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Hoofdstellen

De onderdelen van een hoofdstel.

Fontargo van Linquenda is de eer-
ste goedgekeurde mini zoon van oud 
kampioen Winningmood van de Toom 
(v. Larsto v.d. Berkenhoeve). Moeder is 
de zeer bekende kroon en preferente 
Pauwke van stal Dijkzicht (v. Florio v.d. 
Beatrixlaan) die achtmaal de felbegeerde 
1e premie op haar naam wist te zetten. 
Pauwke heeft in Gratia van stal Dijk-
zicht (v. Kenneth van Bunswaard) een 
1e premie kroon minimoeder. Hoewel 
de afstamming niet direct mini gefokt 
is, zijn vrijwel alle nakomelingen toch in 
deze categorie terecht gekomen. Volgens 
mijn berekening zou ook deze Gratia, net 
als haar dochter Pauwke het predicaat 
preferent mogen dragen. Moeder van 
Gratia is Delight van stal Possemis (v. 
Nero v.d. Olde Maten) en heeft als moe-
der Titia van stal Possemis. Titia draagt 
de predicaten kroon en preferent en is 
onder andere moeder van de goedge-
keurde Mister van Spoorzicht en oma 
van Vancouver van stal Spoorzicht en 
Deandy van stal Possemis. Titia is een di-
recte dochter van Newton van Dorpzicht 
en Dunstall Delight (v. Wells Imperial). 
Delight is onder meer moeder van Zico 
van stal Possemis, Nick v.d. Ruif en oma 
van Cansas van stal Possemis.

Fascination v.d. Colorstable zorgde 
voor het tweede succes voor de familie 
Geven tijdens de laatste hengstenkeuring. 
Hun bruinbonte fokproduct Fascination 
werd goedgekeurd. Zowel vader Tampico 
Dynamic (v. Dreadnought Dynamic van de 
Beemster) als moeder Ravelation (v. Lar-
sto v.d. Berkenhoeve) werden gefokt op 
de Colorstable. Daarnaast zijn beide gefokt 
uit de imposante merrielijn van Darling 
van de Zandkamp (v. Winston L.H.). Deze 
zwarte, kroon en superpreferente merrie is 
reeds nader omschreven bij Flexaility v.d. 
Colorstable. De moeder van Fascination 
is de kroonmerrie Ravelation v.d. Color-
stable. Op papier staat ze als valk-kleurig 
vermeld, dit is echter valkkleurig bont met 
niet teveel witte aftekeningen. De dochter 
van de kroon en preferente Hillary van 
Kort Ambacht (v. Adam v. Spuitjesdom) 
behaalde een 1e premie en is een volle zus 
van de goedgekeurde hengst Velvet v.d. 
Colorstable. Hillary op haar beurt is een 
volle zus van Justus van Kort Ambacht en 
Subliem v.d. Colorstable en hebben de 
voornoemde kroon en superpreferente 
Darling van de Zandkamp als moeder. 

Fabrégas van stal Brammelo is de zoon 
van Winsomeboy v.d. Rising Sun Stable 

(v. Morjoy Nickel) en kroonmerrie Zillertal 
van stal Brammelo. Zillertal is een palomino 
kleurige dochter van Sander v.d. Hoefslag (v. 
Gentleman van Bangaerde) die nu al vijfmaal 
een 1e premie wist te behalen. Moeder van 
Zillertal is de kroon en preferente Raysa v.d. 
Dorpsbleek (v. Kalypso of Sportview). Raysa 
is ondermeer bekend als moeder van Beloki 
van stal Brammelo. Deze goedgekeurde 
hengst is een zoon van Sander v.d. Hoefslag 
en daarmee een volle broer van Zillertal. De 
moeder van Raysa is Giovi van stal Bram-
melo, een preferente dochter van Adam van 
Spuitjesdom. Deze bruine merrie heeft als 
moeder Davine van stal Brammelo (v. Tempo 
v.d. Zandkamp) die de predicaten kroon en 
preferent mag dragen. Naast voornoemde 
Giovi is Davine onder andere moeder van de 
goedgekeurde Hemmingway van stal Bram-
melo (v. Adam v. Spuitjesdom) en de kroon 
en preferente Krishna van stal Brammelo (v. 
Fairy Goldsmith) die op haar beurt moeder is 
van Redondo van stal Brammelo (v. Kalypso 
of Sportview) en via dochter Passadoble van 
stal Brammelo oma is van Blitzer van de 
Casterhof. De bloedlijn van Fabrégas loopt 
verder via de kroon en preferente Anke van 
stal Brammelo (v. Heraut v. Bunswaard) en 
Star of Freesland, die dezelfde predicaten 
mag dragen. 
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In het juni-juli nummer van 2013 van 
De Shetlandpony bespraken we al het 
juiste bit. Dit bit moet natuurlijk op de 
een of andere manier vastgemaakt 
worden aan het hoofd van de 
pony. Daarvoor gebruiken we een 
hoofdstel. Ook hoofdstellen zijn in 
vele soorten en maten verkrijgbaar, 
vandaar dat we in dit artikel aandacht 
besteden aan hoofdstellen.

Het hoofdstel in stukjes
Om te kunnen begrijpen wat een 
hoofdstel doet, kunnen we het beste de 
onderdelen stuk voor stuk onder de loep 
nemen. Hoewel er veel verschillende 
soorten hoofdstellen bestaan, is de basis 
van alle hoofdstellen in feite gelijk. Op 
het plaatje worden de onderdelen van 
een menhoofdstel zonder oogkleppen als 
voorbeeld gebruikt.

Kopstuk
Het kopstuk is het gedeelte dat achter de 
oren van de pony langs loopt en is in feite 
“de basis” van het hoofdstel, alle andere 
onderdelen hangen hier aan vast. Daarnaast 
heeft het kopstuk bij gebruik van een bit 
met hefboomwerking ook de functie van 
druk creëren achter de oren van de pony.

Bakstukken
De bakstukken vormen de verbinding tus-
sen het kopstuk en het bit. De twee losse 
bakstukken zijn onafhankelijk van elkaar 
in hoogte te verstellen en zo het bit op de 
juiste hoogte in de mond te hangen. Het 
is echter wel aan te raden om de bakstuk-
ken op gelijke hoogte af te stellen, om zo 
scheefheid van het hoofdstel te voorko-
men. Bij het hoofdstel op het plaatje die-
nen de bakstukken ook als “ophanging” 
voor de neusriem.

Frontriem
De frontriem, welke vastgemaakt wordt 
aan het kopstuk, dient vooral voor stevig-
heid van het hoofdstel. Het zorgt ervoor 
dat het kopstuk niet naar achter kan 
schuiven.

Lepel
De lepel is een onderdeel dat alleen 
deel uit maakt van menhoofdstellen en 
het dient alleen voor de sier. Vroeger 
werd deze lepel gebruikt in de meer-
spannen om eventuele verschillen in af-
tekeningen op het hoofd te verbergen. 
Ook was het een mooie plaats voor 
het aanbrengen van bijvoorbeeld een 
familiewapen. De lepel kan nog altijd 
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men en er daardoor niet op reageren. Er 
zijn echter ook pony’s die graag alles zien 
en zich met oogkleppen juist niet veilig 
voelen. Voor deze pony’s kan het een uit-
komst zijn om een menhoofdstel zonder 
oogkleppen te gebruiken.

Bitloze hoofdstellen
In het artikel over bitten, werd de bitloze 
optoming ook al behandeld. Deze opto-
mingen maken gebruik van een neusriem, 
die op verschillende manier bevestigd 
kan zijn en daardoor ook op verschil-
lende manieren kan inwerken. Wanneer 
u wilt overstappen naar bitloos, is dat in 
principe niet anders dan de zoektocht 
naar het juiste bit, de optoming dient te 
passen bij de pony en de ruiter/menner. 
Het is daarom belangrijk om u in te lezen 
in de soorten optomingen, een keuze te 
maken en de optoming uit te testen.
 Hoewel er veel verschillende hoofdstel-
len op de markt zijn, lijken deze in prin-
cipe erg veel op elkaar. Het belangrijkste 
is dat u weet wat de verschillende riem-
pjes doen met een ponyhoofd en met die 
kennis een keuze te maken. Daarna is het 
vooral uw eigen smaak die bepaald welk 
hoofdstel u gebruikt.

voor deze doeleinden gebruikt worden, 
echter kan het hoofdstel ook prima ge-
bruikt worden zonder lepel.

Keelriem
De keelriem dient, net als de frontriem, 
voor het op de plaats houden van het 
hoofdstel. Deze riem zorgt er voor dat het 
hoofdstel niet over het hoofd van de pony 
kan schuiven. Het is echter wel belangrijk 
dat de keelriem niet te strak wordt vast-
gemaakt, anders krijgt de pony geen lucht 
meer en heeft het ook geen ruimte om 
nageeflijk te lopen.

Neusriem
De neusriem is het onderdeel van het 
hoofdstel dat waarschijnlijk in vorm het 
meest kan variëren. Er zijn vele soorten 
neusriemen (in dit geval een enkele neus-
riem die bevestigd is aan de bakstukken), 
hoewel niet iedereen overtuigd is van het 
nut van een neusriem. De neusriem zou 
zorgen voor een stabielere ligging van 
het bit. Dit komt vooral doordat de pony 
met een neusriem de kaken niet ver van 
elkaar kan doen en het bit stabieler ligt 
in een dichte mond. Echter, een pony 
die het bit accepteert en met een zachte 
hand geleid wordt, zal geen neusriem 
nodig hebben om de mond dicht te hou-
den. Het is van belang om de neusriem in 
ieder geval niet te strak vast te snoeren, 
zorg dat er in ieder geval twee vingers 
tussen de riem en de neus in passen.

Bit
Het bit is in feite het belangrijkste deel 
van het hoofdstel, aangezien daar de 
meest directe verbinding tussen het 
paard en de ruiter is. Meer informatie 
over bitten is te vinden in het artikel dat 
genoemd wordt in de inleiding.

Soorten hoofdstellen

Engels hoofdstel
Het meest gebruikte hoofdstel bij 
rijpony’s is het Engelse hoofdstel. Het 
Engelse hoofdstel heeft vaak een losse 
neusriem, dat door middel van een riem-
pje achter de oren van het paard beves-
tigd wordt. Hierdoor is het makkelijk om 
de originele neusriem, indien gewenst, te 
vervangen door een ander soort neus-
riem. Op de foto is zo’n hoofdstel te zien 
met een hoge neusriem, waaraan eigen-
lijk nog een sperriempje bevestigd hoort 
te zitten. Dit riempje heeft echter als eni-
ge functie de mond van de pony verder 
dicht te snoeren, waardoor het nauwelijks 
meer naar de ruiter kan communiceren 
als het het bit niet accepteert. Daarnaast 
kan het op een klein Shetlandhoofdje erg 
druk worden met al die riempjes.

Westernhoofdstel
Een hoofdstel waarbij zo min mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van riempjes, 
is het westernhoofdstel. Deze “mist” 
in principe altijd een neusriem. Verder 
verschilt het westernhoofdstel niet veel 
van het Engelse hoofdstel, echter zijn de 
westernhoofdstellen vaak uitbundiger 
versierd.

Menhoofdstellen
Menhoofdstellen zijn over het algemeen 
steviger dan Engelse hoofdstellen, het 
gebruikte leer is vaak grover. Daarnaast 
zijn de meeste menhoofdstellen, zoals 
die op de foto, uitgevoerd met oogklep-
pen. Deze oogkleppen beperken het 
gezichtsveld van de pony en kunnen 
ervoor zorgen dat deze minder prikkels 
van buitenaf krijgt en zich beter kan 
concentreren op het werk. In de meer-
spannen hebben de oogkleppen nog wat 
extra functies. Zo lopen bijvoorbeeld bij 
een vierspan of tandem de leidsels van 
de voorste pony’s langs de ogen van de 
achterste pony’s. Door oogkleppen te 
gebruiken wordt voorkomen dat de leid-
sels in de ogen komen. Daarnaast is het 
handig als pony’s de zweephulp, die niet 
voor hen bedoeld is, ook niet zien aanko-
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