MAGAZINE VOOR L1EFHF.8JHRS VAN HET AANGESPANNEN RIJDEN

Ze gaan door het leven onder de namen Tinker, Bonte of
Irish Cob. Een paardje dat een interessante (aangespannen)
geschiedenis heeft en zich tegenwoordig kan verheugen
in een groeiende populariteit onder het 'men volk'. Geen
wonder, want de keuze voor de Tinker als menpaard blijkt
voor aankomende mt:nners en recreatierijders een heel
goede. Bob van Asselt weet er alles van.
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ob van Asselt ziet in de Tinker bijna het
ideale menpaard. Althans als het gaat
om menopleidingen en recreatief gebruik.
Hij heeft er op zijn bedrijf in Kootwijker
broek vier op stal staan. Bob: "Jaarlijks doe
ik zo'n 15 tot 20 cursussen. Dat zijn rond de
200 nieuwe menners. Ik heb duidelijk ver
schil kunnen bemerken in het soort mensen
dat aan de opleidingen deelneemt. Een aan
tal jaren terug waren dat nog overwegend
mensen met een 'paardenachtergrond';
mensen van het platteland die niet gauw op
de rug van een paard klimmen, maar het

met zo'n 'karretje' wél zien zitten. Zij weten
wat paarden zijn. Nu hebben we veel meer
met stadsmensen te maken zonder eigen
paard en aanspanning. Soms weten ze nau
welijks iets van paarden af. Voor die groep is
een 100% betrouwbaar en vooral rustig
paard bijna van levensbelang."

UIT DE STAL HALEN. Is het geen opgave
van die mensen koetsiers te maken? Bob:
"Neen, dat ervaar ik niet zo. Die mensen zijn
juist leergierig en staan helemaal open voor
hetgeen ik ze bij wil brengen. Zo'n eerste les

besteed ik aan het 'paard uit de stal halen'.
Hoe stap ik op het paard af, op welke manier
hou ik hem vast, hoe loop ik met hem? Het
lijkt zo eenvoudig, maar daarmee kan al het
nodige fout gaan. Veiligheid staat bij mij
voorop. De mensen moeten weten dat ze
met een risicovolle sport bezig zijn.
Hoewel.., de Tinkers nemen een stuk van dat
risico weg. Ze zijn super verkeersmak, laten
zich niet gauw gek maken. Ze zijn ook mak
kelijk in onderhoud en gebruik, hoeven niet
elke dag te bewegen.Je kunt ze bij wijze van
spreken een week op stal zetten, zonder dat

ze daarna bij de eerste les boven de kar uit
springen. De Engelsen zeggen 'No feet, no
horse'. De Tinkers hebben heel goede voe
ten, zijn spijkerhard op de benen. Dat is een
groot voordeel en maakt ze ook tot een rela
tief goedkoop menpaard."
Voor zover Bob bekend, worden met Tinkers
in Nederland en België nog geen marathons
gereden. Bob: "Ze zouden het zeker kunnen,
want denk niet dat het 'sloffers' zijn. Een
Tinker doet niet onder voor een snel koet
spaard. Ze kunnen minstens wat Haflingers
en Fjorden kunnen, maar missen dat scheut
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Tinkers zijn 'spijkerhard' ol' de benen. De
hoeyen zijn ylak en dl'Oog.

Bob van Asselt
Bob van Asselt (35 jaar) startte zijn carrière als rurter,
volgde de (ORUN) opleiding in Deurne en nam daar
afscheid met het 12 diploma op zak. Zijn stageperio
de voldeed hij onder andere bij Ton Monhemius,
alwaar hem het mennen werd bijgebracht. Dat was
begin jaren tachtig. Hij was bedri~sleider en paardrij
en meninstructeur bij verschillende maneges, waar
onder zes jaar bij Riant. In 1994 besloot Bob voor
zich zelf te beginnen en verhuurt zich sindsdien als
zelfstandig meninstructeur aan maneges en vereni
gingen. AI enkele jaren fungeert hij als examinator
voor het mendiploma en koetsiersbewijs. Hij is
mede-auteur van de cursus 'Zilver'. Dat alles onder
de vleugels van de NBVAP. Onlangs verhuisde hij
naar Kootwijkerbroek. Op een vijf hectare groot
complex zijn daar thans stallen, manege, een hotel
en cursuszaal in aanbouw. Een heus men-complex,
dat zijn voltooiing nog dit jaar krijgt. MenSport houdt
u op de hoogte.

je bloed en dat is voor ons werk alleen maar
goed. Er zit 'n goeie mond op, waar je prima
mee kunt sturen. Ze zijn ook geliefd bij het
publiek, want door die fraaie sokken hebben
ze een beetje de uitstraling van Friezen en
Shires. Trouwens ook bij de menners zijn
bont en behang hartstikke in. Tijdens Paard
97 in december heb ik wat cursisten met
Tinkers laten rond rijden. Ik heb me verbaasd
over de geringe kennis van het publiek.
Tientallen keren heb ik moeten horen: 'zijn
dit Friezen mijnheer'? Heel veel kinderen wil
den daar onzepaarden aaien. Ze kropen sonls
letterlijk onder ze door. Tinkers blijven daar
lUstig onder en laten zich bijna alles welge
vallen. De bekende 'Manege zonder drem

pels' in Bennekom, waar gehandicapte kinde
ren paardrijden, maakt niet voor niets
geblUik van Tinkers. Daar lopen ze in twee
span met een zeil er tussen waarop het kind
ligt Een therapie die heel goed aanslaat"
Zijn er dan helemaal geen minpuntjes te mel
den over Tinkers? Bob: "Het enige.wat ik zou
kunnen bedenken is de maat van maximaal
1.55111. Gemiddeld zitten ze op 1.45/ l.50m.
Kleiner, 1.38m, komt ook voor. Verder moet
je natuurlijk van bont houden."
E IGEN MATERIAAl.. Bob kan op dit
moment vier complete aanspanningen met
een Tinker op de weg zetten. "In het begin
geblUikte ik voor mencursussen het materi

Tinker~geschiedenis
Het menpaard waarover we u informeren is dit keer niet vemoemd naar tiet gebied van oorsprong, maar naar
de eerste bevolkingsgroep die ze gebruikte. Engelse en Ierse zigeuners die als ketellapper hun brood verdien
den werden Tinkers genoemd en zo ontstond de naam van de paardjes die zij voor hun armzaiige wagens en
huifkarren spanden. Niet uit luxe, want de Tinker zou je eigenlijk een 'allegaartje' kunnen noemen. In de jarEn
vijftig vielen ze goedkoop in handen van zigeuners omdat bonte paarden toen werden geweigerd door de
stamboeken. De afkomst kan dan ook niet anders worden getypeerd als twitelacfltig. Waarschijnlijk hetben
koudbloeden als Shire en Clydsdale een belangrijke bijdrage geleverd in oombinatie met Fell- en Dales pony's..
De leren kennen geen stamboek voor de Tinkers, maar de zigeuners hebben een eigen standaard ontwikkeld.
Met veulens die daar niet aan voldoen wordt niet verder gefokt. Het zigeunervolk heeft 'in de loop der jaren ook
bewust op kleur geselecteerd. In hun cultuur hebben kleuren een symbolische waarde. De tinten roodbruin en
wrr staan voor geluk. Jaarlijks op de tweede dinsdag én woensdag van juni wordt in Appleby, Westmoreland
een grote 'Gypsie en Horse fair' gehouden. Op deze markt bieden veel zigeuners Tinkers aan. Via Ierse opko
pers komen ze onder andere terecht op de paardenmarkten van Utrecht en 's Hèrtogenbosch. Prijzen variëren
van f 3J)(XJ, - (BEF 53.500) tot f7JXXJ, - (BEF 124.500) Uiteindelijk komen ze terecht bij liefhebbers in België,
Nederland en Duitsland. Vooral in Dtritsland is de Tinker populair geworden. Het aantal moet daar inmiddels
tegen de 3000 liggen. Tegenwoordig kopen de Duitsers rechtstreeks in Ierland. Volgens Stamboekoprichter
W. Kloostra heeft dat vodr de Nederlandse en Belgische markt een prijsopdrijvend effect gehad.

Gegevens van .het stamboek i.o.
Hoogte: tussen 1.35 en 1.55m(1.57m komt bok voor)
Kleur: de varianten zijn van zwart-en bruin-, platen- of koebont. Er bestaat ook driekleurig bont. Typerend is
de witte bles.
lichaam: de afmeting van het hoofd varieert. Het Nederlands stamboek selecteert op kleine hoofden. Dat
komt het meest overeen met de echte Ierse Tinker. De schoft is hoog, maar niet al te sterk ontwikkeld. De
hals IS kort en krachtig, de schouders breed en lang. Dat ze~de geldt voor de romp. Zoals het een trekpaard
je behoort is het knuis krachtig en breed. De-staart is laag ingeplant.
Benen: de gewrichten zijn goed ontwikkeld, maar de beenstelling in niet a~ijd correct. O-vormige achterbe
nen en koehakkigheid komen voor. Het behang is Tinker's visrrekaartje. De hoeven zijh groot, vlak, en droog
en behoren lichtgekleurd te zijn.
Beweging: zowel in stap als draf is de actie vliftig. Het galopeerverrnogen blijft wat achter.
Ogen: grote ogen met een vriendelijke uitdnukking. Als de ogen in de witte bles staan is de kleur rreestal
blauw. Maanogen komen ook voor.
Oren: de oren zijn aan de kleine kant.
Temperament: Tinkers zijn echte doorzetters. Ze zijn leergierig, werklustig en betrouwbaar. Ze hebben een
nustige natuur, maar toch levendig.
Algemeen: Tinkers zijn middelgrote (trek)paarden die je met recht sterk mag noemen: Zij zijn geschikt als rij
paard, kunnen springen en worden met succes gebluikt voor Westemriding. Voor de recreatieve mensport
zijn ze meer dan geschikt: Het Tinker Stamboek i.o. voorziet in registratie en elke Tinker die wondt gEirmpor
teerd krijgt een chip. Het Stamboek gaat ook zwerftochten organiseren met Tinkers onder het zadel en in
aanspanning met huifkarren. Voor inlichtingen: Nederlands Tinker Stamboek i.o., W. Kloostra, Elizabethweg
15, 1351 BT Hoenderloo (055) 378 13 53 of (06) 54 31 87 04
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aal van de maneges. Daar ben ik van terug
gekomen. Vaak waren het tuigen van twijfel
achtige kwaliteit, leken de wagens meer op
vierwielige fietsen en waren ook de paarden
lang niet in alle gevallen geschikt voor oplei
dingen. Ik heb toen besloten al het materiaal
zelf aan te schaffen en verhuur dat aan de
maneges waar ik les geef." Kunnen ook par
ticulieren in het bezit van het koetsiersbe
wij s of menbrevet een aa nspanning bij jou
huren? "Niet zonder begeleiding. Ik lees wel
eens over verhuurbedrijven die een huifkar
met pony voor een trektocht van een week
of zo meegeven. Niet bij mij. Ik vind dat risi
co te groot; je praat wel over f30.000 ,- aan
materiaal dat je meegeeft. Wij organiseren
wel themadagen. Noem het maar soort reu
nies van oudcursisten. We gaan dan met
zo'n twintig aanspanningen een dag rijden
bij ons in de bossen of ook wel ergens bij de
zee. Ik heb dan de leiding en dat vinden veel
mensen plezierig en vertrouwd. Mijn eigen
paarden en wagensgaan mee. Dan kan ik
ook leerlingen zonder eigen aanspanning
een leerzaam en tevens ontspannen dagje
mennen bezorgen." Door het lessen met
Tinkers wordt het ras aardig gepromoot. Zijn
er nieuwbakken koetsiers die tot de aanschaf
er van overgaan? "Ja zeker. Inmiddels rijdt er
al een aantal mee rond. Als men het wil kan
ik daar in adviseren. Een goed adres is W.
Kloostra uit Hoenderloo. Hij i.mporteert
Tinkers rechtstreeks uit Ierland en heeft
thans een stamboek in oprichting. Maar ze
zijn ook te koop op de paardenmarkten van
Utrecht en Den Bosch."
tekst: Jan Maibllrg,
. fotografie: Marlun Keijzer

Het Nederlands Tinker Stamboek selecteert op kleine hoofden .
Bob l'alI Asselt '1rnoopte' spedaall'oor onze fotoreportage zijn vier Tinkers I'oor de wagen.
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