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Veronika Jong 

Van: 

Datum: 

Aan: 
Onderwerp: 

"Re> donderdag 29 
<veronikajong@planet.nl> 
Spreekbeurt 

. 

Hallo allemaal, k 
Ik houd mijn spreekbeurt over onze paarden. Ik heb dit onderwerp gekozen oinda er al veel over 
weet en er meer over wil vertellen. 

INHOUD: 
1 de namen van de pony's 
2 waarom of hoe ze gekomen zijn 
3 de verzorging 
4 gereedschap en andere spullen 
5 beweging 
6 weetjes 
7 vragen 
8 einde 

1. DE NAMEN VAN DE PONY'S
Thuis staat de hele stal vol paarden en pony's, en de stal is best wel groot. Sommige zijn of te 
klein,of te oud om bereden te worden. Maar natuurlijk rijden we ook op onze lieve paarden/pony's. 
Natuurlijk hebben al die pony's een naam: 
1: Ukkie, Die we soms gewoon uk noemen. Driemaal raden waarom hij zo heet! 
2: Nancy, ze is een heel lieve pony, maar word bang als je aan haar oren komt. 
3: Winnelot, zo heette hij al toen we hem kochten,ik vind het wel een rare naam. 
4: Berendina, ze is een heel lieve,oude pony,met een mooie bonte vacht. 
5: roosje, is een heel lieve kleine pony, die vaak door de war wordt gehaald met Nancy omdat ze zo 
op elkaar lijken. 
6: Willem, is een lieve pony, die de beste maatjes is met Roosje, ze kunnen niet zonder elkaar. 
7: Meissie, ze was eigenlijk g kocht door onze buren, maar die hadden geen stal en nu woont ze bij 
ons. 
8: Ophelia,is een mooie zwarte Shetlander die veel houd van eten. Ze was hoefbevangen, dat is Een 
hoefziekte die overgaat als je de pony goed rust geeft. Toen heeft ze lang niet kunnen rijden. 
9: Remy, de spring en dressuurkampioen van stal,en is ook de snelste. 
10: Tosca, de mooie zwarte Fries van mijn moeder. 
11: Sidor, is een bruin paard, die vaak ruzie zoekt met mijn pony. 
12: Tweecy, de oudste van stal en is heel lief. 
13: Topsy, een zwarte pony die heel erg bang wordt als iets tegen haar benen komt. 
14: Nadeem, mijn pony, is heel lief en ik noem hem Snoetepoet. Dat doe ik al heel lang. 
15: Niko, een van de rustigste pony's van stal en is de beste vriend van Nadeem. 
16: Bobby, een kleine Shetlander die je meesleurt naar zijn stal als je wilt wandelen. 
17: Beauty, hij is tijdens het galloperen vaak aan het bokken om je er af te werpen. 
18: Elsje, het grootste paard dat we hebben, want het is een Shire. 

Dit zijn al de pony's die we nu hebben. Ze zijn allemaal even lief en ondeugend. Intotaal dus 18, 
maar 2 stallen zijn reserve voor noodgevallen. 

er zijn nog veel meer andere dieren, zoals Hermann, de lama en Larisa de ezel. Zij zijn 
onafscheidelijk.
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2. WAAROM OF HOE ZE GEKOMEN ZIJN
Alle pony's die we nu hebben of die we hebben gehad,zijn hier gekomen op een manier of om een
reden.sommige zijn gekocht of hierheen gebracht omdat het baasje niet meer voor de pony kon
zorgen of ze zijn hier gedumpt. Allemaal op een andere manier dus.
Ukkie is hier gekomen omdat hij gewoon over straat liep, toen werd hij hierheen gebracht en nu
woont hij nog steeds hier.
Nancy is hier gekomen omdat haar vorige baasje te oud werd om voor haar te zorgen.
Winnelot is gewoon door ons gekocht bij een handelaar.
Berendina is hier gekomen omdat haar baasje ook te oud werd en naar een bejaardenhuis ging.
Roosje is hier gekomen omdat haar weitje werd gebruikt als akker en nu woont zehier.
Willem is hier gekomen omdat hij is gevonden tussen twee wrakken van kapotte vrachtwagens. Hij
heeft er eenjaar gestaan.
Ophelia is hier hoogzwanger aan de poort gebonden, het veulen heeft het niet overleeft.
Remi is hier door de dierenbescherming gebracht omdat hij mishandeld werd door zijn baasje.
Tosca, Sidor en Topsy zijn ook door ons gekocht.
Tweecy is hier gekomen omdat haar baasje niet meer voor haar kon zorgen.
Nadeem is hier ziek gekomen van een handelaar.
Niko is als veulen gered van de slacht samen met zijn broer,die nu niet meer leeft.
Bobby is hier gekomen omdat zijn baasje ook niet meer voor hem kon zorgen.
Beauty is hier gekomen omdat hij te ondeugend was voor kinderen.
Elsje is gekomen uit het land van ooit, het land van ooit was een pretpark voor kinderen. Toen het
pretpark dicht ging kwam ze bij ons.
Zo zijn al deze lieve paarden bij opherme gekomen en ze wonen nog steeds hier.
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3. DE VERZORGING
Al deze paarden moeten natuurlijk ook verzorgt worden, dat doen we natuurlijk iedere dag.
Ook gaan de paarden iedere dag naar buiten, in de wei of in de bak.
Of we doen de stal als we terug komen uit school of we doen het gewoon's ochtends.
Allereerst doen we de paarden naar buiten, dan gaan we hooi en stro doen, dan gaan we vegen en tot
slot doet iemand de brokken of de wortels.
Hooi is het eten voor een paard, daarvan krijgen ze iedere dag een hele bak.
Stro is de vloerbedekking, het heeft een geelachtige kleur, dat strooien we over de poep die in de stal
ligt. Iedere zaterdag mesten we alle stallen uit, twee stallen moeten iedere dag worden uitgemest. Dat
zlln de stallen van Elsje en Tosca. Als dat niet gebeurd is de kans groot dat ze Mok krijgen, dat is
een hoefziekte waar een paard aan dood kan gaan. Gelukkig hebben Elsje en Tosca het niet.
Bij verzorging hoort natuurlijk ook het poetsen van het paard. Dat mag ook vaak gebeuren, want het
is niet alleen goed voor een paard, ze vinden het ook nog frjn.
Niet alleen een paard moet gepoetst te worden, ook je tuig moet onderhouden worden.
Dat doe je met leervet, eerst maak je alle riempjes los en daarna ga je alles invetten. Ik doe dat
ongeveer een keer per maand. Als je he1 te dik invet dan duurt het best wel lang voor dat het is
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opgedroogd , maaï als je het goed doet dan kun je binnen de kortste keren weer rijden, maar als je
zadel nog vettig is, dan lijkt het datje bent vastgeplakt aan het zadel. Dat is een heel raar gevoel.
Als je al deze dingen niet doet dan kan een paard verhongeren,Mok krijgen, zelfs dood gaan,of je
knjgt schimmel op je tuig.
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4. GEREEDSCHAP EN ANDERE SPULLEN
Bij het verzorgen van de paarden heb je natuurlijk ook gereedschap nodig.
Voorbeelden van gereedschap zijn:
Rieken, sommige mensen noemen dit hooivorken.
Scheppen,om de poep weg te halen.
Bezems,om de stal schoon te houden.
Kruiwagens,om de poep naar de mesthoop te brengen.
Deze spullen gebruiken we iedere dag,we gebruiken ze allemaal om de stallen uit te mesten.
Natuurlijk heb je ook spullen nodig bij het paardrijden of het poetsen:
Cap,zodat als je valt je niet z'on pijn aan je hoofd hebt.
Paardrij handschoenen, zo dat j e geen blaren knj gt.
Joppers, datzijn speciale lage laarsjes voor bij het rijden.
Rijlaarzen,dat zljnhoge laarzen voor het rijden.
Zweepje,om een pony een tikje te geven zodat hij sneller gaat lopen.
Poetskist, daarin zitten allerlei spullen,
1 roskam
2harde borstel
3 zachte borstel
4 manenkam
5 hoevenkrabber
6 poetshandschoen
7 manenspray
8 spons
Ook heb je natuurlijk speciale kleren om mee te rijden bijvoorbeeld:
paardrijbroek
polotruide
Hiermee kan je een paard zo \yeer laten glimmen. Poetsen doe je meestal voor de rijles
En/of wanneer een pony heel erg vies is. Zelf heb ik al deze spullen. Ze zijn heel handig!

ccccccsccctcccccccccctccccc0ctc
5. BEV/EGING

Wat ook heel belangrijk is, is de beweging van een paard. Dat kun je op verschillende manieren
doen. Je hoeft niet perse te rijden, maar je kunt ook gewoon wandelen met een pony. Ik doe dat ook
wel eens met de kleinste pony's.
Drt zljn de pony's die bereden worden:
1 Elsje
2Beauty
3 Niko
4 Nadeem
5 Topsy
6 Sidor
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7 Tosca
8 Remi
9 Meissie
10 Winnelot
Op zaterdag is er altijd rijles,ik rijd altijd in het eerste uur, dat begint om 1 uur. Ik rijd altijd op mijn
pony Nadeem. Op de dagen dat het goed weer is en dat het niet geregend heeft, dan rijden We in de

rijbak. Maar als het erg veel geregend en de bak erg slecht is en gaan we soms een buitenrit maken,
of we gaan ons tuig invetten. Maar als we wel rijles hebben,gaan we met ongeveer 5 personen en 5
paarden de rijbak in om te stappen, te draven, te galopperen en soms om ook te springen. Ook ik en

Nadeem hebben best hoog gesprongen, ongeveer 3 l4de meter. Hij springt altijd veel hoger dan dat

de balk hangt. Meestal gaan we achter elkaar aan in de les en als we gaan galopperen dan doen we
dat een voor een,maar soms gaan we met zijn alle achter elkaar in galop.
Maar natuurlijk is galop niet het enige dat we doen. We beginnen met stap en bouwen zo op.
Eerst stap,dan draf,dan galop,dat springen en daarna stappen we weer. En om twee uur begint alles
weer van voor af aan. Bijna alle pony's moeten 2 uur rijden op zaterdag. Dat is altijd een gezellige
dag.

ctcctccccsccttcctcctcc0cccctccc
6. WEETJES

1. Wist je dat veel van onze pony's Shetlanders zijn?
2. Wist je dat het grootste deel van de paarden bereden word?
3. Wist je dat iedere dag een halve baal hooi op gaat?

4. 'Wist je dat de paarden soms ook op de paddock staan omdat de bak modderig is?
5. Wist je dat we 2 bakken hebben,een voor het rijden en een voor als de paarden buiten staan?

ccccc0ccccc0cccctccc0cc0ccccccc

T.VRAGEN
1. Hoe heet mijn pony?
2. Hoeveel pony's hebben we?
3. Waar staan de paarden als de bak modderig is?
4 hoe heet het paard van mijn moeder?
5 noem 2 paarden op die bereden worden.
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Einde!!! !!!! !!! !
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