
Het mennen met pony’s 

Voor een ponyliefhebber bestaat weinig mooier en aangenamer dan het mennen van en het 

kijken naar een mooi gepresenteerde ponyaanspanning, al of niet in meerspan. Toch wordt er 

vaak ietwat neerbuigend gedaan over een ponyspan. 

 

De term pony 

Een pony is een paard met een schofthoogte van minder dan 1,48 meter. Deze kleine 

“paarden” hebben hun geringe omvang niet alleen te danken aan het selectief fokken door de 

mens, maar staan nog dicht bij de oerpaarden die lang niet zo groot waren als de huidige 

rassen. Pony's onderscheiden zich verder van paarden door hun naar verhouding robuustere 

lichaamsbouw en korte ledematen. Het is trouwens ook wetenschappelijk bewezen dat been 

letsels bij pony’s sneller en beteren genezen dan bij hun grotere broers.  

Ze zijn zeer goed bestand tegen kou en kunnen in de winter met weinig voedsel overleven. 

 

 

Het karakter van een pony hangt samen met het soort ras. Koudbloeden zijn rustiger en 

gelijkmatiger van stemming dan de warmbloedige rassen. Daarin verschillen pony's niet van 

paarden. Pony's worden door hun eigenaars wel beschreven als bijzonder alert, standvastig 

en soms wat eigenwijs. Het oudste en kleinste ras is de Shetlandpony. 

 

Dat het verschil tussen paard en pony niet zo scherp te stellen is, blijkt bij de Falabella en het 

American Miniature Horse. Deze dwergpaarden zijn kleiner dan een Shetlander maar worden 

technisch toch tot de paardenrassen gerekend. 

 

De meeste pony’s zijn echt wel geschikt voor het aangespannen werk. Vaak kunnen ze in 

verhouding tot hun lichaamsgewicht zwaardere lasten trekken dan hun grote broers. 

 

Traditiemennen 

Het presenteren van een traditionele  ponyaanspanning met een antiek rijtuig is nochtans 

helemaal niet evident. In tegenstelling tot dit voor paarden, is het aanbod antieke rijtuigen op 

ponymaat eerder gering. In België, die geen inlandse ponyrassen kent, zijn originele 

ponyrijtuigen een zeldzaamheid. Als er dan toch kleine rijtuigen te vinden zijn, zijn deze van 

oorsprong gebouwd voor het aanspannen van ezeltjes. Veelal werden deze rijtuigjes dan ook 

nog gebouwd op kindermaat waardoor ze zowel qua afmetingen als qua vering niet geschikt 

zijn voor volwassenen. 

 

 
 

 



 

In Engeland vindt men heel wat ponyrassen, rijtuigen werden daar wél op maat van de 

kleinere pony’s gebouwd. Maar meestal beperkte zich dit echter tot tweewielers voor het 

inspannen van een enkelspan of in sommige gevallen voor het mennen van een tandem.  Af 

en toe kan men toch nog een geschikte vierwieler vinden. 
 

 
 

 

 

 

Ook Amerikanen hadden een traditie van ponyrijtuigen, getuige hiervan onderstaande 

krantenadvertenties. 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

In Frankrijk daarentegen was het aanbod voor kleine pony’s eerder onbestaande. De kleinere 

rijtuigen geschikt voor volwassenen werden meer gebouwd op maat van de grotere 

ezelrassen zoals daar zijn de  Poitou of de Noir du Berry.  Deze maat van rijtuigen komt 

trouwens overeen met de huidige cobmaat. Men bouwde ook wel kleinere rijtuigen maar dan 

eerder op maat van kleine ezeltjes, geiten en zelfs van honden. Fransen gebruikten trouwens 

voor een hondenspan de term “ une attelage à la Flamande”. Het mennen met een ezel had er 

absoluut geen pejoratieve betekenis.   

 



 

 

 

 

Zowat elk Frans kasteel had voor de kinderen wel een of meerdere ezeltjes. Het duurde dus 

niet lang vooraleer er rijtuigjes op kindermaat werden gebouwd. Deze rijtuigjes waren in vele 

gevallen exacte kopieën van de rijtuigen die vader in de collectie had. De kinderen konden 

deze rijtuigjes bespannen met hun kleine maat ezeltjes. De ezeltjes met aangepaste rijtuigen 

waren ook te huur in de toeristische centra.  

 

 



 

Wanneer men in Frankrijk immers toch nog een tweewielig rijtuig op ponymaat kan vinden ziet 

men gemakkelijk dat het rijtuig voor het gebruik met ezeltjes was gebouwd. Dit is te merken 

aan de haken in het midden van de lamoenbomen. Aan deze haken werden de trekkettingen 

van het gareel rechtstreeks vastgemaakt. Deze rijtuigjes zijn vaak van een eenvoudige 

uitvoering, genre derby cart of tonneau, en werden gebouwd voor het gebruik bij de dagelijks 

boodschappen. Je zal dan ook zelden een blits sportrijtuig onder deze rijtuigjes vinden.  

 

In Nederland was het inspannen van Saanenbokken eerder gebruikelijk. Zeker hier was er nog 

weinig of geen sprake  van ponyspannen. De eerste pony’s werden pas in de vijftiger jaren 

van vorige eeuw in Nederland ingevoerd. 

 

 

 

 

Toch gebruiken we vandaag de dag heel wat kleinere Engelse ponyrassen. De meeste 

werden pas in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw in België, Nederland en Frankrijk ingevoerd. 

In veel gevallen is het voor de ponyliefhebber een ware zoektocht naar het geschikte rijtuig om 

zijn pony’s op traditionele wijze te kunnen presenteren en blijft het dus een compromis sluiten 

tussen een geschikt rijtuig qua maat en een toegeving te doen op het vlak van luxe-uitstraling. 

 

Eigenaars van ponyrassen zoals de Haflinger, Fjord, Tinker e.d. zijn iets makkelijker af. 

Idealiter kan men voor een geschikt rijtuig op zoek gaan in het land van herkomst van het 

betreffende pony-ras. Zo is een Noorse karjol uitermate geschikt voor een Fjord, een 

Oostenrijks boodschappenwagentje voor een Haflinger, en een Ierse dray of bow top voor een 

Tinker. Deze rassen bevinden zich in de categorie van de cobs. Vaak kunnen hier ook rijtuigen 

gebruikt worden die eerder bedoeld waren voor de kleinere paardenrassen.   

Soms past men ook wel een paar kunstgrepen toe  zoals het verlagen van het rijtuigen door  

kleinere  houten blokjes tussen veren en as te plaatsen. Sommigen hebben zich wel eens 

gewaagd aan het verkleinen van de wielen. In de meeste gevallen echter is deze ingreep 

echter fataal en is alle verhouding in het rijtuig zoek. Het is toch immers de bedoeling om een 

stijlvol geheel te presenteren en daar hoort ook de verhouding van het rijtuig tot de pony’s bij. 



Een regel die men bij vierwielige ponyrijtuigen wel eens kan toepassen is dat de zithoogte van 

de menner zich ongeveer op schofthoogte bevindt. 

 

Vandaag de dag zijn de Belgische ponymenners heel succesvol in het traditiemennen. Ook op 

internationaal vlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ons eens kijken naar een overzicht van de verschillende ponyrassen.  

 

De Welshpony 

 

De Welsh pony komt van origine uit de 

heuvels en valleien van Wales. Het ras was 

daar al voordat de Romeinen hun intrede 

deden. De pony's hadden het niet makkelijk, 

de winters waren streng en het voedsel was 

schaars. Schuilgelegenheden waren er alleen 

in de vorm van een vallei of een groepje kale 

bomen. Ondanks dat alles lukte het de Welsh 

pony te overleven en zelfs goed te gedijen. 

In een half wilde staat renden groepjes 

merries met hun veulens en een hengst door 

het ruige terrein van Wales. Alleen de hardste 



dieren hielden dit vol en door de eeuwen heen leidde dit uiteindelijk tot een bijzonder solide 

gebouwde pony met veel uithoudingsvermogen en een grote intelligentie. 

De Welsh pony heeft onmiskenbaar Arabisch bloed door zijn aderen stromen. Een overblijfsel 

van de Romeinse bezetting. Toen de Romeinen zich uiteindelijk terugtrokken bleven er veel 

paarden van het Arabische type achter. De Welsh pony echter heeft ondanks die Arabische 

invloeden zijn duidelijke kenmerkende pony eigenschappen behouden. Ook nu nog worden 

Welsh pony's gebruikt om andere rassen te verbeteren en zijn ze een ster in het vererven van 

hun goede eigenschappen. 

Het stamboek erkent 5 secties: 

• Sectie A max 122 cm (Welsh mountain)  

• Sectie B max 138 cm 

• Sectie C max 138 (Cob type)  

• Sectie D min 138 (Cob type) 

• Part bred min 12,5 % Welsh 

 

Stamboek: http://www.welshbelgium.be/ 

 

De Shetlandpony 

 

De Shetlandpony komt van 

oorsprong van de Shetland-

eilanden, ten noorden van 

Schotland. Op deze eilanden 

heerst een klimaat van koude, 

wind en regen. Het 

voedselaanbod is klein en kent 

weinig variatie. De Shetlandpony 

heeft zich aan dit strenge klimaat 

weten aan te passen door een 

weelderige staart en manenpartij 

en een bijzonder dikke vacht in 

de winter te krijgen. De pony's 

bleven door het beperkte 

voedselaanbod klein van stuk en 

zijn taai, sober en sterk. 

Op de Shetland-eilanden werkte de pony voornamelijk als lastdier. (o.a. hooi en turf transport) 

Later werd deze kleine pony veel ingezet in de kolenmijnen maar gelukkig komt dat nu niet 

meer voor. 

De Shetlandpony kwam in de vijftiger jaren naar België en vervulde voornamelijk een rol als 

trekdier. Op kleine landbouw- en fruitteeltbedrijven verrichte hij veel werkzaamheden. Het is 

bekend dat een Shetlandpony, in verhouding tot zijn maat en gewicht, sterker is dan een groot 

trekpaard. De Shetlander is zelfs, toen de grotere rijpony's nog niet zo bekend waren, vrij veel 

ingezet als kinderrijpony.  

De minimaat Pony's met een stokmaat t/m 86 cm 

De kleine maat Pony's met een stokmaat van 87 t/m 92 cm 

De middenmaat Pony's met een stokmaat van 93 t/m 98 cm 

De grote maat Pony's met een stokmaat van 99 t/m 107 cm 

 

Stamboek: http://users.skynet.be/studbookshetland/ 



De Haflinger 

 

De eerste haflinger is geboren in Zuid-Tirol(nu 

Italië) in het plaatsje Sludenz en dankt zijn naam 

aan het dorpje Hafling. In 1874 werd er uit de 

Arabische volbloed El Bedavi XXII en een 

inheemse merrie de hengst Folie geboren, die 

genoemd was naar de eigenaar van het paard. 

Momenteel zijn er bij de hengsten 7 bloedlinies : 

A met als stamvader Anselmo, B met Bolzano, 

M met Massimo, N met Nibbio, S met Stelvio , 

ST met Student, W met Liz Willy. 

Door het toevoegen van Arabisch bloed heeft de 

haflinger adellijke kenmerken gekregen. In 1961 

is de eerste haflinger naar Nederland gebracht, 

waarna het ras zich heeft bewezen als zeer 

veelzijdig. Tegenwoordig (2004) vindt men de haflinger terug onder het zadel (zowel dressuur- 

als westernrijden, aangespannen, vrijheidsdressuur, e.d.). De haflinger is een paardenras dat 

op veel onderdelen binnen de paardensport ingezet kan worden. 

De haflinger bestaat alleen in de voskleur (alle schakeringen) met lichte staart en manen. Het 
is een werklustig paard met veel kracht, uithoudingsvermogen, intelligentie en vaak 'koel in het 
hoofd. Een haflinger is sober in onderhoud, dat wil zeggen, ze kunnen nagenoeg de hele 
winter en zomer buiten blijven en hebben minder voer nodig dan een paard dat 'hoog in het 
bloed staat'. 

De haflinger is een middelgroot paard (stokmaat varieert van 1.35-1.55 m) met blonde manen 
en staart. Kleur: vos, alle tinten zijn toegelaten: van melkvos tot koolvos, maar met weinig wit 
aan de benen. Manen en staart moeten blond of grijs zijn. Bij voorkeur dubbele manen. 
Stekelharigheid is bij Haflingers niet gewenst. 

Het ras is stabiel van karakter met een sterke eigen wil. Een consequente duidelijke ruiter kan 

hun inzet en kracht goed aanwenden want het ras heeft een grote bereidheid tot werken en 

een positieve instelling. De Haflinger komt het mooist tot zijn recht voor de typische 

Oostenrijkse rijtuigen. 

Stamboek: http://www.haflingerstamboek.be/ 

De New Forest pony 

 

De New Forest pony dankt zijn naam aan 'het 

nieuwe bos' een natuurreservaat in zuid-west 

Engeland, 'the New Forest'. Een gebied gelegen 

tussen Southhampton en Bournemouth. 

De pony's werden van oudsher hier min of meer 

wild gehouden en ook nu nog zijn er kuddes in 

deze gebieden te vinden. Het natuurgebied bestaat 

uit heide, bebossing en moerassen. 

De New Forest pony werd voornamelijk gebruikt als 

trekkracht in de landbouw en aangespannen voor 

het vervoer van mensen. De voordelen van pony's 



in het algemeen werd bijzonder gewaardeerd; ze gaan lang mee, zijn niet al te groot en sterk 

en vast ter been. Eigenschappen die de New Forester wel bekend zijn. Doch zoals het met 

alle paard- achtigen verging, raakte het werk verloren door de toenemende mechanisering. De 

New Forest pony werd steeds vaker als rij- en sportpony ingezet en door zijn geweldige 

karakter en veelzijdigheid niet zonder succes. 

In 1957 werden de eerste New Forest pony's in Nederland geïmporteerd.  Ze moesten vooral 

aan de vraag van geschikte kinderrijpony voldoen want tot dan werd er voor kinderen slechts 

de 'vaak te kleine' Shetlander gebruikt.  De New Forest beschikte over een goede maat en 

een betrouwbaar karakter. In datzelfde jaar werd ook het Stamboek opgericht. Door een 

ongelooflijk enthousiaste inzet en het op bijzonder korte termijn geven van prachtige 

demonstraties werd de New Forest pony in Nederland reuze populair. De vereniging maakte 

dan ook een sterke groei. 

 

Stamboek: http://www.newforestpony.be/index.html 

 

Fjord 

 

Het Fjordenpaard komt uit 

Noorwegen en kan tot één van de 

oudste paardenrassen van Europa 

worden gerekend. Het Fjordenpaard 

dankt zijn naam aan de 'fjorden', de 

diepe inhammen in de rotsachtige, 

grillige Noorse kust. In Noorwegen 

bewees de Fjord zijn diensten 

voornamelijk als last en trekdier en 

ook om de bevolking in lichte 

rijtuigjes te vervoeren. Men had daar 

een goed harddravend paard voor 

nodig om de grote afstanden te 

overbruggen. 

  

Het Fjordenpaard deed in 1954 voor het eerst zijn intrede in Nederland. Er werden een aantal 

paarden als proefproject door de Kleine Boeren Commissie geïmporteerd. Een aantal kernen 

in Nederland kreeg Fjordenpaarden toegewezen om zodoende de gebruiksproef in het 

boerenwerk te testen.  Deze gebruiksproef onderving veel kritiek doch de bruikbaarheid van 

het Fjordenpaard op de kleine landbouwbedrijven voldeed boven alle verwachtingen en de 

populariteit van de Fjord nam sterk toe.  

 

De Fjord kent een enorme trekkracht en werkwilligheid waardoor het ingezet werd bij vele 

vormen van licht landbouwwerk als ploegen, maaien, schudden, eggen, enz. Daarnaast en 

vooral later toen de trekker het werk van de paarden overnam werd de Fjord een geliefd 

paardje om recreatief mee te mennen en onder het zadel te rijden. 

Ook de Fjord komt het best tot zijn recht voor een rijtuigje uit de Scandinavische landen. 

 

Stamboek:  http://www.fjordstudbook.be/ 

 

 

 



Dartmoor 

 

De Dartmoor is een kleine (tussen 1,10 

en 1,27cm)  harde pony en komt uit het 

Dartmoor- gebied in het uiterste zuid 

westen van Engeland. Het gebied is een 

wild hoogland met veengronden en 

rotsachtige bergpieken. De Dartmoor 

wordt daar al honderden jaren gefokt. Al 

in 1898 zette de National Pony Society 

een lokale commissie op om een 

rasstandaard in te voeren en pony's te 

inspecteren die aan deze standaard 

voldeden.  

Oorspronkelijk werd de Dartmoor veel 

gebruikt om tin uit de tinmijnen te vervoeren naar de tinverwerkende dorpen. Daarna werden 

ze veel gebruikt bij het werk op de boerderij, van veehoeden tot het aangespannen werk om 

de boerenfamilies naar de markt en ter kerke te brengen. 

De meeste pony's werden half-wild gehouden en zwierven dagelijks over de veengronden 

hetgeen bij droeg aan de bouw en het karakter van de pony. De Dartmoor is betrouwbaar, 

intelligent en sterk. 

 

Stamboek: http://www.dartmoorstamboek.nl/ 

 

Fell 

 

Zijn naam ontleent deze van oorsprong 

Engelse bergpony aan het woord 'Fell', dat 

woest heuvellandschap betekent. En dit 

landschap in het district Cumbria in 

Engeland is dan ook eeuwen zijn thuisland 

geweest. In een bekend standaardwerk over 

deze pony wordt gesteld dat ooit aan het 

einde van de Romeinse tijd de hengsten die 

Friese huurlingen meebrachten, zijn gekruist 

met de inheemse Briste ponymerries zoals 

de Keltische pony en de nu uitgestorven 

Schotse Galloway pony. De overeenkomsten tussen beide rassen springen dan ook in het oog 

en zijn voor sommige leken vaak aanleiding om te vragen of het hier gaat om mini-Friezen. 

Naast de overeenkomsten hebben beide rassen voldoende specifieke eigenschappen die ze 

duidelijk van elkaar onderscheiden. 

In zijn moederland is de Fell pony de eeuwen door voor allerlei doeleinden gebruikt: op de 

boerderijen, bij het hoeden van de schapen, als rijdier, tijdens de jacht, als betrouwbare 

lastpony en in de mijnen voor het transport van kolen en erts. Prins Philip rijdt al sinds jaren 

met succes het vierspan van de Engelse koningin. Aan de door de eeuwen heen opgetreden 

veranderingen heeft de Fell zich prima aangepast, met behoud van de karakteristieke 

eigenschappen die hem tot zo'n bijzondere pony maken.  

 



Sinds 1993 komt de Fell pony ook voor in Nederland en krijgt steeds meer belangstelling 

vanwege zijn goede karakter, zwarte kleur en het zware behang van manen, staart en sokken. 

 

Stamboek: http://www.nfps.nl/index.htm 

 

Hackney 

 

De Hackney komt van oorsprong uit 

Engeland. Het dier werd voornamelijk in 

de Graafschappen Norfolk en Yorkshire 

gefokt. In eerste instantie werd de 

Hackney als last- en rijdier gebruikt. 

Vanwege zijn snelheid en het grote 

uithoudings- vermogen heeft de 

Hackney zeer lange tijd vooral de 

postkoetsaanspanning gediend.  

 

In heel Engeland bestond een net van 

geregelde lijndiensten voor zowel post als personen vervoer. (Royal Mail) 

  

De naam 'Hackney' komt van het Franse woord 'Hacquenee' hetgeen is afgeleid van het 

Latijnse woord voor paard 'equus'. De term Hacquenee werd in Engeland, rond 1300, 

opgenomen als Hackney. Destijds betekende Hack rijpaard om het verschil aan te duiden met 

de zwaardere paarden. Later werd er ook mee aangegeven dat het paarden betrof die voor de 

huur koetsen liepen omdat van berijden nauwelijks geen sprake was. De hoog opgooiende 

gang van de Hackney zit niet echt comfortabel. 

 

Rond 1900 werd de Hackney in Nederland ingevoerd. Door het elegante uiterlijk was de 

Hackney een geliefd paard voor de luxe equipages (rijtuig met paarden en bedienden). Toen 

na de 1e wereldoorlog het gemotoriseerde verkeer toenam werden de Hackneys nauwelijks 

nog ingezet. Het gebruik en de fokkerij stonden op een heel laag pitje. 

 

Na de 2e wereldoorlog nam de belangstelling voor de Hackney weer toe, voornamelijk door de 

mogelijkeden de paarden meer hobbymatig te houden en voor de sport. 

 

De Hackney wordt gefokt in twee maten; de grote maat betreft dieren met een schofthoogte 

van 1.40 m. en hoger. De kleine maat betreft dieren kleiner dan 1.40 m. 

 

Stamboek: http://www.hackneystamboek.nl/site/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ijslander 

 

De IJslander komt uit IJsland en wordt 

daar al meer dan duizend jaar raszuiver 

gefokt. Vanaf het jaar 930 na Chr. geldt 

er een importverbod waardoor er 

sindsdien totaal geen inbreng van 

vreemd bloed in de fokkerij meer is 

voorgekomen. Zelfs in tijden van grote 

natuurrampen bleef dit verbod bestaan 

en moest het ras zich op eigen kracht 

herstellen.   

De IJslander stamt af van het Europese 

oerpaard 'Equus Stenonsis'. Een lijn van 

het nageslacht van dit oerpaard werd 

een miljoen jaar geleden getemd door 

Germaanse stammen. De paarden verspreidden zich in Scandinavië en Groot Brittannië en 

kwamen met de Vikingen uiteindelijk terecht op IJsland.   

 

Door deze strenge natuurlijke selectie (natuurrampen en barre weersomstandigheden) is het 

IJslandse paard een sterk, sober en intelligent paard geworden met veel werklust en 

temperament. Op IJsland werd (en wordt soms nog) het paard ingezet als rij- en lastdier en 

vervoerde het mensen en post. Omdat men vaak grote afstanden moest overbruggen werd er 

met één of meerdere 'handpaarden' gereden zodat de ruiter van paard kon wisselen. Op de 

boederijen werd de IJslander ingezet voor klein landbouw werk en zelfs om schapen te 

drijven! Tegenwoordig worden er veel gangenwedstrijden en races gereden en is de IJslander 

een heus sportpaard.  

Doordat de IJslanders pas op vijf jarige leeftijd worden ingereden verblijven zij vaak lange tijd 

in kuddeverband. Hier leren de jonge dieren hun sociale vaardigheden waardoor ze vriendelijk 

en goed in de omgang zijn. Naar elkaar bijten en slaan, bij groepsritten bijvoorbeeld, komt 

zelden voor.  

 

Stamboek: http://www.bsijp.be/ 

 

Connemara 

 

De Connemara Pony is afkomstig uit Ierland. 

Een gebied in het uiterste westen dat 

Connemara heet en waar de pony zijn naam aan 

dankt. Eeuwen lang leefden de pony's in het 

onherbergzame en heuvelachtige gebied in 

halfwilde staat. Het gebied staat bekend om zijn 

gure klimaat; veel regen, mist en wind en vooral 

weinig voedsel. De Connemara is een 

uiteindelijk product van de oude West-Europese 

rassen en de destijds op Arabieren gelijkende 

paarden. Door het bizarre klimaat konden 

slechts de sterkste dieren overleven en zodoende bleef er een sterk en gehard paardje over. 

De huidige Connemara is een robuuste pony met adel en uitstraling. 



Stamboek: http://www.connemaraponybelgium.be/ 

 

Mérens  

 

De Mérens is een compact zwart 

bergpaard, van origine afkomstig uit 

de Franse Pyreneeën. Soms spreekt 

men ook wel over de poney 

Ariègeois. 

Eind jaren zestig was het ras bijna 

uitgestorven maar met behulp van 

de Franse Staatsstoeterij hebben 

enkele fokkers dit weten te 

voorkomen.  

De Mérens wordt in Frankrijk vaak in 

kudde verband gehouden en lopen 

van mei tot oktober hoog in de 

bergen. Mede door de enorm steile 

hellingen ontwikkelen ze een bedachtzaam karakter. Paniekreacties zouden immers kunnen ontaarden 

in een dodelijke val in het ravijn. Dit kalme karakter is een van de meest gewaardeerde eigenschappen 

van de Mérens.  

In Frankrijk werd en wordt de Mérens veel gebruikt in de landbouw maar tegenwoordig ook steeds 

meer voor het maken van meerdaagse trektochten.  

In 1976 schreef Wouter Slob in 'De Hoefslag' een artikel over de Mérens en dat wekte de 

nieuwsgierigheid van de heer en mevr. van 't Schip. Zij reisden in datzelfde jaar naar Frankrijk en 

kwamen, onder leiding van een gids, oog in oog te staan met een grote kudde Mérens paarden. Het 

jaar daarop bracht de heer van 't Schip de eerste Mérens paarden naar Nederland; 6 merries en 1 

hengst.  

 

Stamboek: http://www.merensbelgium.be/homenl.html 

 

Tinker 

 

De Tinker vindt zijn oorsprong in 

Ierland en Engeland als het paard 

van rondtrekkende zigeunerfamilies. 

De naam Tinker komt van het Ierse 

woord 'tinceard' (tinsmid), het beroep 

van de zogeheten Iris Travellars 

(zigeuners). In andere landen wordt 

de Tinker ook wel Gypsy Horse, 

Gypsy Vanner Horse of Irish Tinker 

genoemd. Hoewel de Tinker steeds 

minder gebruikt wordt om de 

rijdende zigeunerwoning te trekken 

is het ras nog steeds een trots bezit 

van veel zigeunerfamilies en 



bepalen zij grotendeels de fokkerij. 

 

Omdat de zigeuners het destijds niet zo nauw namen met de fokkerij vermoed men dat o.a. de 

Shire, de Clydesdale, de Dales en Fell pony hebben bijgedragen tot de huidige Tinker. 

Eigenaars van Tinkers gebruiken vandaag de dag liever de term Irish Cob. 

 

Stamboek: http://www.tinkerstamboek.eu/ 

 

Ezelrassen 

 

De meeste ezels hebben een 

schofthoogte van 1.20 meter. Er 

zijn ook mini ezels, met een 

schofthoogte van 1 meter. Twee 

rassen, Grand Noir du Berry en 

Poitou, zijn 1.40 meter hoog. De 

Poitou valt op door zijn lange 

haar. Dit ras diende tot de 20e 

eeuw vooral door kruisingen met 

het trekpaard Trait Mulassier om 

muildieren voort te brengen. De 

Grand Noir du Berry is van 

oorsprong een werkezel die zijn 

naam ontleent aan een streek in 

het hart van Frankrijk. 

 

In 24 Europese landen zijn nog 57 ezelrassen of variaties daarvan aangetroffen. Dat lijkt veel, maar het 

aantal dieren dat van de meeste rassen over is, maakt de ezel tot een bedreigde diersoort. 

Het goede karakter van een ezel maakt deze tot een ideale partner voor het aangespannen werk. 

 

Klik hier voor een videofragment 

 

Stamboek: http://www.ezelvereniging.nl/home.html 

 

 

 

 


