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Het paard in de kudde (1)
“Paardentaal is niet aangeboren, maar aangeleerd”
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Films en boeken tonen en beschrijven vaak 

grote kuddes wilde paarden die altijd samen-

blijven, onder het beschermende oog van één 

vurige, glanzende hengst met wapperende 

manen. Die het liefst een azend roofdier het 

ravijn in bokt. De realiteit is wat anders. We 

komen eerst en vooral te weten dat er van 

grote, saamhorige kuddes geen sprake is.
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Haremgroep

Zo’n klein groepje noemt ze een haremgroep, want er is meestal één 

ruin met enkele merries. Maar er zijn ook groepjes van twee ruinen, 

die nergens bij aansluiten. Ze worden weggestuurd door andere ruinen 

en slagen er niet in enkele merries voor zichzelf te houden. “Dan zijn 

er nog de merries met hun nakomelingen, die niet in de kudde staan. 

We doen dat, omdat sommige paarden niet sociaalvaardig genoeg zijn. 

Paardentaal is niet aangeboren, maar aangeleerd.” En dat zie je hier 

ook. Een hengst heeft misschien twee jaar op de weide geleefd en is 

daarna apart geplaatst. Jarenlang alleen op stal, dekken op de bok die 

altijd ja zegt, of uit de hand; een merrie die schijnbaar ook altijd ja 

zegt. “Als zo’n paard een ruin wordt en in een kudde moet integreren, 

dan begrijpen die geen neen. Onlangs had ik er nog zo eentje, het was 

net een kleine puppy”, vertelt Wendy. “Oren naar voren, liep op ieder-

een af, terwijl de andere paarden hem uit de weg wilden. Maar dat 

snapte hij gewoon niet. Hij bleef maar doorrennen. Die heeft klappen 

gekregen, beten, niet normaal! Maar zo leren ze het uiteindelijk wel. 

Hij heeft het anderhalve week volgehouden voor hij een dipje kreeg.” 

Langzamerhand begon hij zijn soortgenoten te observeren en te snap-

pen dat als er iemand zijn oren platlegt, hij niet door mag rennen.

Wendy Bleekemolen van de Two Lazy Seven Ranch sprak met Marc 

Pierard, een gedragsbioloog, over hoe paarden zich gedragen in een 

kudde. Het was een leerzaam gesprek. “Hier lopen zestig paarden, 

wat een enorm grote groep is”, vertelt Wendy. Met twee paddocks, 

twee binnenstallen en een vijver kunnen de paarden zich wel enorm 

verspreiden en dat doen ze dan ook. Wendy’s kudde is heel divers: 

jong en oud, ruinen en merries, maar ook verschillende rassen. 

“Er staan twee tinkers bij en die lopen altijd samen, die plakken. 

Bepaalde rassen zoeken elkaar dus op binnen de kudde. Er zijn ook 

nog enkele ruinen die denken dat ze nog hengst zijn, die dekken 

ook gewoon nog!” De merries worden hengstig, bieden zich aan 

en in het voorjaar is er iets meer tumult in de paddocks. De jonge 

paarden willen meer rang verkrijgen, omdat het dekgedrag ook 

voor hen belangrijker wordt. “Eigenlijk de gewone gang van zaken, 

behalve dat het hier om ruinen gaat.”

In de grote groep ontdek je kleine groepjes van drie tot vijf paarden, 

met telkens één leider die vertelt waar ze staan en waar ze eten. “En-

kel in de zomerperiode verzamelen ze allemaal bij de hekken, omdat 

ze weten dat op die plek de weide wordt opengezet. In de winter 

echter, zie je allemaal kleine groepjes”, weet Wendy.

Soms wordt er ook een sprintje getrokken.
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Vreetzakken

Zie je jezelf al achttien uur per dag boterhammen en groentes 

eten? Paarden doen het, het is zelfs essentieel. Daarom liggen er op 

verschillende plaatsen hooi en staan er nog eens vier hooibakken. 

“Er is altijd plaats voor alle paarden om te eten en je ziet dat het 

grootste deel van hun tijd aan eten of het zoeken naar eten wordt 

besteed. Het zijn echt wel enorme vreetzakken”, lacht Wendy. Het 

is belangrijk dat paarden zoveel kunnen eten, want hun gestel is 

ervoor gemaakt. “Ze maken constant sappen aan, ze hebben het 

nodig om bezig te zijn.”

De overige uren van de dag rusten ze of lassen ze enkele speelmomen-

ten in. Slaap hebben ze niet zoveel nodig. “Er zijn ook enkele paarden 

die in die tijd constant rang betwisten, klieren, steigeren of een spelletje 

rond de vijver aan het rennen zijn. Samengevat heb je dus een spel- en 

rustactiviteit, maar ook voortplanting als de merries hengstig zijn.”

Eten is een hoofdactiviteit, maar op stal valt die activiteit weg. Wat 

gebeurt er dan? “Paarden worden zuur, gaan kribbebijten of weven. 

Inwendig blijven ze het gevoel hebben dat ze iets moeten doen, het 

instinct om rond te trekken. Maar ze kunnen niet bewegen, niet eten 

“Doordat er dus veel sociaalgestoorde paarden zijn, vinden we het iets 

te gevaarlijk om veulens in de kudde te houden, ook omdat je andere 

merries hebt die ze proberen af te pakken. Of ruinen die vinden dat dit 

veulen niet past in hun kudde en het aanvallen.” Op de ranch heeft een 

groep van vijf merries apart gestaan, om zo op een natuurlijk mogelijke 

manier te veulenen. Dat ging goed volgens Wendy, want ze staan al 

lange tijd samen. “In het begin was het even spannend, hoe reageren de 

anderen als het eerste veulen wordt geboren? Maar ook dat ging goed.”

Samen sterk

Paarden zijn sociaal, niet omdat het gezellig is, maar omdat het hun 

overlevingskansen sterk verbetert. Samen zijn ze sterk. “Soms zie je dat 

paarden elkaar straffen door er eentje uit de kudde te verstoten. Voor 

een paard is dat verschrikkelijk, omdat hij zo kwetsbaar wordt voor 

roofdieren. Buiten de kudde zullen ze dus onderdanige tekens geven 

om terug in de kudde te worden aanvaard. Dit kun je gebruiken in je 

eigen training. Als ik alleen in de piste ben, claim ik mijn ruimte totdat 

mijn paard onderdanig wordt. Pas dan mag hij terug tot bij mij komen.”

Paarden kunnen niet zo lang zonder water, dit kun je aanwenden om 

beweging in de groep te creëren. Leg het hooi aan de andere kant van 

de waterzijde, dan zal je paard veel moeten bewegen om zijn behoeftes 

op peil te houden en dus ook zijn conditie. Twee vliegen in één klap.

“‘s Zomers passen ze dagelijks hun schema aan”, vertelt Wendy. 

“Ze nemen veel rustpauzes tijdens de warmste delen van de dag 

en grazen meer ‘s nachts. Wij wonen hier, dan hoor je dromgerof-

fel over de grond, want ze trekken sprintjes van voor naar achter. 

‘s Ochtends nemen we ze mee naar de weide en rond twaalf uur 

komen ze terug binnen en is het siësta!”

“Mentaal staan de 
paarden hier op rust: 
ze hebben gegeten, 

gedronken, gespeeld”

Maar het grootste deel van de dag bestaat uit eten, eten, eten en rusten.
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zal die meestal eerst zo’n pad bewandelen en aan elk hoopje ruiken 

om een beetje informatie te verzamelen,” legt Wendy uit.

Paarden zijn sociale dieren die dus in beperkte groepen leven. Ofwel 

één ofwel enkele hengsten met merries en hun nakomelingen. De lei-

der zal de twee- en driejarige hengsten wel afschermen van de kudde. 

Hun voornaamste bezigheid is grazen, maar ze hebben ook behoefte 

aan voldoende rust. “En hoe wij het hier op de ranch zien: eten, eten, 

eten en rusten,” lacht Wendy. “Er was hier onlangs nog een fotograaf, 

de paarden waren net terug van de weide en ze lagen allemaal te 

slapen!  Wat een rust die er dan hangt. Ze staan dan ook niet recht, 

je kunt er gewoon bovenop zitten. En na dat rustmoment is het weer 

eten! Wat gaan we eten, waar gaan we naartoe?”

Wendy: “Je beseft ook, als de paarden zo leven, zijn ze heel mak. Fy-

siek zijn ze uitgelopen, ze trekken, dus hebben ze niet die opgekropte 

stalenergie. Een paard die je van stal haalt, is dolgelukkig dat hij 

eindelijk mag bewegen. Hier haal je ze uit hun leefgebied, dus hebben 

ze eerder zoiets van moet ik nu nog bewegen? Ook mentaal staan de 

paarden hier op rust: ze hebben gegeten, gedronken, gespeeld. Zijn ze 

lastig omdat ze hengstig zijn, dan zijn ze al lang gedekt door een of 

andere ruin. Al die behoeftes zijn ingevuld. Dan mag er hier nog een 

volbloed arabier in de kudde rondlopen, haal je hem er tussenuit. dan 

komt ook hij rustig aansloffen.” ■

en op dat moment keren sommige paarden in zichzelf. Anderen zoe-

ken toch een activiteit – meestal een stalondeugd - die op een bepaald 

moment evolueert in een verslaving.”

Binnen een haremgroep eet de hengst meestal iets minder lang dan 

merries; de dames hebben sowieso meer energie nodig. De hengst 

bekijkt ondertussen de omgeving. Wat gebeurt er, wie loopt daar, 

mest snuffelen om allerlei info te vergaren. Maar, als je een hengst 

castreert, verdikken ze. Ze verbruiken niet meer zoveel energie, om-

dat die omgeving niet meer belangrijk is.

We gaan weer eten

Gebieden waar paarden leven zijn gekenmerkt door duidelijke paden, 

geregeld geflankeerd door hopen uitwerpselen. “Dat zie je op de 

ranch ook”, bemerkt Wendy. “Paarden zijn er enorm lui in. Hier heb-

ben we bijvoorbeeld een lange hooistrook waar 32 paarden kunnen 

kauwen. Daar ligt een strook cement naast waar ze op kunnen staan, 

zodat ze in de winter droog staan. Maar ze mesten en plassen niet 

graag op dat beton, dus zie je ze omdraaien, van het cement afstap-

pen, mesten en doodleuk weer terug stappen naar het eten. Je ziet 

zo mestplekken ontstaan, voor de rest hebben ze een wandelpad 

met vaste plekken waar ze hun behoefte doen. Zo geven ze ook aan 

wie hier al is geweest. Als er dan een nieuw paard in de kudde komt, 

“Soms zie je dat paarden elkaar straffen door 
er eentje uit de kudde te verstoten”

Soms moet even de rangorde weer duidelijk worden gesteld.
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