
U heeft interesse om een (tweedekans-) paard of 
pony op te vangen

Stichting Paard in Nood wil altijd graag een zo goed mogelijk beeld hebben van de 
mens(en) die een paard wil(len) opvangen en de situatie. Daarom hebben we een 
vragenlijst opgesteld. U kunt zich misschien voorstellen dat een oude eigenaar graag 
zoveel mogelijk informatie wil? Het komt steeds vaker voor dat mensen hun paard of 
pony eigenlijk helemaal niet weg willen doen, maar moeten, vanwege financiële of 
gezondheidsredenen. Deze mensen willen nog steeds het beste voor hun paard. Bij 
twijfel hierover kunnen ze er nog altijd voor kiezen om hun dierbare paard maar in te 
laten slapen “om hem verdere ellende te besparen”. Die twijfel ontstaat vaak door 
negatieve verhalen in de media van zogenaamde goede opvangadressen waar 
achteraf helemaal niets van klopt. We willen daarom graag vooraf alle twijfel 
weghalen.

De procedure

Als Paard in Nood verbinden we onze naam aan de bemiddeling. Daarom willen we 
graag een inschatting kunnen maken of u de juiste nieuwe eigenaar bent. Een paard 
dat intensieve medische zorg of training nodig heeft, moet terecht komen bij iemand 
die dit ook kan bieden. Iemand die een leuke lieve pony voor zijn kinderen zoekt 
moet geen paard krijgen dat om onbekende redenen mensen er af gooit, of 
getraumatiseerd is. Voor iedereen is het belangrijk dat het juiste paard op de juiste 
plek terecht komt en daar ook blijft! 

We bemiddelen niet zodat een nieuwe eigenaar het paard vervolgens weer van de 
hand doet, al dan niet gratis. Kiest u voor een paard, dan is dat onvoorwaardelijk. Dat 
wil zeggen: in goede en slechte tijden en niet alleen zolang hij nog dit of dat kan. Een 
paard kan nu berijdbaar zijn en volgende week onberijdbaar voor de rest van zijn 
leven. Wat doet u dan? We zoeken mensen die een paard niet alleen voor het 
berijden willen, maar die ook voldoening krijgen uit de verzorging alleen en of het 
werken aan de hand. Ook al is dat voor de komende 25 jaar zo.

Paarden worden via Paard in Nood gratis afgestaan. Dan kan het zijn dat mensen 
die eigenlijk geen paard kunnen onderhouden toch denken “oh, maar hij is gratis en 
dan gaat het wel”. Een gratis paard kan 10 keer zo duur worden als een paard waar 
u geld voor betaald heeft. Neem geen paard als je er niet met gemak 2 kunt 
onderhouden! Misschien kunt u nu voor 50 euro bij een boer staan. Maar wat als dat 
niet meer? Wat als u naar een duurdere stal moet waar het 200 euro of meer kost? 
Kunt u het paard dan ook nog houden? En als het paard een koliek operatie, wat nog 
wel eens voorkomt, nodig heeft van 4000 euro? Moet u dan afhaken of kunt u dit 
opbrengen? Denk goed na. Ook om uzelf tegen een illusie te beschermen.

Hieronder hebben we een heel aantal vragen voor u. U kunt ons in de vorm van een 
verhaaltje een antwoord geven. Voor sommige mensen zijn deze vragen misschien 
wat ver gezocht, maar niet iedereen die (voor het eerst) een paard aanschaft heeft 



die kennis die wij nodig vinden. Soms vragen mensen ons bijvoorbeeld nog hoe vaak 
een paard per dag voer moet krijgen. U begrijpt dat we geen paarden aan dit soort 
kandidaten bemiddelen.

De vragen

1. Wat zijn uw naam, adres, telefoonnummer en email adres?
2. Naar welk paard gaat uw interesse uit? Als u zich alleen aanmeldt voor 

toekomstige paarden dan hoeft u deze vraag niet te beantwoorden.
3. A. Heeft u al 1 of meerder eigen paarden? Zo  ja, hoeveel?
4. B. Vertelt u s.v.p. wat u met u paarden doet, hoelang u ze heeft en hoeveel tijd u 

met ze besteedt per week.
5. Staan uw paarden aan huis of in een pensionstal, bij een manege of bij een boer?
6. Komt het nieuwe paard daar ook te staan?
7. Hoeveel tijd kunt u aan het nieuwe paard besteden?
8. Wie gaat het nieuwe paard dagelijks verzorgen?
9. Hoe heeft u de vakantieperiodes geregeld?En wat doet u als u ziek wordt?
10. Hoeveel uur per dag, zowel zomer als winter, kan het paard vrij bewegen in een 

paddock of weiland?
11.Hoeveel uur per dag staat het paard op stal?
12. Hoe vaak per dag voert u de paarden (bij)?
13. Hoe vaak komt de hoefsmid of hoeforthopeed?
14. Hoe vaak wordt het paard ontwormd?
15. Heeft u een plek om met het paard te trainen, zoals een (binnen-)bak?
16.Staat het paard zomer en winter op dezelfde plek?
17. Kunt u garanderen dat het paard dagelijks andere paarden om zich heen heeft en 

daar ook fysiek contact mee kan maken? 
18.Welke soort omheining heeft het weiland waar het paard komt te staan? 
19. Heeft u opleidingen of cursussen gevolgd op het gebied van paarden? Zo ja, 

welke en hoelang geleden?
20.Met welke ziektes heeft u ervaring?
21.Weet u wat hoefbevangenheid is? Kunt u een paard dat hiervoor gevoelig is een 

goede plek bieden?
22.Wat is uw kennis van de lichaamstaal van paarden?
23.Wat wilt u nog kunnen doen met een nieuw paard?
24.Wat zijn uw verdere eisen? Denk aan zaken zoals leeftijd, geslacht, ras, 

schofthoogte,  of karaktereigenschappen
25.Heeft u kennis van Rechtrichten aan de hand?
26.Heeft u kennis van de biomechanica van een paard?
27.Kent u de meest voorkomende giftige planten voor paarden?
28. Kunt u herkennen als een zadel niet past? Zo ja, hoe? (als u een berijdbaar paard 

wilt)
29. Hoe vaak laat u een paardentandarts komen?
30.Heeft u verder nog specifieke kennis die u wilt noemen?
31.Kunt u een paard eventueel zelf met een trailer ophalen als het niet gebracht kan 

worden?
32.We willen graag foto’s en/of filmpjes van de plek ontvangen, waar het paard komt 

te staan. Dus duidelijke beelden van de stal zodat te zien is hoe groot deze is, het 
weiland en de andere paarden. Stuur deze mee zodat een oude eigenaar een 
beeld krijgt. 



33.Wat is uw rijervaring? Welke “methode” hangt u aan? Bijvoorbeeld western, 
klassiek, academisch, natuurlijk paardrijden, etc. 

Regelmatig komen we eerst nog langs om zelf even te kijken. Pas daarna geven we 
uw gegevens door aan de oude eigenaar. Dit doen we omdat we graag zo zorgvuldig 
mogelijk te werk gaan. Op deze manier willen we proberen te voorkomen dat er 
situaties ontstaan waar het paard de dupe van is. We vragen u ermee akkoord te 
gaan dat een oude eigenaar of Stichting Paard in Nood periodiek op afspraak kan 
komen kijken.

We willen geen reacties van mensen jonger dan 18 jaar. Bent u jonger en gaan uw 
ouders akkoord, vraag dan uw ouders te reageren.

De antwoorden kunt u e-mailen naar info@paardinnood.nl 

Aansprakelijkheid:
Stichting Paard in Nood kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor foute informatie 
of voor wat voor zaken dan ook, in de ruimste zin des woords. Wij stellen ons op als 
kosteloze bemiddelingshulp en niet meer dan dat.
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