
 
   Een Brabants trekpaard in 

de klas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordje voor de leerkracht: 
 

Hallo! 

 
Wat leuk dat je de uitleenset “Brabantse trekpaarden” ontleende. Deze set bevat een miniatuurversie 
van het Brabants trekpaard, enkele speeldozen en een handleiding. Je leerlingen komen zo op een 
speelse manier in contact met de Brabantse trekpaarden. 

  
Hieronder enkele puntjes om je goed voor te bereiden. 

  
• Kies een leuke locatie. Bijvoorbeeld een stal of weide in de buurt. Of zelfs tijdens een huifkartocht 

zou zomaar kunnen! Spreek zeker trekpaardeigenaars uit je buurt aan. Je vindt hun 
contactgegevens op www.brabantstrekpaard.be/aanbod/diensten . 

• Er zijn heel wat materialen voorzien, maar je kan de eenvoudig af te printen documenten ook 
terugvinden op www.brabantstrekpaard.be/educatief.  

• Bekijk op voorhand de opdrachten, zodat je kan inschatten hoeveel voorbereiding je nodig 
hebt. Bijvoorbeeld: Voor één van de opdrachten moeten figuurtjes uitgeknipt worden. Doe je dit 
als leerkracht op voorhand of kunnen je kinderen dit zelfstandig? 

• Print ook de andere kleurplaten uit, zodat de kinderen die sneller klaar zijn met een spel hiermee 
aan de slag kunnen gaan. 

  
Veel plezier! 
 

 

 

Het Brabants trekpaard:  
In de paardenwereld heb je twee soorten paarden: warmbloedige en koudbloedige paarden. Het 

Belgisch trekpaard is een koudbloedpaard. Dat betekent dat het over het algemeen veel rustiger is 

van karakter en veel zwaarder gebouwd.  

Toch horen we overal nog de naam “Brabants trekpaard” of  

“Brabander” opduiken. Dat komt doordat de eerste fokkerijen  

te vinden waren in Vlaams-Brabant. Het trekpaard was erg  

geliefd omdat het veel werk op de boerderij voor zijn  

rekening nam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: 

Verdeel de klas in groepjes van 2 leerlingen. 

Geef elk groepje een brochure en geef de 

leerlingen even de tijd om die te bestuderen.  

Deel daarna de quizkaarten uit en laat hen samen 

testen hoeveel ze van het trekpaard onthouden 

hebben.   
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brabantstrekpaard.be%2Faanbod%2Fdiensten&data=04%7C01%7Cpieter.berden%40vlaamsbrabant.be%7C45efa58a3165475e451a08d9b0c110d0%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637735165518482377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v2XG43TwoaD6LvmVNXofu%2FGY8Ojk9V%2BubkmxbzV1GYo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brabantstrekpaard.be%2Feducatief&data=04%7C01%7Cpieter.berden%40vlaamsbrabant.be%7C45efa58a3165475e451a08d9b0c110d0%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637735165518482377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jDfVWj1kBLSMdsBJl1o0I63ZRoVjz5Do%2FbXN8MExlRU%3D&reserved=0


Het gebruik van het Brabants 
trekpaard:  
Vroeger was het trekpaard erg belangrijk en waardevol. Je had het bijna voor alles nodig: werken op 

het vel, boomslepen,  trekken van boten, vervoeren van allerlei materialen… Van over heel de wereld 

kwamen mensen naar onze streken afgezakt om een Belgisch trekpaard te kopen.  

Tot het moment dat de tractoren en andere machines in de land- en bosbouw hun intrede maakten. 

Vanaf dat punt werd het trekpaard plots veel minder belangrijk waardoor het even zelfs dreigde te 

verdwijnen.  

Gelukkig zijn er nog heel wat liefhebbers die er mee aan de slag gaan waardoor je vandaag nog 

steeds werkende trekpaarden kunt tegenkomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Het optuigen van een trekpaard:  
Misschien wel de belangrijkste vaardigheid als je met trekpaarden aan de slag wil gaan is het optuigen 

van een paard. Dit wil zeggen dat je het klaarmaakt om er mee te werken. Er zijn verschillende 

onderdelen: de haam, het kopstuk, de broek, de strengen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: 

Leg de grote kaarten langs elkaar op de tafel.  

Laat vervolgens de kinderen aan het woord. Wat 

zien zij? Weten ze waarvoor de machines 

dienen?  

Hierna krijgen de kinderen elk een kleine kaart die 

zij op de juiste plek moeten leggen.  

Laat elk kind verwoorden waarom het trekpaard 

vervangen werd.  
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Opdracht: 

Zet het trekpaardbeeld in het midden van je 

klas.   

Probeer samen met de kinderen het 

trekpaard correct op te tuigen. Schenk extra 

aandacht aan de juiste benamingen van de 

onderdelen.  

Wil je het extra moeilijk maken?  

Knip dan het stappenplan in stukjes en laat 

de kinderen het zelf in de juiste volgorde 

leggen.  



Opdracht: 

Verdeel de klas in groepjes van 2 leerlingen. 

Geef hen elk een stapeltje met Belgische kampioenen.  

Geef de opdracht om volgend raadseltje op te lossen:  

“Jaartallen zijn maar cijfertjes en dus niet van belang.  

Zet ons in de juiste volgorde zoals jullie klasrij in de gang.” 

Wat is de juiste volgorde? 

(Alfabetische)   
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Naamgeving bij trekpaarden: 
Net als bij mensen heeft elk trekpaard ook een voor- en 

achternaam. De voornaam wordt bij de geboorte van elk 

veulentje gekozen door de fokker. De achternaam staat vast 

en is meestal de naam van de boerderij of een verwijzing 

naar de streek waar het veulentje geboren werd. Zo kan je 

ook na verkoop paarden makkelijk terugkoppelen aan hun 

geboortestal.  

Wist je dat de veulentjes geboren onze provincie allemaal 

het stukje Vlaams – Brabant bij hun achternaam krijgen? 

Hun naam is dan bijvoorbeeld “Heleen van ’t Rietenhof van 

Vlaams-Brabant” .  

 

 

 

 

 
 
Belgisch kampioenschap:  
 

 

 

Jaarmarkten en keuringen: 
Er zijn heel wat wedstrijden voor trekpaarden: trekwedstrijden om het sterkste paard, menwedstrijden  

waarbij het trekpaard met een koets een parcours moet afleggen, exterieurkeuringen om het mooiste 

paard te kiezen …  

Ook bij jou in de buurt zal er ongetwijfeld wel ergens 

een trekpaardenwedstrijd doorgaan. Vaak is het een groot 

dorpsfeest wat ook wel “de jaarmarkt” genoemd wordt.  

Die zijn zeker  de moeite om eens een kijkje te nemen.  

 

Op de website  www.brabantstrekpaard.be vind je  

een kalender terug waar je kan zoeken naar  

evenementen in je buurt.  

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: 

Verdeel de klas in groepjes van 2 

leerlingen. 

Geef hen elk een stapeltje met de foto’s 

van de kampioenmerries.  

Laat hen het memoryspel spelen 

waarbij ze moeten zoeken naar 

paarden met dezelfde voor- of 

achternamen.  

Welke kaart blijft er over?  

(Nina van Hoeve de eik) 
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http://www.brabantstrekpaard.be/

