Vervoer en reisstress
Voor veel paarden is transport een stressvolle gebeurtenis. Als een paard
gestresst is, heeft het een grotere kans om ziek te worden. Daarom is het
belangrijk dat je deze reisstress zo veel mogelijk vermijdt. Dat kan door op een
aantal dingen te letten.
De juiste trailer
Bij de aanschaf van een trailer moet je letten op de grootte van het
vloeroppervlak. Paarden bewegen als ze vervoerd worden anders dan als ze op
de grond staan en hebben meer ruimte nodig om het schommelen op te vangen.
Als de ruimte tijdens het vervoer klein is, is de kans op verwondingen groter.
Ook is de juiste temperatuur belangrijk. Het mag niet warmer dan 25° C en niet
kouder dan 10° C zijn in de trailer. Goede ventilatie is belangrijk. Ook moet er
genoeg licht zijn.
Checklist voor vertrek
• De kans op stress voor het paard lijkt groter als het transport langer duurt.
Doordat het paard lang stilstaat, kunnen spierverkramping en –ontsteking
optreden. Het is daarom belangrijk dat het paard gezond is als het op reis gaat.
• Het in- en uitladen brengt de meeste onrust met zich mee voor het paard. Je
kunt je paard laten wennen aan het in- en uitladen door dit met hem te oefenen.
Dit kan een deel van de stress op het moment van het echte vervoer voorkomen.
• Tijdens de pauzes kun je je paard water geven in een emmer. Sommige
paarden weigeren uit onbekende emmers te drinken. Daarom moet het paard
voor het vervoer wennen aan de emmer die je gebruikt tijdens de reis.
Of je jouw paard in de rijrichting zet of juist niet, hangt af van wat jouw paard
fijn vindt. In veel trailers kun je je paard alleen in de rijrichting zetten. Het is
beter om tijdens het transport geen water aan je paard te geven. Urine en
gemorste water kunnen de vloer van de trailer glad maken. Het paard moet in
iedere geval iedere zes tot acht uur water krijgen. Onderweg een netje met hooi
mag wel.
Het belangrijkste bij het vervoeren van je paard is een rustige rijstijl van de
chauffeur. Verder heeft jouw gedrag grote invloed op hoe je paard zich voelt.
Blijf daarom voor, tijdens en na afloop van het transport rustig.
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