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Na 2 jaar intensief het traject aan de Equus Universalis te hebben gevolgd, is mijn visie wat betreft de
biomechanica en het leer en beweeg gedrag van het paard enorm verbeterd. Mijn persoonlijke visie,
een paard in zijn eigen kracht brengen en veel met positieve motivatoren werken sluit naadloos aan
op de visie van Equus Universalis: het al-kunnende paard.
Veel paarden zijn tegenwoordig helaas uit hun kracht en eigenheid gevallen. Al dan niet door trauma,
slechte training, negatieve ervaringen of een verkeerde situatie om in op te groeien/ te ontwikkelen.
Het hoofddoel van Equus Universalis is om deze paarden weer terug te brengen in hun beste 'ik': een
paard dat zich sterk, prettig en vooral HAPPY voelt. Dit is voor mij vanuit het Positive Horsemanship
ook al jaren het belangrijkste punt. Voorheen was ik voornamelijk veel bezig met de oefeningen uit
het vrijheidsdressuur aan te leren om een paard te verbeteren in zijn eigen waarde, maar sinds een
paar jaar dus ook juist met de oefeningen en het gymnasium vanuit de klassieke rijkunst.
Positive Horsemanship en Equus Universalis kunnen hand in hand gaan. Mijn eindwerk wil ik dan ook
graag toewijden aan het duidelijk maken wat reïnforcement doet in de training van een paard, hoe je
een paard positief kan beïnvloeden tijdens het trainen, maar vooral ook, hoe je bepaalde
gymnastische oefeningen uit het vrijheidsdressuur kunt gebruiken om een paard binnen het
gymnasium verder te kunnen ondersteunen.
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De kracht van Reïnforcers.
Wanneer je de stal of weide van een paard instapt, begin je eigenlijk al daadwerkelijk met trainen.
Elk stuk gedrag wat een paard laat zien, wekt een reactie bij de trainer op. Elke reactie van een
trainer beantwoord het gedrag van het paard. Dit gedrag word dus ofwel versterkt, ofwel uitgedoofd.
Wanneer men zich hier bewust van kan worden, dan begint de training al vanaf het moment dat het
paard jou ziet.
Klassieke conditionering:
Gedrag door anticipatie van een positieve of negatieve verwachting.
Er zijn verschillende manieren van conditioneren. Een oud voorbeeld wat vaak nog onbewust word
toegepast maar niet meer relevant is in de huidige (vriendelijke) paardentraining is klassieke
conditionering. Denk hierbij aan pavlov; positieve verwachting: het belletje rinkelt en er komt eten.
Er ontstaat een reflex bij het dier waarbij een positieve verwachting ontstaat via een trigger, in dit
geval het belletje. Een positieve verwachting komt nog veel voor binnen de paarden, maar er wordt
weinig meer bewust mee getraind. Een goed voorbeeld hiervan is het rammelen van de voerkar:
paarden gaan in anticipatie al slaan tegen de deuren. De positieve verwachting word bevestigd door
het daadwerkelijk voeren.

Het Pavlov principe komt ook voor in negatieve verwachting: de dansende beer op de hete plaat. De
beer begint te dansen op een bepaalde ondergrond, in anticipatie van een negatieve prikkel
(pijn/ongemak). Ook bij paarden komt dit nog veel voor, maar wordt vaak niet herkent als klassieke
conditionering met negatieve verwachting. Vaak is dit trauma. Een paard maakt een negatieve
ervaring mee, maar brengt dit in verband met de omgeving, geluid, geur of andere zintuigen. Een
trauma is vaak een geval van klassieke conditionering; angst of agressie door een negatieve
anticipatie op een situatie. Hierdoor is het vaak een grote uitdaging om een paard door een trauma
heen te helpen, er zijn veel triggers die het paard terug in anticipatie op negativiteit kunnen brengen.
Vaak worden de negatieve 'traumatriggers' vermeden om het paard niet terug in de staat van angst
of agressie te brengen, maar dit werkt averechts. Wanneer triggers worden vermeden zal de
anticipatie altijd blijven bestaan. Daarintegen kan er beter om deze trauma's heen worden gewerkt
doormiddel van operante conditionering. Gedrag aanleren doormiddel van een reïnforcer, zodat het
paard leert om te gaan met de triggers en van daaruit normaal gedrag kan gaan laten zien.
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Operante conditionering:
Operante conditionering kun je zien als bewust belonen of corrigeren. Een paard kun je positief
belonen of corrigeren (door iets toe te voegen) of door negatief belonen of corrigeren (door iets weg
te nemen).
Negative Reïnforcement ofwel RBelonen door druk of een negatieve prikkel bij het paard te verwijderen. Dit is tot nog de meest
gebruikte manier van belonen bij een paard. Het is makkelijk, snel en vaak zeer begrijpelijk voor het
paard. Neem bijvoorbeeld het leiden aan een halster: er wordt druk op het halster gezet, wanneer
het paard meeloopt word de druk verwijderd: belonen door de druk weg te nemen. Bij de methode
Parelli wordt hier tot het extreme in doorgewerkt en wordt de prikkel bij matige of geen reactie sterk
doorgevoerd naar het paard. Neem bijvoorbeeld het achterwaarts gaan: het touw word gewiebeld,
geen reactie, dus de prikkel word opgevoerd tot uiteindelijk het touw heftig heen en weer bewegen.
Stapt het paard daadwerkelijk naar achteren, dan word de negatieve prikkel weggenomen en krijgt
het paard daar zijn 'beloning' in. Daarnaast wordt hierbij vaak niet gelet op het feit of de
achterwaartse beweging ook daadwerkelijk goed is voor het paard. Helaas is het vaak zo dat de
zwaardere negatieve prikkel vaak wordt ingezet omdat het paard in de basis maar moet uitzoeken
wat de bedoeling is. Enkel bij de juiste reactie wordt de negatieve prikkel verwijderd.
Persoonlijk ben ik niet persé tegen het werken met R-, maar enkel tot op zekere hoogte. Wanneer ik
mijn been of zweep aanleg wil ik graag een reactie van het paard, krijg ik deze, dan neem ik mijn
been of zweep weer weg. Wil ik dat een paard voor mij opzij gaat, dan zal ik altijd lichte druk
gebruiken om te verzoeken opzij te gaan en deze lichte druk weer wegnemen als 'beloning'. R- is dus
zeker niet persé slecht! Wel heeft het mijn voorkeur om daarna nog via R+ te belonen om het paard
duidelijk te maken dat als hij zijn best doet, meedenkt en reageert hij een leuke beloning krijgt. Dit
om de negatieve prikkel zo snel mogelijk te neutraliseren. Hier spreek ik vaak over een "R neutraal".
Een R- die als het ware wordt opgeven door een R+ beloning.
Positive Reïnforcement ofwel R+
R+ is niets anders dan belonen door een positieve prikkel toe te voegen. In veel gevallen is dit het
aanbieden van wat lekkers. Het paard is de 'ontvanger' van de beloning en het moet dus voor het
paard in kwestie beloningswaardig materiaal zijn. Sommige paarden nemen al genoegen met een aai
en een kriebel, maar de meeste paarden zijn dol op even wat lekkers! Zelf gaat mijn voorkeur altijd
uit naar een simpel bixje of vitamine brokje. Voornamelijk omdat er bij mij in de vrijheidsdressuur en
het werk in vrijheid wat meer doorgaat dan bij het gemiddelde longeer en/of hand/rij werk. Snoepjes
zijn dan vrij groot en uiteindelijk een stuk ongezonder. Uiteraard zijn worteltjes/rozenbottels of
andere dingen die het paard aangeeft te waarderen ook een optie.
Het belonen door iets toe te voegen kan op verschillende manieren, maar een paard hecht vaak
enkel waarde aan 1 van zijn eerste behoeftes: voedsel, veiligheid, genegenheid, water, vriendschap.
Om met water te belonen zal een paard eerst dorst moeten hebben en dit is dus geen optie. Belonen
met veiligheid... Veiligheid zou nooit een beloning mogen zijn! Een paard moet zich ten alle tijden
veilig en prettig voelen bij zijn eigenaar.
Een zekere trainer beloont zijn paarden R+ door het geven van vriendschap en genegenheid, wat
helaas nooit wordt vermeld is dat deze paarden verder een eenzaam bestaan lijden (ja, bewust met
een lange ij...) zodat genegenheid en vriendschap in de 'beloningskring' terecht komt. Vandaar mijn
bewuste keuze voor voedselbeloning. Uiteraard kan een kriebel, even lekker spelen, een leuke
oefening uitvoeren of wat anders ook zeker gelden als beloning voor een paard! Maar dit is volledig
paard afhankelijk. Het is dus aan ons om uit te zoeken wat het paard het meest waardeert. (Maar
voer is altijd welkom)
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Negative Punishment ofwel PNegatief corrigeren is het corrigeren door een positieve prikkel weg te nemen. Dit werkt dus hand in
hand samen met de R+, je geeft even geen lekkers, geen knuffel en geen kriebel. Dit is dus een hele
subtiele manier van corrigeren.Tevens 1 van de fijnste manieren voor mij om ongewenst gedrag af te
leren; ik neem namelijk de aandacht af van het paard.
Veel paarden uiten 'vervelend' of 'slecht aangeleerd' gedrag om een reactie vanuit de trainer te
krijgen. Een paard dat schraapt op de poetsplaatst, bijt, of simpelweg 'loopt te draken'. Veel mensen
schenken hier aandacht aan door actief te corrigeren. Het grote probleem is dat dat JUIST is wat het
paard opzoekt; aandacht. Door een paard te corrigeren door simpelweg de aandacht weg te nemen
(P-) dooft negatief gedrag vaak makkelijker uit. Het paard wint er namelijk geen reactie of aandacht
meer mee. Passief corrigeren: paardvriendelijk en effectief!
Positive Punishment ofwel P+
Positief corrigeren wordt gedaan door het toevoegen van een negatieve prikkel. Dit kan tevens weer
van alles zijn, van een corrigerende tik tot stem verheffen. Vaak leidt deze manier van corrigeren tot
grotere problemen, zeker wanneer het al ingesleten gedrag is en het paard deze gedragingen alleen
maar uit om een reactie van de trainer te krijgen. Wanneer wij bijvoorbeeld een jonge bijtende
hengst fysiek corrigeren door een tik te geven, heeft deze zijn doel behaalt: aandacht krijgen en een
spelletje spelen. Hengsten onderling spelen graag 'happertje'. Op het moment dat wij als trainer een
paard fysiek corrigeren kunnen zij dit als een spel gaan zien in plaats van een correctie. Paarden zijn
geen mensen en gebruiken fysieke contacten op een hele andere manier.
De enige redenen dat ikzelf fysiek zou corrigeren is wanneer ik of het paard zijn veiligheid in gevaar
komen. Wanneer een paard mij gericht aan zou vallen, wanneer een paard mij simpelweg brutaal
omver loopt of geen rekening met mij houdt.
De neutrale middenweg "R neutraal".
Omdat er eigenlijk een groot grijs gebied ligt tussen R+ en R- heb ik de R neutraal in het leven
geroepen. Het mooiste voorbeeld wat ik hieruit kan geven binnen de vrijheidsdressuur is het
aanleren van de jambette of spaanse pas: het aantikken van een been met een zweepje (R-) maar bij
het gewenste gedrag tevens belonen. (R+). Hierdoor maak je de negatieve prikkel meteen ongedaan
en zal het paard geen negatieve ervaringen ontwikkelen bij het aanraken van het been met een
zweepje.
Tijdens mijn opleiding aan de Equus Universalis ben ik het nut van deze R neutraal zelf steeds meer in
gaan zien. Veel oefeningen worden tot zekere mate met een lichte druk aan het paard gevraagd;
bijvoorbeeld de shoulderlift als makkelijkste voorbeeld: het lichte druk geven op de schouder tot
deze lift en opzij beweegt, maar waar meteen woordjes, aanhalen of zelfs wat lekkers wordt gebruikt
om te belonen. Daarom sta ik ook erg postief tegenover deze opleiding, het belonen staat op zoveel
punten centraal. Daar worden zowel ik als paarden erg blij van!
Ik denk dat ik hier het theoretische gedeelte over de reïnforcers zal afronden, en wat verder in zal
gaan op de vrijheidsdressuur oefeningen daadwerkelijk toepassen in de klassieke rijkunst, en
daarnaast het paard in zijn eigen kracht te leren komen door hem de hemel in te prijzen voor de
kleinste dingen.
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Vrijheidsdressuur binnen de klassieke rijkunst....
Of is het vrijheidsdressuur gebaseerd op de klassieke rijkunst?
Veel oefeningen uit de vrijheidsdressuur vinden hun oorsprong in de klassieke rijkunst. Neem
bijvoorbeeld de Spaanse Pas: een oefening waarbij de schouderpartij vrij wordt gemaakt en het
paard meer balans en coördinatie ontwikkelt. Een spaanse pas wordt nu gelukkig weer steeds meer
gebruikt om een paard fysiek sterker en leniger te maken. Naast het fysieke aspect draagt de spaanse
pas mentaal ook enorm veel bij! Voor een onzeker, inzichzelf gekeerd of zelfs angstig paard kan het
helpen om zich "stoerder" te gaan voelen. Door zich groot te maken, zijn lijf aan te spannen, maar
ook de "happy muscles" in deze 'grootse' positie te gebruiken maakt een paard positieve gevoelens
aan.

Het steigeren is eveneens een oefening die nog naar de gebruiken van de klassieke rijkunst
uitgevoerd zou moeten worden. Helaas zie ik tegenwoordig veel paarden die steigeren zonder er
fysiek klaar voor te zijn, of met incorrect lichaamsgebruik. De uitgangs positie zou altijd een paard
moeten zijn dat zich vanuit de achterkant optilt. Nooit een paard dat zijn hals/borst gebruikt om
zichzelf omhoog te gooien. Dit kan meer schade dan goed doen voor een paard.
Zelf gebruik ik veel oefeningen uit het vrijheidsdressuur om een paard fysiek en mentaal in de
dagelijkse training te ondersteunen, of om verlichting te geven aan bepaalde fysieke ongemakken.
Door de verschillende oefeningen zijn er tal van stretch en opbouw mogelijkheden voor de spieren
van het paard. Bij paarden die onzeker zijn of mentaal nog geen stabiliteit hebben kunnen spelletjes
en makkelijke opdrachten uitvoeren enorm bijdragen aan de ontwikkeling.
Een voor mij belangrijk punt is dat het paard met fatsoen moet kunnen omgaan met een
voedselbeloning. Veel mensen zijn nog steeds huiverig dat ze een krokodil creeëren op het moment
dat ze met voedsel gaan belonen. Hiervoor gebruik ik altijd de simpele oefening "voerweigeren", in
combinatie met een "bridge"door de gehele training. Maar dat is voor mij als R+ trainer eigenlijk een
vorm van logica geworden.
Klassieke Rijkunst en R+ Training
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Wanneer je op een positieve manier met je paard wilt gaan trainen, maak gebruik van de R+
methode. Het werken met een beloning. Om je paard duidelijk te gaan maken wanneer hij nu exact
het goede gedrag laat zien, gebruik je een bridge. De bridge is letterlijk het bruggetje van het
‘correcte moment’ naar het aannemen van een beloning. Dit kan zowel met een clicker, als met
stem. Wat vooral belangrijk is, is dat de bridge een signaal is wat je niet in de dagelijkse training al
gebruikt. "Goedzo" raad ik vaak af, wanneer je bijvoorbeeld galop werk aan het doen bent en je
vertelt je paard een keer dat hij knap is, kan hij in de ankers gaan en een voedsel beloning
verwachten.
Een makkelijke bridge om je paard te timen is bijvoorbeeld een clicker. De clicker is een klein
apparaatje dat je gewoon in de dierenwinkel kunt kopen. Als je hem ‘clickt’ maakt hij een metalen
clickgeluid. Het principe van een clicker is dat het geluid nooit verandert en het voor een paard dus
erg duidelijk is wat er wordt bedoeld. Je kunt ook je stem gebruiken, maar als je in andere
stemmingen bent dan normaal, merkt je paard het direct.
De click is het signaal dat het paard iets goed doet. Pas ná de clicker mag hij een voedselbeloning
aannemen. Hiermee kun je een paard leren dat hij pas een beloning krijgt na de click, dus nadat hij
iets goed heeft gedaan. In het begin zal een paard niet snappen wat de click inhoud, maar dit is
eenvoudig te trainen met ‘voerweigeren’ en ‘targetten’.
Omdat niet iedereen graag met een clicker wil werken, maar je wel een duidelijk signaal (bridge)
nodig hebt om je paard te laten weten dat hij op de goede weg zit, kun je ook gebruik maken van een
woord. Zelf kies ik hiervoor altijd YES!, dit omdat het kort, krachtig en duidelijk is. Een langer woord is
vaak ook wat lastig wat betreft timing, omdat je niet meer kort en secuur op miniscule momenten
kan gaan belonen.
De bridge is GEEN beloning op zich, maar een aankondiging van een beloning. Een bridge heeft voor
een paard de inhoud ‘nu komt er voer’ en betekent voor een paard verder vrij weinig tot niets. Het is
puur een ‘ticket’ voor de beloning. Ze weten bij de bridge dat ze goed bezig zijn en dat er dus een
beloning volgt. Om een beloning extra aan te dikken en nog specialer te maken, kun je met een
bonus gaan werken. Woordjes, aaien, kriebelen en je paard volledig de hemel in prijzen!
Voor ik bewust met voer ga trainen begin ik met voerweigeren. Eerst even de regels afspreken
omtrent voedsel... Voerweigeren is een stukje respect hebben voor de eigenaar. Dus geen gebedel
om brokjes, geen oefeningen misbruiken om toch iets te kunnen verdienen maar keurig wachten op
commando’s en pas ná de bridge het voer aan mogen nemen.
R+ en Biomechanica
Helaas zijn veel volledige R+ trainers vaak ook weer wat te ver doorgegaan in het R+ trainen en
vervalt het in het oog houden van goed gebruik van het lichaam. Terwijl je JUIST met R+ zo enorm
veel meer uit je training kan halen. Omdat R+ vaak wordt gezien als een manier van trainen zonder
enkele vorm van correctie (Zie Intrinzen, zeer interessant, maar correctie is taboe) wordt een paard
vaak ook niet gewezen op het het verkeerd gebruiken van zijn lichaam. Soms is het nodig om even
met een subtiele R- prikkel het paard te vragen om een been wat hoger op te tillen, de hals iets meer
te laten zakken of juist even rustig te bewegen zodat hij zich niet overbelast.
Een paard dat zodanig enthousiast is en zijn oefeningen over de top begint uit te voeren kan zichzelf
serieus schade aanrichten. Het is dan ook erg belangrijk om altijd een oog op biomechanica te
houden. Vrijheidsdressuur is leuk, maar tevens ook weer niet zonder 'gevaar'. Een uitvoering moet
fysiek correct zijn, anders kunnen in de latere training fysieke klachten/blessures optreden. Dit is
uiteraard nooit gewenst!
Klassieke Rijkunst en R+ Training
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Voerweigeren; regels omtrent gedrag?
Om het voerweigeren op te starten begin je met je hand gesloten en je arm gestrekt voor je te
houden, in de ruimte van het paard, praktisch onder zijn neus. Hij moet van jouw hand afblijven,
door je knokkel te bewegen en (alleen als reactie uitblijft) een duwtje tegen de neus te geven. Het is
belangrijk dat je je hand niet terugtrekt, dan geef je toe aan het bedelen door het paard toe te laten
in jouw ruimte. Houd je arm te allen tijde recht voor je uit. Pas als het paard even afgeleid lijkt of
afstand houd en dus van je hand afblijft, een bridge geven en gelijk de hand openen om het paard
toe te staan de beloning te pakken. Wanneer het paard netjes van je hand afblijft en pas na de bridge
de beloning aanneemt, kun je het gaan proberen met geopende hand. Als het paard hierbij te
enthousiast wordt, is het tijd om even een mentale break te nemen.
Het voerweigeren geeft gewoon een hele fijne basis voor wanneer je voedsel in je training wil
introduceren. Het maakt je oefeningen en werk een stuk duidelijker, maar tegelijk leert je paard ook
gelijk dat er wat te verdienen valt als hij zijn best doet, meedenkt en dingen aanbied.
Targetten; een mentale opening creeëren
Daarnaast is de oefening "targetten" een hele fijne manier om je paard te bevestigen in het principe
waarbij hij zelf gedrag mag aanbieden en daar bij het juiste 'antwoord op de vraag' een beloning kan
verdienen.
Targetten is het aanraken van een object of lichaamsdeel op commando. Targetten kun je zien als
een oefening op zichzelf, maar het is voornamelijk de voorbereiding op grotere oefeningen en het
leren om reactie te geven op uitgelokt gedrag. Veel paarden zien het targetten ook als een enorm
leuk spel en het is dus zeer geschikt om jonge paarden mee te trainen.
Targetten lijkt voor veel mensen een beetje nutteloos, waarom zou je een paard dingen aan willen
leren raken? Dat is toch geen ‘echte oefening'? Targetten zelf is ook oefening die op zichzelf staat,
maar een motivatie om het paard te leren zelf dingen te gaan doen. Door middel van targetten kun je
ook grotere oefeningen gaan aanleren zoals dingen vasthouden, apporteren, voetballen en zelfs
oefeningen als steigeren en spaanse pas.
Targetten kan daarnaast ook nog eens met verschillende lichaamsdelen zoals de knie, de achterhand,
de buik…. Hiermee kan weer een Spaanse pas, jambette, keertwending, bokken of klassieke buiging
worden getraind.
Om een paard te leren targetten heb je een target nodig. Dit kan van alles zijn. Van een stuk karton
tot een dekseltje, van een borstel tot een pion. Het moet gemakkelijk vast te houden zijn en enigszins
paardbestendig.
Begin met het houden van de target achter je rug. Daarna houd je hem een paar centimeter voor de
neus van het paard. Strekt het paard zijn neus naar de target en raakt hij hem aan, dan bridge en
beloon je. HOUD DE TARGET GELIJK WEER ACHTER JE RUG. Dit is belangrijk omdat het de target
steeds nieuw en interessant houdt, als het paard de target continu ziet is het interessante er vanaf en
zal hij hem niet meer aanraken. Herhaal dit een paar keer tot het paard de target aanraakt zodra hij
hem ziet.
Hierna begin je met een stemcommando te koppelen aan het aanraken. Houdt de target op een iets
verdere afstand en vraag om ‘Touch’ of ‘Raak’. Raakt het paard de target aan, bridge en beloon.
Begin daarna met de target op verschillende plekken te vragen, dus links, rechts, laag, hoog, een
stukje verder. Als dit goed gaat kun je een stapje verder gaan.
Klassieke Rijkunst en R+ Training
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Een groot voordeel van een goed bevestigde target is dat je ook je stretches een stuk makkelijker kan
maken. Ipv een wortel om je stretches te vragen, kun je nu de target op de gewenste stretchpositie
houden. Naast dat je paard er vaak een stuk rustiger naartoe beweegt, kun je ook je bridge gaan
uitstellen,w aardoor het paard langer in dezelfde positie blijft staan. Dit geeft als voordeel dat je je
stretches kan uitbouwen en langer kan volhouden.
Ook oefeningen als een travers en schoudervoor kun je voor sommige paarden duidelijker maken
met een target. Bijvoorbeeld de achterhand naar je toe brengen voor de travers, of de hals laten
buigen voor een schoudervoor. Zeer interessant voor paarden die mensen en aanraking eigenlijk nog
erg spannend vinden, maar openstaan om oefeningen in vrijheid aan te leren.
Voor het voetballen heb je een bal nodig die groot genoeg is voor het paard om weg te trappen met
een been of weg te rollen met de neus. Het is per paard verschillend of er met een been of de neus
wordt gevoetbald. Wanneer het paard de bal aanraakt, bridge en beloon. Dit kan uitgebouwd
worden naar fanatiek voetballen en dus ook terugspelen. Deze oefening heeft ook veel baat voor
paarden die nog onzeker of angstig zijn. Door zich stoer voor te doen naar een bal en er lekker
tegenaan te schoppen of te duwen ontwikkeld hij meer zelfvertrouwen en coördinatie.
Het voerweigeren en targetten zijn voornamelijk voorbereidende oefeningen wanneer je met een
paard via R+ wil gaan werken. Ze bereiden een paard mentaal voor op de volgende stappen: het
daadwerkelijk aanleren van de oefeningen uit het vrijheidsdressuur door ze mentaal open te stellen,
te leren een antwoord op een vraag te geven en vooral zelfstandig werken naast de trainer.
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Jambette
De jambette is het uitslaan van het voorbeen en het even in de lucht houden. Voor een goede
jambette is vooral veel geduld en motivatie nodig. Met de jambette maak je het paard los in de
schouder en krijgt hij daar ook meer bewegingsvrijheid. Het aanleren van de jambette kan op heel
veel verschillende manieren. De meest gebruikte manier is het uitlokken van het been optillen door
middel van kleine tikjes tegen het been te geven. Een paard zal gaan zoeken naar wat de bedoeling is
met dit been en als reactie zijn been optillen/uitslaan.De jambette kan ook nog vanuit natuurlijk
gedrag worden aangeleerd, dus bijvoorbeeld vanuit het schrapen. Het enige nadeel is dan wel dat
het paard ook eerder de neiging heeft om gewoon te blijven schrapen in plaats van het been stil voor
zich op te tillen. Wat bij de jambette erg belangrijk is, is de juiste timing. Er moet een bridge volgen
wanneer het been bezig is omhoog te gaan, niet wanneer het been alweer naar beneden gaat. Dan
wordt er namelijk beloond voor de neerwaartse beweging.
Natuurlijk gedrag uitlokken
Je begint met minimale tikjes tussen de knie en de kootholte met een zweep. Zorg er voor dat je ruim
voldoende afstand tussen jou en het paard houd. Zodra het been omhoog komt, al is het maar
minimaal, meteen bridgen en belonen. Zorg ervoor dat je de bridge geeft op het moment dat het
been omhoog gaat, niet wanneer hij alweer land.
Reageert het paard niet meteen op de zweep aanraking? Ga geen benen optillen om je paard te
helpen. Het bukken naar een been kan een commando worden en sommige paarden worden zodanig
enthousiast dat ze hun been al geven als jij naar voren bukt. Dit kan erg gevaarlijke situaties
opleveren. Het is ten alle tijden belangrijk dat er AFSTAND word gehouden tussen jou en je paard.
Daarnaast kan het ook nog voorkomen dat je het been in een bepaalde manier forceert, en je paard
er dus schade van kan krijgen.
Shapen naar uitslaan
Als je wil gaan doorvragen om naar een goede jambette te gaan zal je eerst een paard moeten
hebben die keurig zijn voet optilt op jouw commando. Bij het doorvragen blijf je doorzetten met het
toucheren geven op het been. Hierdoor zal het paard gaan snappen dat hij MEER moet geven om de
bridge en beloning te krijgen. De meest logische reactie voor een paard is om zijn been naar voren te
gaan brengen. De timing om de bridge te geven is zodra het been naar voren beweegt. Daarna kun je
weer gaan werken aan steeds een stukje verder naar voren brengen tot je een echte jambette hebt.
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Als je werkt met druk zetten op bepaalde punten om het paard te motiveren het been uit te slaan
moet je er weer goed op letten dat er afstand word gehouden en dat je aan de zijkant van het paard
staat. Het beste is druk te zetten met de knop van de zweep, daar zitten de minste risico’s aan. De
meest bruikbare drukplekken zijn in de knieholte en naast de schouder. Hier kun je met de
zweepknop (of met een hand) lichte druk zetten en ook weer de kleinste beweging voorwaarts met
het been belonen. Zorg ervoor dat je dit zo snel mogelijk weer terugbouwt naar een enkele
zweepcommando. Buk niet voorover en zorg ervoor dat je uit het uitzwaai gebied van het
paardenbeen blijft.
Wanneer het been een mooie voorwaartse beweging gaat maken kun je er op gaan trainen dat het
paard het been gestrekt voor zich uit houd. Hiervoor moet je zorgen dat het paard niet schraapt en
slechts 1 keer zijn been naar voren uitgaat. Door te timen met je bridge kun je het markerings
moment steeds langer uitstellen zodat je paard het been steeds langer omhoog zal gaan houden.

De spaanse pas!
De spaanse pas is van oorsprong
een hogeschool oefening. Later is
dit steeds meer aangeleerd binnen
het circus en de vrijheidsdressuur.
De spaanse pas is relatief
imposant om te zien: Het paard
gaat in een vloeiende stap
extreme verheffing van de
voorbenen vertonen.
De spaanse pas is ook absoluut 1
van de moeilijkere oefeningen om
correct aan te leren. Het is erg
belangrijk dat je paard sterk
genoeg is in zijn lijf, zijn achterhand en rug kan gebruiken en ritme en impuls behoud. De spaanse pas
dient dan ook aangeleerd te worden met een halster, een touw en een zweepje om het paard in de
juiste houding te vragen, zodat de kans op blessures wordt verkleind en de voordelen van de
oefening daadwerkelijk aan bod komen.
Voorbereidend werk
Voor je de spaanse pas kunt gaan aanleren zal je een aantal basisprincipes onder de knie moeten
hebben. Het paard moet los in zijn lijf bewegen en soepel zijn, daarnaast moet hij braaf aan het
halster meelopen en regelbaar zijn in zijn staptempo. Je paard moet ook netjes achteruit kunnen
stappen en uiteraard de jambette kennen.
Bij de eerste fase van de spaanse pas aanleren ga je het paard vragen zijn benen op te tillen tijdens
de stap en sta je aan de voorkant/schuin voor je paard. Hierdoor kun je goed het tempo bepalen en
de hulpen voor de losse jambettes die de spaanse pas maken eenvoudig geven. De tweede fase is het
perfectioneren en de achterhand corrigeren. Dit word het beste gedaan vanaf de zijkant van het
paard, zodat je voor nog steeds kunt begrenzen maar daar waar nodig de achterhand iets meer aan
het werk kunt zetten. Ook is het aan te raden eventueel een bakrand als steun te gebruiken, veel
paarden raken hun evenwicht kwijt en worden scheef tijdens de spaanse pas, als je ze langs de wand
zet blijven ze automatisch rechter.
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Spaanse pas via jambette
De meest makkelijke en toegankelijke manier om de spaanse pas aan te leren is via de jambette.
Hierbij is het belangrijk dat je paard geleerd heeft de jambette enkel op een zweepcommando te
geven en ook daadwerkelijk (eenmalig) uit te slaan. Kan hij dit nog niet, dan zijn jij en je paard nog
niet klaar om verder te gaan met de spaanse pas.
Wanneer een paard op een zweep en stem hulp een nette jambette kan laten zien kun je beginnen
aan de spaanse pas. Let er wel op dat je paard heeft geleerd om slechts 1malig uit te slaan, anders
kun je dubbelslag gaan krijgen in je spaanse pas. (2 stappen in 1 verwerkt). Let er daarnaast ook op
dat je voldoende afstand tussen jou en je paard bewaart, sommige paarden kunnen erg enthousiast
worden en spontaan omhoog komen.
Om te starten pak je het paard net iets onder het halster vast (tempo controle) en vraag je om een
jambette met zijn meest makkelijke been. Zodra het paard met zijn knie voldoende hoog is ga je hem
voorwaarts vragen. Door lichte druk op het halster te zetten en een paard te motiveren naar voren te
stappen maak je de jambette als het ware af naar voren en word het een stap. In de aanleerfase is
het erg belangrijk dat je oplet dat het paard ten alle tijden de jambette naar voren af blijft maken.
Wanneer het voorkeursbeen gemakkelijk mee naar voren gaat kun je het moeilijkere been gaan
vragen. Ga ook hier weer hetzelfde te werk: vraag de jambette, geef iets druk, stap achteruit en laat
het paard vanuit de jambette in 1 vloeiende beweging naar voren stappen.
Wanneer het paard het idee van de jambette maken en naar voren stappen begint te snappen kun je
proberen om de benen om en om te gaan vragen. Let er hierbij wel op dat je niet gaat overvragen.
Wanneer een paard even de jambette kwijt raakt bij het naar voren vragen gelijk even een stapje
terug doen. Vraag het paard dan even de jambette op de plaats en beloon hiervoor voor je weer
verder gaat met de spaanse pas.
Wanneer een paard continue zijn achterhand vergeet of niet voldoende onderplaatst moet je zijn
gewicht even op de achterhand zetten. Dit gaat het meest gemakkelijk door hem een aantal passen
achterwaarts te laten zetten en van daaruit weer naar voren te gaan. Hierdoor word een paard
bewust van waar zijn benen zijn en hoe hij zijn benen moet gaan plaatsen.

Hier zie je hoe een paard zijn been opheft en al
aanstalten maakt om zijn achterhand mee te
nemen. In de begin fase maakt het niets uit of
het paard zijn been ook daadwerkelijk uitslaat,
als die achterhand maar mee wil komen! Door
wat druk op het halster te blijven zetten vraag je
het paard vanuit de jambette gelijk door naar
voren.

Als een paard zijn andere been dan dat jij vraagt
optilt maar WEL correct naar voren zet en
meestapt, mag je daar ook voor belonen. Je
paard denkt dan namelijk mee en doet wat je vraagt, alleen niet helemaal met het goede been. Maar
een paard dat op deze manier meedenkt dat niet word beloont zal ook steeds minder gaan reageren.
Pak aan wat een paard aanbied en wees trots op je paard dát hij het aanbied!
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Sommige paarden snappen ook dat ze vanuit stap ook met jambettes kunnen komen. Probeer eens
wanneer je paard in een rustige stap vooruit gaat een jambette te vragen. Veel paarden vinden dit
een erg moeilijke manier, maar als je met een uitzondering werkt die dat niet vind is het mooi
meegenomen om het vanuit deze methode aan te leren! Begin ook hier met een enkele pas. Let er
wel goed op dat je paard de stap naar voren blijft afmaken en niet na een beenzwaai stil gaat staan
om op de beloning te wachten.
Uitwerking van de spaanse pas
Een spaanse pas is pas een spaanse pas als een paard in ritme en takt door kan blijven gaan. Een
paard moet nageeflijk over de rug met goed achterhand gebruik de spaanse pas lopen. Wanneer dit
niet het geval is kunnen hier op termijn schadelijke blessures opgelopen worden.
Bij het aanleren kun je tegen bepaalde dingen aanlopen waardoor de spaanse pas niet uitgewerkt is.
Achterhand vergeten
Het meest voorkomende probleem is wanneer het paard de achterhand vergeet. Dit is tevens ook
het moeilijkste probleem om op te lossen. Wanneer een paard zijn achterhand vergeet is het vaak
aan te raden om deze oefening vanuit het zadel verder te trainen. Hier kun je namelijk een paard
eerst in een verzamelde stap zetten en gemakkelijk opvangen en opsluiten. Wanneer je dit naast je
paard wilt gaan trainen kun je het best gebruik maken van een wand om je paard recht te houden.
Zorg ervoor dat je paard eerst een aantal passen achterwaarts gaat zodat het gewicht naar achter
word gebracht. Van hieruit ga je weer naar voren vragen. Eventueel kun je iemand vragen jou te
helpen om het paard van achter iets op te blijven drijven. Zorg er voor dat je paard goed tempo
probeert te houden, dan heeft hij immers weinig keuze dan de achterhand mee te nemen.
Hoofd naar beneden gooien
Er zijn veel paarden die tijdens de spaanse pas hun hoofd aantikken of enorm op de voorhand vallen.
Vaak willen deze paarden ook veel te snel naar voren en vallen ze daarom in gewicht naar voren.
Zorg ervoor dat het paard rust heeft en gebruik eventueel een minimaal bijzetteugeltje om ze iets te
begrenzen. Het is belangrijk bij deze paarden dat JIJ degene gaat zijn die het tempo bepaald, en niet
het paard. Houd het paard kort vast en laat hem elke pas stap voor stap zetten in het tempo dat jij
aangeeft. Valt het paard voorover? Even een paar stappen achterwaarts en van daaruit weer in een
rustig tempo weg lopen.
Dubbelslag/struikelen
Wanneer een paard 2 passen in 1 stap probeert te zetten en daardoor dus struikelt moet je even
teruggaan naar de jambette. De kans is namelijk groot dat je paard de jambette 2 of meer keer
achter elkaar uitslaat waardoor je dit terug gaat zien in de uitvoering van de spaanse pas. Ga dus
weer even oefenen op een correcte jambette: 1 keer uitslaan, klaar. Wanneer dit er weer correct in
zit is hoogstwaarschijnlijk de dubbelslag ook weg uit je spaanse pas. Is dit niet het geval? Dan is je
paard waarschijnlijk overenthousiast en is het belangrijk om weer even de rust terug te brengen in de
gehele beweging. Jij bent degene die het tempo bepaald, en word een paard te voorwaarts dan mag
hij even wat stapjes achterwaarts.
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Gebruik maken van de wand doe je door
het paard te begrenzen tussen jou (je
zweep) en de wand. Hiermee kun je
ervoor zorgen dat het paard in een rechte
lijn blijft lopen terwijl je daarnaast zijn
tempo en lichaam optimaal kunt
controleren vanaf de grond.

En wat heeft die spaanse pas dan met het klassieke werk te maken? Ten eerste vind het zijn
oorsprong daar... Ten tweede is het een perfecte oefening om de contrastelling te gaan corrigeren
door de borst en schoft te liften. Een paard dat aan de voorkant niet opwaarts beweegt, zal nooit in
staat zijn om een goede spaanse pas of jambette te laten zien. De spaanse pas is dan ook een
geweldige tool in mijn ogen om een paard verder te ontwikkelen naast het gymnasium.
Wel is het zeer belangrijk dat hij ook daadwerkelijk correct wordt uitgevoerd: gewicht vanuit achter,
schoft gelift en het voorbeen uit die schouder!
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De Berggeit, 'bekkenkantelaar'
Veel paarden hebben tegenwoordig moeite met hun rug optillen, buikspieren aan spannen en hun
bekken te kantelen. Een oefening die ik daar zelf erg graag voor inzet is de berggeit. Een oefening
waarbij de 4 hoeven vrij dicht bij elkaar komen te staan, het bekken naar binnen kantelt, de
buikspieren aanspannen en de rug laat opbollen.

Zelf gebruik ik de berggeit heel graag bij
paarden met Kissing Spines, omdat het een
paard het stukje bolling geeft in de rug
waardoor de wervels als het ware even lucht
krijgen. Een principe wat we continue willen
nastreven binnen de klassieke rijkunst. Door het
aanspannen van de buikspieren, maar tegelijk
het lang maken van de volledige bovenlijn, komt
de rug omhoog en kan het paard tijdelijk meer
ruimte krijgen in de doornuitsteeksels. Bij
regelmatig onderhoud van deze oefening kan
een weke/zwakke rug weer sterker gemaakt
worden, en het kan (tijdelijk) verlichting geven
aan kissing spines.
Een andere fijne toepassing van de berggeit is het kantelen van het bekken naar binnen. Paarden die
hier moeite mee hebben en de achterbenen vaak achter de massa zetten, kun je op een simpele hulp
leren om het achterbeen onder te brengen en het bekken te kantelen. Een ideale tool voor het
vierkant halthouden, maar later ook voor de piaffe.
Wat wel zeer belangrijk is, is dat het paard de hoofd/hals houding laag houdt bij de berggeit. Op het
moment dat het paard met 4 voeten dicht bij elkaar staat en plots de hals omhoog brengt, drukt dit
juist de ruggenwervels naar beneden. Iets wat averechts werkt voor de gezondheid van het dier.
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De spagaat, 'bekkenstretcher'
De grote tegenhanger van de berggeit is de spagaat, waarbij het paard zijn voorbenen verticaal onder
de schouder hoort te houden, maar het achterbeen diagonaal naar achteren strekt. Door
verschillende mensen wordt deze oefening als 'slecht' bestempelt, omdat je juist het bekken naar
buiten laat kantelen bij deze oefening. Echter is het niet zo dat je een oefening als de spagaat
continue gaat vragen. Juist een keer de andere kant op stretchen kan de spieren extra oprekken en
sterker maken, waardoor je in verschillende oefeningen weer vooruitgang kan boeken. Vergelijk het
een beetje met een bodybuilder die altijd maar zijn bovenarmen zou trainen: de onderarmen worden
zwak en uiteindelijk komt er een enorme disbalans in de spieren.
Het is dus toch op zekere hoogte belangrijk om de spieren beide kanten op te trainen. Juist als het
doel is om het bekken en achterbeen naar onder/binnen te brengen, kan het goed zijn om de andere
kant ook te blijven trainen en oprekken. Zodat het paard niet 'vastroest' in zijn bespiering. Daarnaast
is de spagaat een belangrijke basis voor oefeningen zoals de klassieke buiging en het compliment.
De spagaat kan op verschillende manieren worden aangeleerd. Zelf geef ik de voorkeur aan naast het
paard staan en vanuit die positie te vragen of het paard zijn voorbenen naar voren wil plaatsen. In de
ene hand houd je de beloning en vraag je de hals van het paard voorwaarts/naar beneden. Bij elk
stapje met het voorbeen ga je belonen, bij het overstappen met het achterbeen zet je het paard in
rust terug.
Aanleren met balk
Het aanleren van de spagaat met behulp van
een balk voor de achterbenen is de meest
makkelijke manier om de spagaat aan te leren.
Een paard heeft vaak redelijk snel door dat de
achterbenen over de balk zetten niks op levert
en gecorrigeerd word. Voor de eigenaar is het
eenvoudig omdat ze een houvast hebben tijdens
de training: het paard niet met de achterbenen
over de balk laten stappen.
Begin met het paard enkel met de voorbenen
over de balk te zetten. Voor sommige paarden is dat al een grote opgave en deze zullen er in 1 keer
overheen stormen. Word niet boos, neem je paard terug en probeer het nog eens. Zodra het paard
netjes met de voorbenen over de balk stapt gelijk bridgen en belonen. Hij zal moeten leren keurig stil
te staan over de balk en niet door te lopen.
Sommige paarden durven niet over de balk te stappen, neem ook daar de tijd voor en spreek je
paard bemoedigend toe. Elk stapje in de goede richting mag een ‘jaaaa goedzo!’ opleveren en elk
voetje over de balk een bridge en een beloning. Staat je paard eenmaal met de voorbenen keurig
over de balk terwijl hij het heel spannend vond mag je hem natuurlijk uitgebreid aaien en
toespreken.
Na het parkeren met de voorbenen over de balk begint pas het echte werk: je paard uitnodigen naar
voren te komen maar de achterbenen te laten staan. Het duidelijkst is om voor je paard te staan, zelf
laag te blijven en je paard uitnodigen (eventueel lichte druk op het halstertouw zetten) om naar
voren te komen. Door zelf laag te blijven en de beloning al laag aan te bieden komt het gewicht van
het paard naar de voorhand waardoor hij gemotiveerd word zijn voorbenen naar voren te
verplaatsen. Elk stapje naar voren waarbij de achterbenen blijven staan levert een bridge en een
beloning op.
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Telkens als het paard een achtervoet over de balk zet, zet je hem weer achteruit tot hij weer goed
staat. Stappen voorwaarts moet je alleen belonen als de achterbenen achter de balk blijven. Om de
spagaat op deze manier aan te leren kost enorm veel geduld omdat een paard in het begin vaak mee
zal stappen over de balk heen. Blijf hem gewoon telkens rustig terugzetten. Komt hij er helemaal
overheen dan kun je hem gewoon even omdraaien en opnieuw beginnen.
Wanneer het lijkt dat het paard het compleet snapt kun je het zonder balk gaan aanleren en op
stem/hand/zweep commando zetten, dit kun je geheel naar eigen invulling doen. Zelf gebruik ik het
commando dat ik mijn hand laag houd en ‘strek’ zeg. Zonder balk aanleren is relatief gemakkelijk.
Gewoon de balk weghalen en hetzelfde handelen als met balk, zelf weer laag en het paard naar
voren uitnodigen waarbij je hem achteruit zet als de achterbenen meekomen.
Zoals Silke het op bijgeplaatste foto doet is dus een
compleet verkeerde uitvoering, maar wel 1 die ik
helaas nog veel te vaak tegen kom. Ja, een paard
mag wijd staan, maar moet wel balans in zijn
houding vinden en de juiste spieren stretchen.
Wanneer de voor en achterbenen zodanig ver uit
elkaar zijn dat het voorbeen niet meer recht onder
de schouder staat, de achterhoeven als het ware op
de tippen staan en de rug hol wordt, ben je een
paard aan het overstretchen. Hier kan juist weer
meer schade mee gedaan worden. Een correcte
spagaat is uitgevoerd met het voorbeen loodrecht
op de schouder, en enkel het achterbeen en bekken
in een lichte diagonale stretch.
Klassieke buiging, 'downward dog?'
De klassieke buiging is een oefening die paard vaak van nature al uitvoert, wanneer hij bijvoorbeeld
van stal komt, net wordt aangesingelt of als 'lekkere stretch' tussendoor. Hierbij strekt het paard zijn
voorbenen naar voren en zakt hij door de schoft. Tevens ook weer een oefening waarvan het
lichaamsgebruik op het eerste zicht niet is wat we binnen de klassieke rijkunst zouden willen zien,
omdat het paard de rug lichtelijk hol maakt. Wél is het een hele goede oefening om weer bepaalde
spiergroepen extra aandacht te kunnen
geven: de lange buikspieren, de borstspieren
maar ook de lendenen en de achterhand
worden hierbij sterker gemaakt.
Om ruimte te creeëren voor die klassieke
buiging is de spagaat een belangrijke basis.
Een paard dat vierkant staat kan namelijk
niet zijn benen naar voren uitstrekken en
zich vanuit daar in de schoft laten zakken.
Wanneer het paard dus meer ruimte tussen
voor en achterbenen heeft krijgt hij de
ruimte om zich daadwerkelijk in de klassieke
buiging te laten zakken.
De buiging wordt nog vaak uitgevoerd zonder de spagaat vooraf of zonder het paard te vragen om
iets wijder te gaan staan. De meningen over de oefening op deze manier zijn nog erg verdeeld. Zo
zou de 'gewone buiging' juist heel goed zijn om de rug te bollen. Zelf sta ik niet achter de gewone
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buiging. Er komt teveel gewicht op de voorhand en het paard knikt vaak in zijn knieën of koten, wat
schade of zelfs onbalans kan veroorzaken, met alle gevolgen van dien.
Angst om hoofd omlaag te brengen
Veel paarden hebben in het begin angst om te zakken, begin met zo’n paard eerst ‘hoofd laag’ aan te
leren. Dit kan aangeleerd worden door eenvoudig je hand laag te houden met beloning er in. Koppel
er een commando zoals ‘laag’ aan, zodat je op ten duur je paard puur op stem omlaag kan vragen.
Vanuit daar kun je heel rustig beginnen met steeds een stukje verder te ‘schuiven’. Omdat het voor
een paard best spannend kan zijn om zijn hoofd onder zijn lijf te brengen mag je elke poging tot al
belonen. Van hieruit kun je rustig gaan werken naar steeds een stapje verder tot je paard
daadwerkelijk in de buiging zakt.
Niet durven doorzakken
Sommige paarden durven niet door de schoft naar beneden te zakken. Dit kan aan verschillende
dingen liggen:
- Onvoldoende of teveel druk op de singelplek
- Te wijde of te krappe spagaat
- Verkeerde hoofd/hals houding
- Onvoldoende motivatie
Vaak is het eenvoudig op te lossen door simpelweg uit te proberen wat voor jou paard het meest
gemakkelijk is. Zo kun je de druk op de singelplek verhogen om hem naar beneden te vragen, of je
zou jezelf de vraag eens kunnen stellen of je spagaat wel correct is. Bij een te wijde of een te krappe
spagaat kun je een paard niet voldoende vertrouwen geven om naar beneden te zakken omdat
onbalans ontstaat.
Daarnaast zijn er ook paarden die hun hals/hoofd liever anders houden, probeer eens laag te vragen,
daarna hoger door te vragen, of hoog te vragen en daar te houden. Elk paard reageert anders en veel
kan er niet aan fout gaan dus experimenteer! Vrijheidsdressuur is uiteindelijk niets anders dan
uitproberen en handig worden. Zorg er natuurlijk wel voor dat je paard voldoende motivatie heeft
om iets uit te voeren. Als jij geen zin hebt om met je paard te trainen dan gaat hij het ook zeker niet
voor je doen. Het is makkelijk om bij de klassieke buiging gewoon een klein handje brokjes te nemen
zodat je je paard kunt blijven belonen terwijl hij zakt.
De klassieke buiging op zweepcommando
Eigenlijk heb je bij het aanleren (zoals boven beschreven) jezelf al een klein opstapje gegeven om de
buiging op zweepcommando te gaan zetten. Juist, de druk op de singelplek! Nu is het de volgende
stap om die druk daar naar een zweephulp te gaan zetten. Begin met de zweepknop in je hand te
houden en te vervangen voor de druk met je hand. Bridge voor elk stukje dat je paard aanbied om te
zakken. Wanneer het er op de
(toch nog best ferme) druk van
de zweepknop op commando
staat kun je gaan uitschuiven
met je zweep. Steeds een
beetje minder druk en steeds
een beetje meer afstand
houden.
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De klassieke buiging, uitvoering in foto

Een buiging waarbij het ene been super gestrekt is, maar
het andere been ‘geknakt’ is. Dit komt vaak omdat een
paard evenwicht verliest of niet weet waar hij zijn been
moet laten. Zorg ervoor dat dit niet gebeurt, het kan
enorm lelijke blessures opleveren. Wanneer dit gebeurt,
train er dan op dat het paard eerst 2 benen op de plaats
houd en bied de beloning dicht bij de hoeven aan zodat je
gemakkelijk kunt corrigeren als het toch mis gaat. Wil
vooral niet in 1 keer teveel!

Een buiging waar beide voorbenen omknakken. Vaak
gebeurt dit wanneer een paard zijn rug bol maakt of een
te kleine spagaat als uitgangspositie heeft. Begin met je
paard wijder te zetten voor je hem in de buiging vraagt.
Daarnaast moet je de druk op de singelplek niet vergeten,
daarmee nodig je immers een paard uit om echt vanuit de
schoft/schouder te zakken waardoor je omknakken in de
benen al heel snel vermijd.

Dit is een op correct begin van de buiging, de benen zijn
mooi recht. Let er wel altijd op dat je het hoofd niet té ver
onder het lichaam gaat vragen. Je wil niet dat een paard
onder zijn eigen lichaam bekneld komt te zitten. Probeer
de beloning steeds verder richting de hoeven te geven om
een paard te leren zijn hoofd niet onder zijn lichaam te
stoppen tijdens de buiging.

Een correcte klassieke buiging. De benen zijn keurig recht
en lopen in 1 lijn met de schoft. De achterhand staat
precies goed onder de massa en het hoofd is niet onder
het lichaam. Een tip: probeer regelmatig foto’s of film van
jezelf te laten maken om terug te kijken wat je wel of niet
goed doet!
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Het gebruik van Positive Reïnforcement en vrijheidsdressuur binnen de klassieke rijkunst

Django in een R+ getrainde piaffe
Tot slot schrijf ik graag nog een korte samenvatting en een aantal praktijk voorbeelden over hoe de
klassieke rijkunst, vrijheidsdressuur en het R+ trainen hand in hand kunnen gaan, of zelfs al gaan.
Zeker bij de Equus Universalis zijn we vanaf het begin veel bezig geweest met het mentale aspect van
trainen, een paard leren open te staan om te leren, mee te denken en zijn lichaam te ontdekken en
tot zijn maximale capaciteiten te gebruiken.
Het gebruik van R+ is voor een paard een hele fijne motivator om letterlijk alles uit de kast te kunnen
halen, en voor een trainer een ideale tool om elk stukje gewenst gedrag te kunnen belonen. Op
sommige punten is het wellicht een wat langere weg om tot een eind resultaat te komen (zo ben ik al
3 jaar bezig met Django te ontwikkelen in zijn piaffe) maar werk je zonder stress, spanning, druk en
verwachtingen. Geeft je paard toevallig toch al wat meer cadeau? Dan is het enorm gemakkelijk om
dit gelijk te belonen, zelfs als je geen lekkers bij de hand hebt: je geeft een bridge (bevestiging!) van
het gedrag en beloont uitbundig met stem en lekker kriebelen...
Van oudser werdt vanuit de klassieke rijkunst al beloont... Xenophon (430-354 V.C.) sprak hier al over
in 1 van zijn boeken: ’’Verlies in de omgang met paarden nooit uw zelfbeheersing. Wat onder dwang
bereikt wordt, wordt zonder verstand bereikt en is net zo lelijk als het met de zweep slaan en met de
sporen porren van een danser’’. Waarin wordt gewezen op het respectvol en positief omgaan met
het 'wezen paard', belonen geeft veel sterkere en stabielere resultaten in training dan wanneer het
paard onder druk en dwang wordt getraind. "Something you force is probably shit".
Voornamelijk voor de paarden die iets hebben meegemaakt, mensen als onprettig ervaren, zelfs
lichte druk van kaptoom of halster nog niet kunnen accepteren, geeft werken in vrijheid via R+ een
berg aan mogelijkheden. Django bijvoorbeeld heeft een gruwelijke hekel aan iets doen wat hij
moeilijk vindt, als dit ook nog eens in combinatie is met een optoming. Hij blokkeerd en doet niks
meer. De laatste periode zijn we dan ook volledig omgeschakeld naar het werken in vrijheid: gedrag
uitdagen en belonen. Dit heeft ons al vele mooie dingen gebracht; van piaffe naar galoppirouettes,
travers en een enkele wissel...
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Zelf werk ik al enkele jaren vanuit het principe "Positive Horsemanship", het trainen op vriendelijke
en R+ wijze. Dit heeft mij altijd ondersteunt in wat voor paard ik dan ook in de hand kreeg. Samen
met de opleiding binnen Equus Universalis en mijn eigen visie hoop ik dan ook in de toekomst nog
vele paarden (en eigenaren) te mogen helpen in een positieve samenwerking.
Naast dat positief trainen gewoon heel leuk voor paard en trainer is, wordt een paard meer open en
krijg je de mooiste cadeaus van hem. Want is het niet al een bijzonder iets dat wij met zo'n groot
vluchtdier in harmonie mogen samenwerken? Hoe prettig is het wanneer een paard jou vraagt of je
met hem wil spelen? Dat het spel in harmonie, balans en samenzijn zijn lichaam en mentale staat
versterkt en verbeterd, en vooral dat JIJ een beter paardenmens wordt door te leren begrijpen hoe
een paard werkt, hoe het gymnasium en oefeningen uit het vrijheidsdressuur hand in hand kunnen
gaan om het paard tot zijn beste versie te ontwikkelen...
Elk paard, elk mens is uniek, elk pad dat zij bewandelen is hun eigen pad, maar positief trainen kan
een rode lijn zijn in elke manier van trainen.
Think Positive, Be Positive, Live Positive.
- Nikki van Olst
www.visibreteam.nl
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