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               ~10 Tips Voor het kopen van een paard~ 

 

 

Voorwoord 

Dit e-book is geschreven voor iedereen die op zoek is of op zoek gaat naar zijn/haar 

droompaard. Een paard kopen is niet zomaar iets. Als het goed is ga je op zoek naar een 

‘maatje voor het leven’. Om je op weg te helpen schreef ik dit e-book met nuttige tips waar 

je wellicht zelf nog niet aan gedacht had.   

 

Dit is versie 1.0 van ’10 Tips Voor het kopen van een paard’.  

Heb je dit boek doorgestuurd gekregen? Ga dan naar www.equus-libris.nl om je eigen 

exemplaar aan te vragen, je hebt dan altijd de meest recente versie.  

Bovendien ontvang je dan meer tips in je mailbox en word je op de hoogte gehouden van 

interessante activiteiten en meer e-books.  

 

LET OP: 

Je mag dit e-book gratis weggeven. 

Dit e-book mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid.  

Het is niet toegestaan de inhoud en/ of de opmaak te wijzigen. 

Plaats dit gratis e-book gerust op je website, hyves, twitter of facebook of stuur het door aan 

je mailinglijst 

 

Disclaimer 

Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg en aandacht besteed aan de 

correctheid en juistheid van de verstrekte informatie. 

Equus-Libris kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onjuistheid betreffende 

de informatie. Equus-Libris stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, als gevolg van 

onjuistheden, onvolkomenheden of onvolledigheden in dit e-book, of voor schade als gevolg 

van het gebruiken van beschreven materialen of methodes.  

 

©2013 Elke Wiss 
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~10 Tips Voor het kopen van een paard~ 

 

Inleiding 

 

Een paard kopen is niet zoiets als een broodje bij de bakker halen.  

Het is een grote keuze die best wat verantwoordelijkheden met zich mee brengt.  

Het is de bedoeling dat dit paard een hele tijd bij je blijft en dat je samen plezier zult hebben.  

 

Om deze belangrijke keuze weloverwogen te kunnen maken zijn een aantal dingen van 

belang: je moet weten wat jouw wensen en ambities zijn als ruiter, wat je budget is, hoe je je 

paard wilt gaan houden, of en bij wie je les wilt gaan volgen en nog zoveel meer… 

Met dit in je achterhoofd zul je moeten kijken naar het paard dat je op het oog hebt: 

Kan het paard wel wat jij graag wilt? 

Is het paard gezond? 

Hoe is zijn karakter? 

Wat is zijn (medische) geschiedenis? 

 

Om je een beetje te helpen bij deze belangrijke keuze heb ik dit e-book voor je geschreven.  

Het staat boordevol tips en ideeën waar je zelf misschien nog niet aan gedacht hebt.  

Heb je na het lezen van dit e-book nog vragen of kom je ergens niet uit? 

Neem dan gerust contact op via www.equus-libris.nl  
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                                                  ~10 Tips Voor het kopen van een paard~ 

 

 

1. Lijstje 

Maak een eisen- en wensenlijst voor jouw toekomstige paard.  

Wat wil jij ermee gaan doen? 

Wat is je budget? 

Wat voor karaktertype vind jij prettig? 

Hoeveel tijd heb je straks voor je paard? 

Een prachtige volbloed is misschien mooi voor het plaatje, maar als jij enkel op je vrije 

zondagmiddag een rustig buitenritje wilt maken is dat misschien niet helemaal het ideale 

paard voor jou.  

Hoe beter jij je wensen en mogelijkheden op een rijtje hebt, hoe gerichte je kunt zoeken en 

hoe groter de kans dat je je droompaard ook echt vindt.  

 

2. Eerste afspraak 

Heb je een paard gevonden en een afspraak gemaakt? 

Zorg dan dat je iets te vroeg op je afspraak bent. Op die manier heb je kans om het paard 

even te bekijken voordat het officiële moment daar is. Ook voorkom je dat de verkoper tijd 

heeft om bijvoorbeeld het paard alvast te longeren of aan het werk te zetten zodat het 

paard wat rustiger is als jij er bent.  

 

3. Waar let je op? 

Als je een paard gaat bezichtigen, kijk dan goed naar zijn gedrag tijdens het uit de stal halen, 

poetsen, vast staan, zadelen, hoofdstel indoen, hoeven uitkrabben etcetera.  

Vraag of je het paard zelf ook even mag poetsen zodat je een inschatting kunt maken van 

zijn gedrag en je beter weet waar je mee te maken hebt.  

Wees op je hoede als het paard al gezadeld klaar staat.  

Let erop of het paard levendig is, om zich heen kijkt en geïnteresseerd is in zijn omgeving. 

Een afgesloten, naar binnen gekeerd en ‘afwezig’ paard lijkt misschien braaf, maar kan ook 

pijn hebben of zelfs gedrogeerd zijn. 

Kijk ook of het paard te mager of juist te dik is, hoe zijn hoeven eruit zien en of zijn vacht 

glanst. Vraag altijd naar de medische geschiedenis van het paard (heeft het dier weleens 

koliek gehad, is hij weleens kreupel geweest etc?).   

 

Maak een lijst met vragen die je aan de verkoper wilt stellen en zaken waar je op wilt letten 

als je eenmaal ter plaatse bent. 

Eenmaal ter plaatse is het heel makkelijk om je te verliezen in het leuke paard, zijn mooie 

uitstraling, zijn fijne gangen…  

En voordat je het weet ben je net die ene belangrijke vraag vergeten te stellen of vergeten 

dat ene belangrijke punt te checken. 

 

4. Tweede afspraak 

Ben je serieus geïnteresseerd en wil je een tweede afspraak? 

Maak de afspraak dan op een ander moment van de dag. Ben je de eerste keer ’s ochtends 

geweest, spreek dan nu eens ’s middags af, of bijvoorbeeld juist rond voertijd.  

Op die manier kun je zien hoe het paard zich op verschillende momenten van de dag 

gedraagt en kun je een betere inschatting maken van zijn karakter dan wanneer je steeds op 

hetzelfde tijdstip afspreekt.  
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5. ‘Meekijker’  

Neem iemand mee die niet door een roze bril kijkt en verstandig blijft.  

Communiceer vooraf duidelijk wat je van je ‘meekijker’ wilt: moet hij/zij alleen maar kijken 

of ook kritische vragen stellen en meedenken? 

Zorg dat deze persoon verstand van zaken heeft en jou goed genoeg kent om te weten waar 

jij als ruiter naar op zoek bent.  

Als jouw meekijker een fanatiek wedstrijdruiter is en jij gaat op zoek naar een pony om 

lekker mee buiten te rijden, zorg dan dat je meekijker heel goed weet wat jouw ambities en 

wensen zijn.  

Je kunt overwegen om professionele aankoopbegeleiding in te schakelen.  

Dit is wel een investering, maar je wordt ook behoed voor eventuele valkuilen.  

Een goede adviseur kan een verkeerde beslissing voorkomen die je aanzienlijk meer kost.  

 

Ga zelf eerst 2 keer kijken voordat je professionele hulp inschakelt.  

Het zou natuurlijk zonde zijn als je ook zonder professionele hulp besloten zou hebben om 

het paard niet te kopen.  

Kies je begeleider ook zorgvuldig: ben jij op zoek naar een dressuurtopper, wees er dan 

zeker van dat de begeleider van je keuze daar kijk op heeft.  

 

6. Rijden 

Vraag altijd of de verkoper het paard eerst wil voorrijden. 

Op die manier kun je rustig het paard bekijken voordat je er zelf op stapt.  

Hoe zijn zijn gangen? Hoe is het paard bij het opstappen?  

Rijdt deze ruiter met veel/weinig druk? 

Maakt het paard een blije indruk tijdens het rijden of zie je veel protest? 

Je krijgt zo een goed beeld van het paard en je kunt al kijkend inschatten of dit paard past bij 

jouw manier van rijden.  

Wanneer het jouw beurt is, schroom dan niet om jezelf te beschermen en draag vooral een 

cap en wellicht ook een bodyprotector. Je zult niet de eerste zijn die tijdens een kijk-ritje van 

het paard valt… 

 

Maak foto’s en eventueel video-opnames als je gaat kijken. 

Dan kun je later rustig de beelden nog eens bekijken en hoef je niet alles uit je herinnering te 

halen. Ook kun je de video aan meer mensen laten zien en vragen of zij vinden dat dit paard 

bij jou past.  
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7. Trailerladen, verkeer en hoefsmid 

Misschien stond er in de advertentie ‘braaf op de trailer, in het verkeer en bij de hoefsmid’.  

Neem dit niet zomaar aan en vraag of de verkoper het paard in de trailer wil laden (of beter 

nog: vraag of je het paard zelf een keertje mag laden) 

Zeker als je met je toekomstige droompaard op pad wilt (voor wedstrijden, lessen maar ook 

een kliniek) is het makkelijk trailerladen een must.  

Ook kun je vragen of je erbij mag zijn als de hoefsmid komt om te zien hoe het paard 

reageert op de ijzers of het bekappen.  

 

 
 

Is het voor jou belangrijk dat jouw paard verkeersmak is, zorg dan dat je dat uitprobeert 

voordat je overgaat tot koop. Zoek een weg met verkeer en zorg dat je het paard daar ook 

kunt rijden, zelfs als dat betekent dat je een stukje met de trailer op pad moet.  

 

Zorg dat je het paard rijdt in situaties die voor jou belangrijk zijn: niet alleen in de bak, maar 

ook buiten, in het verkeer, in het bos etcetera.  

Als je op den duur alleen naar buiten wilt met dit paard zorg dan dat je een keer een ritje 

maakt zonder andere paarden erbij.  

Dat kan betekenen dat je een paar keer naar dit paard toe reist, maar een goede verkoper 

zal het niet erg vinden en het zelfs stimuleren dat je zo vaak komt kijken als je wilt om er 

zeker van te zijn dat dit paard bij jou past.  

 

 

8. Probeer altijd meerdere paarden 

Hoe leuk die eerste ook is, je maakt een weloverwogen keuze als je meerdere paarden hebt 

gezien en de eerste het nog steeds wint! 

Maak, als je een afspraak gehad hebt, een lijstje voor jezelf met plus- en minpunten. Die 

lijstjes kun je later naast elkaar leggen en samen met je eigen gevoel een weloverwogen 

keuze maken.  

Wees bij het maken van je keuze realistisch: schat je eigen rijkunsten goed in en koop geen 

paard waar je rijtechnisch gezien (nog) niet aan toe bent.  

Hoewel een probleempaard een leuke uitdaging lijkt kan het je uiteindelijk ook veel tijd, geld 

en moeite kosten.  

Uiteindelijk is er maar 1 vraag belangrijk: zie jij jezelf de komende 10 jaar (minstens) met dit 

paard plezierig samenwerken? 
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9. Oneerlijke verkopers 

Helaas komt het soms voor dat verkopers een temperamentvol paard sederen of op andere 

manieren beïnvloeden om hem rustiger te laten lijken. 

Er zijn verschillende dingen waar je op kunt letten: 

Zweetplekken, tekenen van uitdroging en een lome uitstraling kunnen het werkelijke 

temperament maskeren.  

Check altijd of het paard toegang heeft tot vers drinkwater: het paard een aantal dagen geen 

water geven is een truc die soms wordt gebruikt om het dier ‘makkelijker in de hand’ te 

maken. 

Als je over bepaalde dingen twijfelt: stel kritische vragen aan de verkoper.  

Kan hij je geen logische antwoorden geven, wees dan op je hoede.  

 

10. Aankoopkeuring 

Wanneer je echt serieus een paard op het oog hebt, laat hem dan altijd keuren door een 

erkend dierenarts. Wees op je hoede als de verkoper niet instemt met een keuring. 

Het lijkt misschien weer een extra kostenpost, maar een dergelijke keuring kan je een hoop 

ellende en dierenartskosten besparen als er gebreken blijken te zijn die je met het blote oog 

niet kunt zien.  

Het is gebruikelijk dat bij goedkeuring de kosten voor de koper zijn en bij afkeuring voor de 

verkoper. Hoewel dit gebruikelijk is, zorg dat je hierover duidelijke afspraken maakt met de 

verkoper! Zorg ook dat jij als koper degene bent die de dierenarts uitkiest die de keuring 

gaat uitvoeren.  

 

 
 

Extra TIP: 

Heb je je droompaard gevonden? Gefeliciteerd! 

Een ding om nog over na te denken is de verzekering.  

Ga je zelf een spaarpotje maken voor als je paard ziek wordt, of verzeker je je paard? 

Er zijn veel verschillende verzekeringen met diverse vormen van dekking.  

Verdiep je erin en maak een weloverwogen keuze passend bij jouw leven en budget. 

Het is wel slim om je paard tijdens het transport van de verkoper naar jouw locatie te 

verzekeren. Er kan namelijk zomaar wat gebeuren…. 

 

En last but nog least: ga vooral heel erg genieten van en met je droompaard! 
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Hulp nodig? 

 

Ben je op zoek naar een paard en kom je er niet helemaal uit? 

Of zou je graag eens een tweede mening willen, gewoon even willen sparren of 

professionele begeleiding die écht zoekt naar een goede match? 

Neem dan gerust contact op via www.equus-libris.nl 

Wij helpen je graag in je zoektocht naar jouw droompaard. 

 

Wij kunnen je begeleiding bieden in verschillende vormen:  

1. een telefonisch consult 

2. foto-/video begeleiding 

3. begeleiding tijdens een bezichtiging 

 

Alle informatie en bijbehorende kosten kun je terugvinden op de website.  

Met onze brede achtergrond en ruime expertise zorgen we er samen voor dat je een 

weloverwogen keuze maakt zodat je lang plezier hebt met het paard dat écht bij je past.  

 

www.equus-libris.nl 

Elke Wiss 

Jan Timmer  
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