos, roan, soms
schimmel
Karakter: vriendelijk
Herkomst: België
Gebruik: trekpaard, werkpaard
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Tennessee walker

De walker is gefokt voor gebruik op de plantages en boerderijen in
Tennessee, in het zuiden van de Verenigde Staten. Plantage-eigenaren zaten
vaak de hele dag in het zadel en hadden dus een comfortabel paard nodig.

Dit ras staat bekend om zijn speciale gangwerk: de flat walk, een
soort snelwandelen, en de running walk, een nog snellere variant.

De Tennessee walker beweegt soepel en gelijkmatig zodat de ruiter niet op
en neer stuitert.

Een Tennessee walker kan op de maat van
de running walk met zijn oren klapperen
en met zijn hoofd knikken.

Tennessee walkers zijn vaak te zien op film en tv. Allen’s Gold Zephyr
speelde bijvoorbeeld de rol van Trigger, het paard van de in Amerika heel
bekende cowboyacteur Roy Rogers.

De Narragansett Pacer, het oudste
Amerikaanse paardenras, werd
gebruikt om het Tennessee walker-ras
te ontwikkelen.
Een van de eerste Tennessee
walkers was de beroemde
hengst Black Allan, geboren
in 1886.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 150–172 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: rustig, vriendelijk
Herkomst: Verenigde Staten
Gebruik: rijpaard
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Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 150–163 cm
Kleur: voornamelijk roodbruin,
maar komt ook in andere kleuren
voor
Karakter: evenwichtig, kalm
Herkomst: Verenigde Staten
Gebruik: rijpaard, westernspor t

In het kort

Quarter horses kunnen snel een hoge snelheid
behalen en zijn makkelijk wendbaar. Dit maakt
ze ideaal voor de rodeosport, wedstrijden waarin
cowboys hun kunsten tonen.

De quarter horse wordt
beschouwd als het populairste ras
ter wereld. Er zijn tegenwoordig
wereldwijd zo’n drie miljoen
exemplaren.

Quarter horses hebben ‘koeiengevoel’,
waarmee bedoeld wordt dat ze
instinctief weten hoe ze vee moeten
leiden en hoeden.

Meer dan 100 jaar geleden reden de cowboys
die op de Amerikaanse ranches werkten op
quarter horses om hun vee bijeen te drijven.

Quarter horses danken hun naam aan de races van
een kwart (quarter) mijl die ze vroeger renden.

Het ras staat bekend om zijn enorme dijspieren. Op
korte afstanden kan hij elk ander paardenras verslaan.

De quarter horse is het oudste Amerikaanse paardenras.
Het is ontstaan door Engelse en Spaanse paarden met
elkaar te kruisen.

Quarter horse
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Shetlander
De shetlandpony is een van de kleinste ponyrassen ter wereld.
De shetlander is in verhouding een van de sterkste paarden
ter wereld.
De kleine pony’s zijn vernoemd naar de afgelegen
Shetlandeilanden voor de noordkust van Schotland,
waar ze voor het eerst werden gefokt.
Paarden leven al meer dan 2500 jaar op de
Shetlandeilanden.
Ze denken dat het huidige ras afstamt van de
pony’s die meer dan 1000 jaar geleden door de
Vikingen naar de eilanden zijn gebracht.
Op de Shetlandeilanden groeien weinig
bomen en het kan er erg nat en winderig zijn.
De ruige vacht van de pony helpt hem
warm en droog te blijven.
Shetlanders moesten ooit in heel GrootBrittannië in kolenmijnen werken, waar ze
zware karren door smalle tunnels diep onder
de grond moesten trekken.
Tegenwoordig worden shetlandpony’s in
de hele wereld als huisdier gehouden.

In het kort
Indeling: pony
Schofthoogte: 87–107 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: onafhankelijk, eigenwijs
Herkomst: Shetlandeilanden
Gebruik: rijpaard, trekpaard
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Criollo
Criollopaarden leven in het wild in Zuid-Amerika, op de weidse, open
graslanden die pampa’s worden genoemd.
Het criolloras zou afstammen van maar honderd andalusiërs die in 1535 in
Zuid-Amerika arriveerden. De hengsten kwamen mee in de schepen van de
Spaanse ontdekkingsreizigers, die vanuit Spanje de oceaan over zeilden.
De voorouders van de criollo zijn ontsnapt aan hun Spaanse
eigenaren. De paarden hebben zich in de wildernis
voortgeplant.

De Zuid-Amerikaanse cowboys, gaucho’s genaamd,
drijven hun vee bij elkaar op paarden die zijn
gefokt uit wilde criollo’s.
Criollo’s kunnen lange afstanden
afleggen. In 1987 reed iemand op
een criollo, Sufridor genaamd,
helemaal van Zuid-Amerika
naar het noordpoolgebied.
Die reis duurde wel
5,5 jaar.

De stoere criollo heeft zich aangepast
aan de extreme hitte en kou van de
ruige pampa’s.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 140–150 cm
Kleur: meestal wildkleurig (dun)
Karakter: makkelijk in de omgang
Herkomst: Zuid-Amerika
Gebruik: rijpaard,
veedrijverspaard
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Haflinger
De zachtaardige, vriendelijke haflinger is een perfect rijpaard voor
kinderen en beginners.

Ongeveer 100 jaar geleden probeerde het Indiase leger
haflingers in te zetten als pakpaarden in de hete, droge bergen
van India. Dit plan mislukte omdat de paarden niet tegen de
hitte konden.

De eerste haflingers zijn gefokt in de bergen van Oostenrijk en Italië.
Het ras dankt zijn naam aan het dorpje Hafling (Italiaans: Avelengo), in
het noordoosten van Italië.
Alle haflingers stammen af van één hengst, Folie genaamd, die in 1874
werd geboren in de bergen van Tirol.
Haflingers zijn gefokt om te overleven in de ruige Alpen, de hoogste
bergen van Europa. Deze stoere paarden hebben een sterk hart en
sterke longen, die aangepast zijn
aan de ijle berglucht.
Hoog in de Alpen werden de
haflingers gebruikt om spullen
naar afgelegen dorpen en
boerderijen te vervoeren.
De vacht van de haflinger
is altijd goudbruin, met
blonde manen en staart.
De Oostenrijkse en Duitse legers
gebruiken haflingers nog steeds in steile,
bergachtige gebieden die niet bereikbaar zijn
voor motorvoertuigen en machines.
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In het kort
Indeling: ondanks zijn kleine
stokmaat een paard
Schofthoogte: 137–150 cm
Kleur: vos
Karakter: vriendelijk
Herkomst: Oostenrijk
Gebruik: rijpaard, trekpaard
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Appaloosa
De appaloosa komt uit Noord-Amerika en staat vooral bekend om
zijn gevlekte vacht.
De voorouder van de appaloosa zou het Spaanse paard zijn, dat
zo’n 500 jaar geleden door Europese kolonisten mee naar NoordAmerika werd gebracht.

Een appaloosaveulen heeft soms geen gevlekte vacht als het wordt
geboren, maar als het ouder wordt, worden de vlekken zichtbaar.
Bij de meeste paarden is het wit van hun ogen alleen
te zien als ze hun ogen naar achteren rollen. Bij een
appaloosa is altijd het wit van zijn ogen te zien,
net als bij de mens.
Appaloosa’s hebben vaak gestreepte
hoeven.

De indiaanse Nez Percé-stam begon ongeveer 200 jaar geleden met
het fokken van de appaloosa. Ze lieten hun paarden vrij rondlopen.
Gelukkig konden de eigenaren aan de vlekken van de paarden zien
welke van hen waren.
Appaloosa’s werden voor het eerst gefokt in het gebied rond de
Palouse-rivier. Ze stonden bekend als ‘Palouse-paarden’, maar hun
naam veranderde geleidelijk in ‘appaloosa’.
De vacht van de appaloosa is bedekt met spikkels en vlekken.
De patronen variëren en hebben allemaal een eigen naam, zoals
‘panterbont’, ‘marmerbont’ of ‘sneeuwvlokkenbont’.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 142–152 cm
Kleur: meestal gevlekt
Karakter: zachtaardig
Herkomst: Verenigde Staten
Gebruik: rijpaard
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Welsh cob
De Welsh cob is de grootste variant van de Welsh pony, een ras dat al
duizenden jaren over de heidevlakten en door de bergen van Wales zwerft.

Tot de jaren zestig werden de Welsh cobs en
andere Welsh pony’s gebruikt voor de karren
van melkboeren en kruideniers.
Ook bij ons hoort de Welsh pony tot
de bekendste rassen van sportpony’s.

Een ‘cob’ is een klein, stevig paard met sterke ledematen. Cobs zijn kalme,
betrouwbare dieren.
Britse ridders zouden op Welsh cobs ten strijde zijn getrokken.
De cobs moesten de zwaardere oorlogspaarden leiden en moesten hun
best doen om deze grotere en snelle paarden bij te benen.
Het Britse leger gebruikte vroeger Welsh cobs om
zware wapens en uitrusting voort te trekken.
De paarden konden door gebieden trekken
waar motorvoertuigen het lieten afweten.
Voor de komst van de auto was de Welsh
cob het beste vervoersmiddel in Wales.
De pony moest zijn kracht bewijzen
door in minder dan 3 uur een reis van
55 kilometer bergopwaarts te maken.
Een flinke prestatie.

In het kort
Indeling: warmbloedige pony
Schofthoogte: 137–155 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: vriendelijk
Herkomst: Wales, Verenigd
Koninkrijk
Gebruik: rijpony, trekpony
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Percheron

Een beroemde percheron was Dr. LeGear, die bekendstond
om zijn enorme omvang. Hij woonde zo’n 100 jaar geleden
in Missouri in het zuiden van de Verenigde Staten.

Dit grote, sterke ras is vernoemd naar de streek Le Perche, een
voormalige provincie in Noord-Frankrijk.
De voorouders van de percheron zijn waarschijnlijk de oorlogspaarden
van de Moren uit Noord-Afrika. De Moren probeerden zo’n 1300 jaar
geleden Frankrijk te veroveren en lieten er hun paarden achter.
Dit machtige werkpaard is vooral ontstaan door het kruisen van
Arabische hengsten met merries uit Frankrijk en België.
Een hengst genaamd Jean Le Blanc was de
eerste percheron. Deze ‘Jan de Wit’ werd
geboren in 1823.
In tegenstelling tot sommige andere
zware paarden heeft de percheron
geen behang (lange beharing) op de
onderbenen. Daardoor blijven zijn
benen schoon als hij in modderige
velden werkt.

In het kort
Indeling: zwaar of koudbloedig
paard
Schofthoogte: 165–167 cm
Kleur: schimmel of zwar t
Karakter: kalm, goedaardig
Herkomst: Noord-Frankrijk
Gebruik: boerenpaard, trekpaard,
werkpaard
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Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 140–160 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: goed gehumeurd, rustig
Herkomst: India
Gebruik: rijpaard, trekpaard

In het kort

Rasechte marwari’s zijn tegenwoordig
heel zeldzaam. De Indiase regering
houdt een lijst bij om ervoor te zorgen
dat het ras overleeft.

Het ras was in de
jaren dertig van
de vorige eeuw bijna
uitgestorven, totdat de
maharadja (koning) van
Jodhpur een fokprogramma begon.

De marwari heeft lange, gekrulde oren
waarvan de uiteinden elkaar raken
wanneer de oren naar binnen
worden gedraaid.

Net als veel andere paarden heeft de marwari een uitstekend
gehoor en kan hij geluiden van ver weg oppikken.
Zo kunnen de paarden hun ruiters waarschuwen
voor gevaar.

De Indiase cavalerie (militairen te paard) gebruikte altijd marwaripaarden.

De betrouwbare marwari was legendarisch, omdat hij altijd de weg naar
huis kon vinden, zelfs als hij heel ver van huis was. Hij bracht zijn berijder
altijd in veiligheid, ook als hij zelf gewond was geraakt.

Dit ras is genoemd naar Marwar, een droog woestijngebied in het westen
van India, dat vroeger een koninkrijk was. Marwar stond ook bekend als
Jodhpur, dat nu de naam is van een bepaald type rijbroek.

Marwari

66
67

Don
De don, ook wel Russische don genoemd, stamt af van de halfwilde
paarden die op de uitgestrekte, boomloze steppen in Rusland leefden.
De eerste donpaarden werden ongeveer 200 jaar geleden gefokt in de
regio rond de rivier de Don in Rusland.
Dons zijn niet zo gemakkelijk te berijden als veel andere paardenrassen.
Ze hebben rechtopstaande schouders, die op en neer stuiteren
als ze lopen of draven.
De don is gefokt om lang en hard te werken. Hij moest
het werk vol kunnen houden, ook als er niet veel
te eten was.
De Kozakken, felle Russische krijgers, waren de
eerste mensen die op deze dappere, snelle
paarden reden. De Kozakken waren dan ook
erg goede ruiters.
Iets meer dan 200 jaar geleden viel een
machtig Frans leger Rusland binnen.
Duizenden Kozakken op donpaarden
zorgden ervoor dat de Fransen werden
verslagen.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 157–167 cm
Kleur: meestal vos
Karakter: goedaardig, welwillend
Herkomst: Rusland
Gebruik: rijpaard, trekpaard

68

69

Australisch
veedrijverspaard
Het Australische veedrijverspaard (stockhorse in
het Engels) is sterk, snel en fit. Het is ideaal
voor het werk op de uitgestrekte vee- en
schapenboerderijen in de Australische
outback.

Hoewel het is gefokt voor gebruik op veeboerderijen, wordt het
Australische veedrijverspaard ook ingezet voor andere activiteiten.
Ze treden op in paardenshows en worden bereden in de polosport.
Het Australische veedrijverspaard is geliefd als rijdier bij het
zogenaamde campdrafting. Dit is een populaire Australische sport
waarbij paard en ruiter hun behendigheid met vee moeten laten zien,
onder andere door een koe langs een bochtig circuit te leiden.
Tegenwoordig gebruiken Australische ranchers vaak motoren of
helikopters in plaats van paarden om hun vee te verzamelen.
Maar veedrijverspaarden worden nog steeds ingezet in ruige,
bergachtige gebieden waar voertuigen niet kunnen komen.

Dit werkpaard is een vrij nieuw ras.
De eerste Australische veedrijverspaarden werden pas zo’n 60 jaar
geleden gefokt.
Het Australische veedrijverspaard stamt af van de
waler, een type paard dat genoemd werd naar de staat
New South Wales in het zuidoosten van Australië.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 147–162 cm
Kleur: alle kleuren
Karakter: intelligent
Herkomst: Australië
Gebruik: rijpaard (om vee te
drijven)
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Orlovdraver
De orlovdraver is vernoemd naar graaf Alexei Orlov, de Russische
edelman die het ras zo’n 200 jaar geleden creëerde.
Graaf Orlov wilde een paard dat snel, sterk en rustig was, dus kruiste
hij Arabische hengsten met merries uit Spanje, Engeland, Nederland en
Denemarken.

Het ras wordt een ‘draver’ genoemd omdat het een snelle, stuwende
draf heeft en goed presteert op de renbaan.
Orlovdravers worden in Rusland nog steeds gebruikt in de drafsport,
waarbij een driespan paarden, die met
elkaar zijn verbonden door een
trojka-tuig, naast elkaar met hun
rinkelende bellen door de
sneeuw lopen.

Een Arabische hengst, Smetanka genaamd, was de voorvader van álle
dravers. Graaf Orlov kreeg hem cadeau nadat hij een belangrijk gevecht
tegen de Turkse marine had gewonnen.
De orlovdraver heeft een lange, platte rug en is een snel
en soepel trekpaard.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 155–173 cm
Kleur: schimmel, bruin met zwar te
manen en staar t (bay), zwar t, vos
Karakter: rustig, vriendelijk
Herkomst: Rusland
Gebruik: trekpaard, rijpaard,
renpaard
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Paint
De paint (officieel American Paint Horse genoemd) dankt zijn naam aan de
grote ‘spetters’ kleur op zijn vacht, alsof iemand het met verf (paint in het
Engels) heeft beklad.
Paints hebben drie verschillende soorten vachtpatronen. Een ‘tobiano’ is
wit met kleurvlakken, terwijl een ‘overo’ een gekleurde achtergrond heeft
met witte vlakken. Een ‘tovero’ is een mix van beide.
De paint zou afstammen van Spaanse paarden die zijn ontsnapt naar
de wildernis. Ze zwierven door de vlakten en woestijnen van het
Amerikaanse Wilde Westen.

De indianen hebben een speciale naam voor een paint met een
donkere vlek over de oren en het hoofd. Ze noemen het een
‘medicijnhoed’ en ze geloven dat het paard ze zal beschermen en
geluk zal brengen.
De paint kan heel snel galopperen. Cowboys en veeboeren
gebruiken dit ras omdat ze snelle paarden nodig hebben om het
vee bij elkaar te drijven.
Tegenwoordig worden Amerikaanse
paints vooral gevonden in Texas en
op de warme, droge prairies van
de Verenigde Staten.

In het kort
Indeling: licht of warmbloedig
paard
Schofthoogte: 152–163 cm
Kleur: alle kleuren bontgevlekt
Karakter: makkelijk in de omgang
Herkomst: Verenigde Staten
Gebruik: rijpaard, westernpaard
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Fjord
Men denkt dat dit stoere, kleine ras verwant is aan de oude wilde paarden uit Azië
en Europa. Zijn voorouders vonden hun weg naar Noorwegen en werden daar
meer dan 4000 jaar geleden getemd.
Fjorden zijn diepe inhammen met steile wanden langs de kust van Noorwegen.
Het fjordenpaard is sterk en stevig genoeg om de glooiende velden rond deze
fjorden om te ploegen.

Alle fjordenpaarden hebben een bleekbruine
wildkleur. Midden over hun rug loopt een
donkere streep, een aalstreep.
Vergeleken met andere paarden
hebben ze kleine oortjes. Grotere
oren zouden kunnen bevriezen
of gewond raken in de koude
Noorse winters.

De Vikingen fokten 3000 jaar geleden al fjordenpaarden. We weten dit omdat er
resten van deze paarden zijn gevonden op de begraafplaatsen van de Vikingen.
In Noorwegen zijn uitgekerfde rotstekeningen gevonden van
vechthengsten die er net zo uitzien als fjorden.
Vikingavonturiers namen fjordenpaarden mee over zee naar
IJsland, Groot-Brittannië en Ierland. Ze gebruikten ze als
oorlogspaarden.
Het ras heeft een dikke vacht om warm te blijven in de
ijskoude Noorse winters. De tweekleurige manen worden
meestal kort geknipt zodat ze als een borstel rechtop staan.

In het kort
Indeling: onduidelijk. Wat formaat
betreft een pony, maar wordt ook
wel tot de paarden gerekend
Schofthoogte: 132–147 cm
Kleur: bleekbruin (wildkleur) met
aalstreep
Karakter: zacht en vriendelijk
Herkomst: Noorwegen
Gebruik: rijpaard, trekpaard
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Noriker
De eerste norikers zouden afkomstig zijn uit het gebied rond de Grossglockner, de
hoogste berg van Oostenrijk.
De voorouders van de noriker waren grote Romeinse oorlogspaarden. De Romeinen
brachten ze meer dan 2000 jaar geleden mee naar de Oostenrijkse Alpen.
Dit zware ras dankt zijn naam aan de Romeinse streek Noricum,
een provincie die delen van het huidige Oostenrijk en
Beieren omvatte.

Norikers werden ooit gebruikt om goederen tussen
Oostenrijk en Italië te vervoeren. Ze brachten zout,
goud en ijzer naar Italië en vervoerden wijn en
kruiden terug.
Elk jaar wordt in het zuiden van Oostenrijk een
wedstrijd gehouden, Kufenstechen genaamd, waarbij
jonge mannen in klederdracht op een ongezadelde
noriker met een ijzeren knuppel een houten ton aan
diggelen moeten slaan.

In het kort
Indeling: zwaar of koudbloedig
paard
Schofthoogte: 155–170 cm
Kleur: zwar t, bruin met zwar te
manen en staar t (bay), vos, roan,
gevlekt
Karakter: vriendelijk
Herkomst: Oostenrijk
Gebruik: trekpaard

De tredzekere noriker heeft kleine hoeven,
waardoor hij grip houdt op de gladde
sneeuw op de berghellingen van de
Alpen.
Sommige van die berghellingen
zijn te steil voor voertuigen. Op
hooggelegen boerderijen worden
daarom norikers gebruikt.
De noriker heeft een grote, stevige
nek en een breed, compact lichaam.
Deze vorm is ideaal voor het trekken
van koetsen en karren.
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Paarden op de kaart

