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De Curly Horse is gemiddeld tussen de 1.42
mtr en de 1.65, ze wegen ongeveer 800 tot
1250 kilo, hebben een klein tot gemiddeld
hoofd, hun ogen staat iets verder uit elkaar
en iets schever, de wimpers zijn gekruld en
hun oren zijn iets kleiner als die van een
“normaal paard” de binnenkant van de oren
zijn gekruld. Over het algemeen hebben ze
een korte rug en korte hals, ze hebben
sterke en korte benen en hebben een
zachtaardig en vriendelijk karakter.
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Over het register
Het American Bashkir Curly Horses register
is opgericht in 1971, toen waren er slechts
21 paarden geregistreerd, nu zijn er
paarden geregistreerd over de hele wereld.
Inschrijving in het ABC register vereist een
DNA onderzoek van het paard.
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technologie, is het nu bekend dat de
Russische Bashkir los staat van de
Amerikaanse Bashkir curly horse. De naam,
Amerikaanse Bashkir Curly, blijft bestaan
voor de publieke erkenning.

“Waar komen ze vandaan?”
De oorsprong van de Curly Horses is tot op
de dag van vandaag nog steeds een
mysterie. Er wordt veel gespeculeerd over
hoe ze in het westen van Amerika terecht
zijn gekomen. Bijna alles wat er tot nu toe
bekend is over de Curly Horses is tot stand
gekomen door de Damele familie uit
Nevada.
Onderzoek
heeft
echter
aangetoond dat de Curly Horses niet alleen
in Nevada zijn gesignaleerd, ook bij de
Crow en lakota Sioux Indianen is
vastgelegd dat ze gebruik maakten van de
Curly horses in South Dakota.
De wintertelling uit 1801 toont aan dat de
Sioux indianen gebruik maakten van de
Curly horses. In 1881 werd gevraagd aan
de chef Red Horse tekeningen te maken
van de slag bij Little bighorn, op één van de
foto’s is te zien dat en Curly horse door de
Indianen werd bereden. Afstammelingen
van de Curly zijn nog steeds te vinden in die
regio.

“Waarom Bashkir Curly?”
Oorspronkelijk werd aangenomen dat de
Russische Bashkir Horse de voorvader was
van de Amerikaanse Bashkir. De naam
American Bashkir Curly is aangenomen om
onderscheid te maken tussen de twee
Basjkieren. Met de komst van nieuwe

“Ze hebben weinig onderhoud
nodig.”
American Bashkir Curly horses zijn
makkelijk te onderhouden, over het
algemeen hoeven ze niet veel bijgevoerd te
worden als ze beschikken over een goede
weidegang en regelmatig wat hooi kunnen
ze ook heel goed buiten leven (24/7) ze
hebben sterke hoeven en een beslag is
normaliter niet nodig.

“Ze zijn intelligent.”

“Ze hebben meer dan alleen een
gekrulde vacht.…”
Het gekrulde haar van een American
Bashkir Curly Horse lijkt helemaal niet op
normaal paarden haar, maar lijkt meer op
wol.
Het
haar
is
ook
meestal
hypoallergeen, mensen gewoonlijk die
allergisch zijn voor paarden hebben vaak
geen allergische reactie bij de Curlies. Het
register heeft vele brieven ontvangen van
dankbare nieuwe paarden eigenaren die,
voordat ze van de Curly Horses gehoord
hadden, nooit hadden gedacht dat ze ooit
een paard konden hebben.
Van het haar kan zelfs kleding gemaakt
worden d.m.v. spinnen en weven. In de
winter kan hun vacht variëren van micro
wave krul, crusched velvet. De zomervacht
kan variëren van glad tot golvend. De
manen en staart variëren van krullen tot
dreadlocks.

Professionele trainers zoals Anna Twinney,
die hebben gewerkt met de Curly Horses
zullen getuigen zijn van hun intelligentie en
hoe gemakkelijk ze zijn in gebruik. Curly
Horses hebben vaak een rustig temperament/karakter en zijn zelfs voor de
beginnende ruiter makkelijk te hanteren.

“Ze zijn veelzijdig.”
Curly horses zijn veelzijdige paarden en
kunnen worden gebruikt voor dressuur,
springen, western en trailraces. Ook worden
ze vanwege hun rustige karakter gebuikt
voor therapeutisch paardrijden. Er zijn Curly
Horses die vanwege hun geweldige
prestaties in de paarden wereld erkend
worden door nationale en international
organisaties. Een Curly Horse genaamd “Q
card” is toegevoegd aan de International
Side Saddle Hall of Fame. “ Spartnick” is
ook een uitgesproken voorbeeld binnen het
Curly Horse ras. Hij was Paard van het jaar
in 1996 bij de United States Dressage
Federation.

“Ze zijn American Bashkir Curly
Horses!”

