Het Nederlandse

luxepaard
							in de kijker
Een diepte-interview met
prof. dr. M.M. Sloet van
Oldruitenborgh-Oosterbaan
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Er heerst hectiek in de paardensector. Politici debatteren zich een eind in
de rondte, dierenwelzijnsorganisaties worden fanatiek en paardenhouders
zetten zich schrap. Onrust alom, maar waarom? En wat zijn de gevolgen
voor Dibevo-leden die ruitersportbenodigdheden verkopen? Kunnen
zij de boel opdoeken? Dibevo vroeg het professor Marianne Sloet van
Oldruitenborgh-Oosterbaan, een gevestigde naam in de paardensector.
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ie Marianne Sloet een beetje
kent, weet dat haar liefde voor
paarden al heel lang, heel diep
zit. Als klein meisje raakte zij
geheel in de ban van het paard
en de oorsprong daarvan ligt op

de Schiedamse Manege. De eigenaar was een voormalig
verhuizer die zijn paarden bij iedere verhuizing voor de
wagen spande. Op een dag verving hij de paarden voor
gemotoriseerde verhuiswagens, maar hij kon geen afscheid
nemen van zijn dieren. Zo reed Marianne Sloet als beginnende amazone op voormalige verhuisdieren.
Van haar hobby maakte Marianne Sloet met succes haar
beroep. Vandaag de dag is ze werkzaam als hoogleraar
‘Inwendige ziekten van het paard’ aan de faculteit Diergeneeskunde waar ze zogezegd paardendokters opleidt.
Daarnaast is haar persoonlijke missie het zo breed mogelijk
uitdragen van haar kennis over paarden.

Verwaarlozing versus doodknuffelen
Eenmaal bij Marianne Sloet aan tafel geschoven, vallen we

Marianne Sloet

meteen met de deur in huis. Volgens een onderzoek van
Stichting Dier & Recht zou het manegepaard het namelijk

degelijk fouten gemaakt: “Een deel van deze fouten komen

slecht – heel slecht – hebben. “Geen echt onderzoek”,

eerder voort uit overbezorgdheid dan verwaarlozing. Denk

verzucht Marianne Sloet. “Er werd niet geturfd op goede

aan paardenhouders die ontzettend zuinig zijn op hun

en slechte punten. Nee, alleen de meest ongelukkige

paarden en daardoor als de dood zijn om hun paarden

momenten zijn uitgelicht. Daarmee verliest het onderzoek

los te laten. Want laat je een paard los, dan kan deze uit

zijn waarde, al zijn er natuurlijk altijd dingen die niet door

enthousiasme zichzelf bezeren. Ondanks de goede bedoe-

de beugel kunnen.” Emotiepolitiek?, vragen we haar nog.

lingen kan een paard zo niet functioneren, want ieder paard

Mariannes nuchtere antwoord luidt: “Emoties zijn inherent

heeft het nodig om dagelijks even vrij rond te kunnen

aan deze tijd en ik denk dat je daar weinig invloed op kunt

lopen, lekker te rollen en een keertje te bokken.” De huidige

uitoefenen.”

luxepaarden hebben het kortom soms een tikkeltje té goed
en worden té veel vertroeteld.

Mag het Nederlandse paard eigenlijk wel klagen? “Het is
maar van welke kant je het bekijkt”, start Marianne Sloet
haar betoog. “Als je het Nederlandse paard vergelijkt met

Retteketet keurmerkpret

Zorgen om het welzijn van paarden zijn allerminst nieuw.

paarden wereldwijd, dan scoort deze qua welzijn toch wel

De sector beloofde begin deze eeuw al eens beterschap.

een 8. Maar van een land als Nederland waar iedereen het

De politiek besloot toen af te zien van wet- en regelgeving,

goed heeft, mag je ook verwachten dat paarden het goed

zodat de sector de kans kreeg zijn belofte in te lossen. Dit

hebben.” Met dit antwoord zijn we gerustgesteld. Marianne

tot onvrede van dierenwelzijnsorganisaties, die altijd op de

Sloet brengt helaas direct nuance aan, want er worden wel

loer zijn blijven liggen.
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“Als je zegt
‘ik vind dat
je niet op
een paard
moet gaan
zitten’, dan
heb ik daar
alle respect
voor. Ik
verwacht
dan wel dat
diezelfde
persoon
geen kat
heeft, niet
op leren
schoenen
loopt en
dat hij
vegetariër
is. Dan is
dat een
persoonlijke keuze.”

Door meerdere initiatiefnemers binnen de paardensector
werd een pakket aan maatregelen samengesteld dat ervoor
moet zorgen dat het welzijn van paarden naar een hoger
niveau getild wordt. Een van deze maatregelen bestaat
uit het opnieuw voor het voetlicht brengen van het tot op
heden relatief onbekende Keurmerk Paard en Welzijn (KPW).
Sinds kort is dit keurmerk echter in handen van Stichting
Welzijn Paard. Deze heeft als taak gekregen om het keurmerk verder uit te rollen en naamsbekendheid te geven,
zodat niet enkele, maar alle paardenhouders het KPW-logo
op de bedrijfsdeur willen hangen.
Binnen Stichting Welzijn Paard is een commissie van deskundigen aangesteld met Marianne Sloet als voorzitter. Zal het
keurmerk in zijn nieuwe jasje nu wel de interesse weten te
wekken van de paardenhouder? Marianne Sloet is positief:
“Op het Horse Event stond de helft op bij de vraag wie er
belangstelling had voor het keurmerk.” Mooi, maar hoe zit
het met die andere helft? “Als klein meisje kreeg ik van mijn
vader te horen dat als ik niet met een cap op zou rijden en
ik daarop betrapt werd, mijn paard dezelfde dag nog de deur
uit zou gaan. Dus ik reed altijd netjes met een cap en ik was
vaak de enige. Nu zie je vrijwel niemand meer die zonder cap
rijdt, want we zien nu in dat het verstandig is. In 50 jaar tijd
is dat dus totaal veranderd. Zo denk ik dat dat met de hele
paardenhouderij ook zal gaan.” De tijd zal het ons leren.

Kom van dat paard af !?

In september kopte De Telegraaf: ‘Keurmerk moet verbod
op paardrijden voorkomen.’ Dat kan toch niet waar zijn?
was Dibevo’s eerste reactie. “Kranten overdrijven altijd”,
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Maatregelen ter
verbetering van het
paardenwelzijn
• Besluit houders van dieren bevat algemene
regels over de verzorging en huisvesting van
dieren, waaronder paarden.
• De Gids van Goede Praktijken is ontwikkeld door
Sectorraad Paarden (SRP) en bevat een richtlijn
voor het houden van paarden. Ook gebruikt de
Landelijke Inspectiedienst (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deze
gids als leidraad bij handhaving.
• Paardenwelzijnscheck is in navolging van de
Gids van Goede Praktijken ontwikkeld door het
SRP.
• Telefoonnummer 144 kan gebeld worden voor
het melden van misstanden binnen maneges.
Na beoordeling wordt de melding uitgezet voor
inspectie.
• Keurmerk Paard en Welzijn dat verder uitgerold
wordt door Stichting Welzijn Paard. De normen
waaraan voldaan moet worden bestaan uit een
breed scala aan welzijnsaspecten.

glimlacht Marianne Sloet. “Maar, ja er zijn mensen die van

in de verkoop moet hebben.” Niet alleen het assortiment

mening zijn dat je dieren niet moet gebruiken. Deze groep

kan volgens Marianne Sloet diervriendelijker, maar ook de

mensen wordt groter. Helaas is een deel van deze groep

voorlichtende taak van een winkelier in paardensportbeno-

niet consequent. Als je zegt ‘ik vind dat je niet op een

digdheden moet niet onderschat worden. “Als iemand voor

paard moet gaan zitten’, dan heb ik daar alle respect voor.

de tweede keer je zaak betreedt en opnieuw vraagt naar

Ik verwacht dan wel dat diezelfde persoon geen kat heeft,

een sterker inwerkend bit, dan is het wellicht verstandig

niet op leren schoenen loopt en dat hij vegetariër is. Dan

deze persoon door te sturen naar een goede instructeur die

is dat een persoonlijke keuze. Koop je de goedkoopste kip

adviseert over het rijden.”

bij de supermarkt en houd je een grote hond op een flatje,
dan moet je ook niet roepen dat je niet op een paard moet

Wat kun jij als verkoper van ruitersportbenodigdheden,

zitten.”

paardenvoer of stalmaterialen betekenen in deze discussie?
• Lees de handleiding voor het Keurmerk Paard en Welzijn

Worden er over een paar jaar dan nog wel kindercaps,
kleurige sjabrakken en poetskoffers vol paardenborstels
verkocht? “De kleine groep die wil dat er niet op paarden
gereden wordt, maakt veel herrie. Paardensport zoals we
die nu kennen, zal echter niet 1, 2, 3 verboden worden.”
Marianne Sloet benadrukt dat dat niet betekent dat je als

(KPW) eens door en kijk of jouw assortiment bijdraagt
aan het welzijn van paarden.

• Verdiep je verder in de klant en stem daar jouw (product)
advies op af.

• Start eens een klantengesprek met ‘Heb jij het Keurmerk
Paard en Welzijn al?’

verkoper van paardensportbenodigdheden je assortiment
niet onder de loep moet nemen. “Er zijn nogal wat producten te koop waarvan je je af kunt vragen of je die producten

En wie weet, scoort het Nederlandse paard dadelijk een
dikke 10 op de wereldranglijst! ←

Dit zeggen de Dibevo-leden
RICK MULDER – pets & co mulder

TOM VAN TIL – tilpellets

JANINE BISSCHOP - Zoo & Zo

Rick is gediplomeerd tuig- en zadelmaker en

Tom verkoopt CO2-neutraal geprodu-

Twee jaar geleden heeft Janine afdeling

ceerde hooibrokken oftewel: ‘geperst

Paard & Zo opgezet binnen Zoo & Zo. Hier

den zegt hij bij te dragen aan het paarden-

hooi’. Hiermee produceert hij als die-

worden ruitersportbenodigdheden verkocht

welzijn. “Ik verkoop enkel kwalitatief goede

renarts een paardvriendelijk product.

die afgestemd zijn op recreanten en de

producten.” Zo vergelijkt hij een zadel met

“De pellets zijn uitermate geschikt voor

allerjongste ruitertjes. “Het verkopen van

een rugzak. “Een zadel moet goed op de rug

paarden die de neiging hebben snel te

zadels laten wij het liefst over aan specialis-

liggen van het paard. Een rugzak die immers

dik te worden of overgevoelig zijn voor

tische zadelmakers. Een zadel dat niet goed

niet lekker op een menselijke rug zit, zorgt

stof. Ook paarden die moeite hebben

ligt, levert namelijk blessures op en dat wil

er ook voor dat je later last krijgt van je

met het kauwen van hooi doen het

je niet hebben.” Janine draagt bij aan het

schouders.” Rick denkt dat paardrijden in de

beter op hooipellets.” Hij is niet bang

welzijn van paarden door goede voorlich-

toekomst zal veranderen. “Een verbod komt

voor een lagere omzet door fanatie-

ting te geven of desnoods door te verwijzen

er niet, maar ik geloof wel dat paardrijden

kelingen die lobbyen voor een verbod

naar een specialist. “Je moet goed luisteren

in grote lijnen verandert. Zo denk ik dat écht

op paardrijden. “Het komt allemaal wel

naar je klanten en vooral doorvragen. Als

iedereen straks – los van het verzekerings-

goed. Een paard moet immers altijd

iemand een scherper bit komt halen, vraag

technische ruiterbewijs – een diploma moet

eten.”

je bijvoorbeeld ‘waar heb je met het rijden

als specialist in paardensportbenodigdhe-

halen om te mogen paardrijden, waarvoor

last van?’ En als iemand een bontje komt

hij een theorie- en praktijkexamen heeft

halen voor onder het zadel, omdat het

afgelegd.” Ondanks dat paarden tegen-

paard volgens die persoon zo’n last van

woordig hun kont kunnen keren in een box

zijn rug heeft, dan kun je vragen of diegene

in tegenstelling tot de vroegere stands en

al een dierenarts, osteopaat of masseur

hedendaagse paarden meer weidegang krij-

heeft geraadpleegd.” Haar toekomstvisie op

gen, zit volgens Rick het grootste gewin nog

paardrijden? “Ik verwacht dat er op korte

altijd in de huisvesting van paarden. “Ja, dat

termijn strenge eisen gesteld worden aan

kan beter!”

personen die willen paardrijden.”
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