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Je zult er vast wel eens aan gedacht hebben: "Wat zou het fijn 
zijn als mijn paard zichzelf door zou trainen buiten mijn uren 
in het zadel om." Goed nieuws, want dat kan door je paard te 
laten browsen. 

TEKST: SABINE TIMMAN 

I
n het wild eten paarden met 
alleen van de grond. Ze plukken 
ook blaadjes uit bomen en 

struiken. Anatomie en biomechanica 

specialist Sharon May-Davis kwam er 
na veel research achter dat wilde 

Konikpaarden op maar liefst 35 
punten verschillen met onze gedo
mesticeerde paarden. Eén van deze 

verschillen waren de veel beter 
ontwikkelde spieren in de achter

hand. Natuurlijk zijn deze wilde 
arden ruet helemaal te vergelijken 

pa D . 
met ons huidige paard. May- avis 

startte een onderzoek en kwam er 
achter dat omgevingsfactoren een 
grote rol spelen b1J de ontwikkeling 
van deze en andere spieren. 

Omgevingsfactoren 
De omgevingsfactor ·voeraanbod 
op verschillende hoogtes· oftewel 

browsen. werd al snel gekoppeld aan 
onder andere sterkere spieren in 
de achterhand. Ook de spieren die 
het dichtste bij de wervelkolom 
liggen - ook wel de houdingsspieren 
- waren in aanleg sterker en functie-

neler. Deze spieren kun je als ruiter 
niet echt trainen m dat ene uurtje per 
dag. In een drie jaar durend onder
zoek naar zowel dressuurpaarden 
eventingpaarden als racepaarden 

op hoger niveau bleken de resultaten 
veelzeggend. De paarden die voer 
aangeboden kregen op verschil
lende hoog tes. hadden veel betere 
en sterkere spieren dan de paarden 
die altijd vanaf de grond aten. 

Hoe werkt browsen? 

De collega van Sharon en Neder
landse specialist op dit gebied. 
Zefanja Vermeulen. legt ons uit dat 
bij browsen het voer op kniehoogte 
en hoger wordt aangeboden. 
"Dit kun je bijvoorbeeld doen door 
het hooinet hoger op te hangen 
maar ook uit de voerbak eten is 
al een vorm van browsen 
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Praktijk 

Als je m inimaal twintig minu ten per 

dag je pa ard voer aanbiedt vanaf 

kniehoogte, d a n train je hierbij 

de houdingssp ieren. Met voeren u it 

de voerbak alleen ben je er nog niet, 

wa nt d i t is m a ar één p ositie en 

daarbi j stretch je maar één bepaal

de sp ier. Een hooinet is b ijvoorbeeld 

veel beweeglijker en daarmee boots 

je beter de takjes uit d e na tuu r na. 

Het paard m oet dan echt gerichter 

balanceren, mikken en grijpen naar 

zijn voedsel en zichzelf dus g oed 

recht en in balans zetten. Hierdoor 
worden d e spieren rondom de 

nekwervels con tinu getram d en bhJft 

de nek stabieler en d e eerste twee 
halswervels losser. A rtrose m 

de onderha ls is b ij veel paarden 
een zwakke schakel. Door middel 

van browsen maak Je de spieren 
rondom d e ha lswervel sterker 
wa ardoor d e kans op artrose 
vermindert. Door het balanceren 

tram je daarnaast a u tomatisch 
de sp ieren van d e achterhand en 
dat kan m twee maanden al best 

snel resultaat geven . Daar waar 
het paard de meeste lljd doorbrengt, 
kan de meeste wmst beha ald 
worden. M aar v lak de trammg van 

de ruiler niet u it. het 1s de combi

natie die w erkt. ' 
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BROWSEN BIJ HOEFBEVANGENHEID? 
Bij hoefbevangenheid kun je het browsen zelfs letterl ijk naar een hoger 
level tillen om deze paarden verlichting te geven. Door paarden op een 
opstapje te zetten, staan ze schuiner en gaan zichzelf ook anders plaatsen 
tijdens het grijpen naar het hoger hangende hooi. Hierdoor verdelen ze hun 
gewicht beter over hun voeten en worden de voeten gelijker belast. Dit 
ontlast de rug en de schouders, die b1J hoe/bevangen paarden vaak worden 
opgetrokken Dit alles heeft posit ieve effecten op de hoefbevangenheid. 

Passieve fyslo 

Ook gedragstramer Tamara Dorre
ste1jn houdt zich bezig met de 

effecten va n browsen. "Het gedrag 
van paarden 1s soms pijn- en/of 
management gerelateerd. Natuurlijk 
kun Je een pa ard trainen en beha n
deien maar het managem ent wordt 
vaa k vergeten Met passieve fysio kijk 
ik na ar potentiële verandermg en m 
de omgeving va n een paard. 
waardoor problemen verlicht worden 
of zelfs verdwijnen. Met training ben 
je vaak tijdgebonden. Vul je de 
training aan met passieve tysio, dan 
doet het paard gedurende de dag 
zelf nog wat oefeningen. Het a ller
g rootste plusp unt is dal paarden van 
browsen mentaal blijer worden 
En vaak kunnen ze het werk onder 
het zadel makkelijker aan.· 

Afwisseling 

De dames raden af om iedere 
maaltijd op hoogte te voeren. ' Het is 
de afwisseling d ie werkt', vertelt 
Tamara. ·ongeveer twintig procent 

va n het voer hoger hangen is 
een goede verdeling Natuurlijk is 
het niet goed als ze constant m et 
hun neus in de lucht staan, maar 
eigenlijk pa kken ze alleen dat ene 
p lukje om het vervolgens op neu
tra le hoogte op te eten. Het i s dus 
puur een vorm van stretchen. Ik heb 
een paddock waarbij de paarden 
op verschillende plekken kunnen 
kiezen van welke hoogte ze willen 
eten. Grappig genoeg gaan ze juist 
voor afwisseling in hoogtes: 

Blessures of artrose 

Paarden met blessures of artrose zijn 
paarden om goed in de gaten te 
houden . Voer het b row sen b ij deze 
paarden met nog kleinere sta p jes in. 
K11k ook goed naar de hoogte 
waarop je het net ophang t Dat moet 
comfortabel b ll1ven voor je paard. 

Niet veel moeite 

Op d e v raag naar de na d elen is 
Zefanja heel duidelijk. "Na tuurltjk 
is het niet goed om stoffig ho01 hoog 
op te ha ngen. Maar zeg nou zelf: 
stoffig ho01 m oet je helem aal niet 
willen geven. Ook zouden paarden 
geîrri teerd kunnen raken a ls ze 
het hooi op hoogte moeili jk te 

pakken kunnen kri jgen, maar 
het is ook niet de bedoeling dat 
het pa ard veel m oeite m oet doen 
om het voer uit het net te krijgen. 
Het moet wel leuk bl!Jven . KiJk bij het 
bepa len van de hoogte vooral naar 
je paard. Niet ieder paard heeft 

T · · · d oeren vanaf kniehoogte traint de houd1ngsspieren. 
w1nt 1g rrnnuten per ag v 

d ezelfde voorkeu r.· ◄ 
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