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Hoefschoenen
versus hoefijzers

Mentale balans

indoor evenement
rond het bewust en
met respect omgaan
met paarden

Het is een rare en onzekere tijd waar we momenteel in leven.
Het coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep, wereldwijd.
Hoe lang gaat het duren? Wordt het ooit nog zoals het was?

Nieuwspagina
met actueel
nieuws

Worden we allemaal ziek? Hoe ziet de wereld eruit na corona?
Komt er een medicijn? Of blijft het coronavirus altijd sluimeren?
Vragen waar niemand een antwoord op heeft. Het lijkt alsof
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moeder natuur hard aan de noodrem heeft getrokken omdat
de mens met al zijn egoïsme haar planeet langzaam aan het
vernietigen is. De planeet waar wij op mogen leven, en waar

Linda Parelli

we met respect en bewust mee om moeten gaan. De planeet

Zondag

die we mogen gebruiken, maar niet misbruiken. Waar we naar
moeten luisteren als hij ons iets te vertellen heeft. Net zo-

13 september

als we luisteren naar onze paarden. Onze paarden die we niet

2020

Ga trainen
en blijf trainen

misbruiken maar waar we mee samenwerken, waar we met
respect en bewust mee omgaan. Onze paarden waar we zo
goed mogelijk voor zorgen, rekening houdend met zijn natuur.

Horsemanshop

Waar we een relatie mee op willen bouwen die gebaseerd is
op vertrouwen en wederzijds begrip. Misschien creëert deze
crisis een stukje bewustwording om zorgvuldiger met elkaar en
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met de natuur om te gaan, zodat er toch nog iets positiefs uit
voortkomt. Laten we hopen dat we er met z’n allen gezond
en sterk uitkomen en dat er snel een einde aan mag komen.
Gelukkig kunnen en mogen we in deze tijd wel genieten van

Balans

onze paarden en ons blijven verdiepen in het paard. In deze
Level Up staan in ieder geval weer een aantal mooie, interessante, leerzame en inspirerende artikelen en columns om je
kennis te verbreden.
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Horse in Mind is al ruim vijf jaar een plek die paardeneigenaren en experts samenbrengt. De visie
van Horse in Mind is een wereld vol gezonde en
blije paarden. Door meer dan 100 informatieve en
inspirerende blogs en 25+ diepgaande podcasts met
experts helpt Horse in Mind jou om de beste paardeneigenaar te worden voor je paard. In de Horse in
De uitkomsten van een onderzoek
uit 2012 veronderstellen dat een
overschot van het spoorelement
ijzer in het paardenlichaam bij zou
kunnen dragen aan de ontwikkeling
of verergering van insulineresistentie. Daar komt bij dat ijzer in het
lichaam van een insulineresistent
paard beter wordt opgenomen dan
bij een gezond paard het geval is.
IJzeroverschot en insulineresistentie

Mind Community gaat Horse in Mind nog een stapje
verder. Je kunt je vragen aan experts stellen en hebt
toegang tot een groeiende bibliotheek unieke lezingen en video’s. Je krijgt elke maand praktische en
toepasbare informatie en tips over alles dat te maken
heeft met het houden en trainen van paarden. Echt
holistisch paarden houden dus. Elke maand kun je bij
een nieuwe online lezing aanwezig zijn en je vragen

en
eerd naar Duitsland. Sindsdien vorm
en is in 2018 vanuit Spanje geïmport
Suerto is een 4-jarige Lusitano mix
zou vinden op internet zonder
nooit gedacht dat ik mijn droompaard
we een onafscheidelijk team. Ik had
en gek op vrijheidsdressuur en
Suerto is heel leergierig en we zijn beid
hem in het echt gezien te hebben.
bij ‘The Next Generation
vorig jaar hadden we onze eerste show
en
zelf
hem
er
bele
en
train
Ik
.
clickertraining
. We hebben ontzettend veel plezier
Dat was ontzettend gaaf om te doen
Tour ’ voor meer dan 400 mensen!
verhalen zijn te volgen op
kunnen genieten. Onze avonturen en
te
ar
elka
van
lang
nog
n
hope
we
samen en
Instagram: @lusitano_suerto.

stellen. In de besloten community kun je al je foto’s,
video’s en vragen kwijt. Kijk voor meer informatie op
www.horseinmind.nl/membership/.

zullen elkaar in dit scenario daardoor versterken. De hoofdoorzaak van een ijzeroverschot bij paarden is de inname via voeding.
Paarden met een ijzeroverschot, of een door een ijzeroverschot
veroorzaakte verstoorde verhouding met koper, zink en mangaan, hebben vaak slechte hoeven. Denk hierbij aan ‘onverklaarbare’ hoefbevangenheid, steeds terugkerende abcessen, rotstraal,
dunne zolen en scheurtjes in de hoefwand. Soms hebben ze
een schilferige huid en verkleuring aan de manen en staart. Ook
eten ze vaak opvallend vaak aarde, boombast en planten waar
andere paarden hun neus voor ophalen. Ze kunnen lusteloos
overkomen. Bij paarden die dergelijke tekenen vertonen, kan de
dierenarts besluiten een bloed- en/of leveronderzoek uit te voeren. Behandeling en preventie bestaan uit het omlaag brengen
van de hoeveelheid ijzer in het lichaam, de correcte opname van
ijzer te bevorderen, de schade door het ijzeroverschot te beperken
en de ijzerinname te beperken. Om de ijzerinname te beperken, is
het zinvol om te kijken naar bepaalde planten die in het weiland

Foto:Martinas Fotografie

kunnen groeien. Vingergras, weegbree, wilde cichorei en vogelmuur bevatten veel ijzer. Bij deze laatste kan dit zelfs tot 40 keer

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus

zo hoog zijn als het ijzergehalte in gras. Een andere bron van ijzer

zijn evenementen tot en met 1 september verboden.

betreft (geconcentreerd) voer en supplementen. Breedspectrum

Hierdoor is de voorjaarseditie van EquiDay verplaatst

mineralensupplementen en mineralenlikstenen bevatten vaak erg

naar 10 oktober en de editie van het Horse Aware-

veel ijzer. Vooral bij de roodgekleurde likstenen is dit het ge-

ness Event zal plaatsvinden op 13 september 2020.

val. Ook in veel geconcentreerde paardenvoeders (vitaminen- en

Of beide evenementen op die data daadwerkelijk

mineralenbrokjes e.d.) zit te veel ijzer. Krijgt je paard een magne-

door mogen gaan is uiteraard nog niet zeker. Houd

siumsupplement, geef dan liever geen magnesiumoxide. Hier zit

voor meer informatie de website en Facebook pagina

relatief veel ijzer in. Magnesiumcarbonaat is een beter alternatief.

van beide evenementen in de gaten. www.equiday.nl

Bron: www.hoefbevangen.info

en www.horse-awareness-event.be.
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INTERVIEW

Tekst: Eline van den Bosch

Foto’s: Coco, Linda Parelli, Brenda Ladd

Het is 25 oktober 2019 en we zijn in Oud-Heverlee (België) om Linda Parelli
te ontmoeten die daar een aantal dagen clinics geeft. Linda is de vrouw van
de welbekende Pat Parelli, oprichter van het Parelli Natural Horsemanship
programma. Linda heeft zichzelf als doel gesteld om het Parelli systeem te
verenigen met dressuurrijden en traint momenteel haar paard Jazz waarmee ze hoopt op Grand Prix-niveau te kunnen rijden. Deze avond geeft ze
ons een demonstratie van wat je nu precies allemaal kunt met het Parelli
systeem, en ze laat ons zien dat Parelli meer inhoud heeft dan alleen zeven
simpele spelletjes.

Linda’s achtergrond

Ze ging erheen en hij veranderde haar volledige blik

Linda legt ons uit hoe ze Pat ontmoet heeft en hoe

op paarden met deze magische woorden: “Heb je dit

dat haar leven heeft veranderd. Ze ontmoette Pat in

ooit vanuit het perspectief van het paard proberen te

Sydney, in 1998. Linda was op dat moment een ambi-

zien?” Dat had Linda natuurlijk niet, en Pat liet haar

tieuze paardenvrouw, maar had een paard in haar

zien dat haar paard eigenlijk doodsbang was. Haar

eigendom dat maar niet wilde doen wat zij wilde. Ze

paard gedroeg zich als prooidier en prooidieren over-

nam een ander bit, daarna nog een ander bit, en nog

leven door slimmer te zijn dan roofdieren, in dit geval

eentje, tot ze twaalf verschillende bitten geprobeerd

zijzelf als mens. Als paarden je niet vertrouwen, zullen

had. Haar paard begon zijn mond open te doen met

ze je bijvoorbeeld niet hun gevoelige plekken laten aan-

rijden waardoor ze de neusriem maar strakker aantrok.

raken, legde Pat uit, en Linda kon haar paard inderdaad

Het kwam tot een punt waarop het zo escaleerde dat

op veel plekken niet eens aaien. Het was een enorme

ze, met al haar mechanische oplossingen, nog steeds

eye opener voor haar, omdat iedereen haar altijd had

vijf dagen in de week dressuurles nodig had omdat

verteld dat haar paard stout was, terwijl Pat haar

ze haar paard maar niet onder controle kon houden.

vertelde dat hij gewoon doodsbang was. “Het paard

Iemand vertelde haar zelfs dat ze hem maar beter naar

had geen problemen totdat jij in de buurt kwam”,

de slacht kon brengen omdat hij te gevaarlijk werd.

zei hij.

Linda hield echter van haar paard en bleef volhouden.
Op een dag zag ze een advertentie op tv van een clinic
van Pat Parelli, waarin ze hem zonder hoofdstel rond
zag rijden in volle galop, inclusief galopwissels en een
sliding stop. Op dat moment besloot ze naar zijn clinic
te gaan en ook al was deze man een westernruiter,
hij kon dingen waar zij alleen maar van kon dromen.
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Vanaf dat moment werd Linda een fervent aanhanger

maar Pat zit rond level 8 of 9. Zodra je eenmaal op

gen en al die instructeurs en studenten te ontmoeten.

van deze Amerikaanse paardenman. Hij leerde haar

level 5 of 6 komt, gaat het niet meer zo erg om de

Maar geluk gaat niet alleen over geluk hebben. Ik ge-

dat dressuur een verfijnde sport was, maar dat zij

verschillende oefeningen, maar meer over je eigen

loof er sterk in dat je je eigen geluk ook maakt. Geluk

nog helemaal geen basis had om te verfijnen. Ze zou

kwaliteiten als paardenmens: gevoel, timing, balans,

is waar voorbereiding en kansen elkaar ontmoeten.”

moeten leren om met paarden samen te werken en

‘savvy’ en begrip. Het begin van je ontwikkeling in

de mentale en emotionele kant van paarden leren

horsemanship is altijd vooral erg technisch, maar hoe

De Seven Games begrijpen

begrijpen. Dan zou ze pas een team met haar paard

verder je komt, hoe meer het om psychologie begint

De Parelli Seven Games zijn vrij bekend bij veel men-

kunnen vormen. Daarom besloot Linda om eerst te

te draaien en daarna zelfs meer om filosofie: hoe word

sen. Linda zegt: “We hebben altijd lesgegeven in de

leren goed te worden in Parelli’s systeem, om die basis

ik wat mijn paard nodig heeft. Het is een reis van

Seven Games en hoe je die moet uitvoeren. Paarden

dan te gaan gebruiken om in de toekomst een goede

persoonlijke ontwikkeling.”

leren om te wijken voor druk en om niet bang te zijn
van ons. Mijn meest recente ontdekking is echter ge-

dressuurruiter te worden.

weest hoe belangrijk het is dat niet alleen wij mensen
zijn. Je moet eerst een goede relatie met je paard heb-

het doel van deze games begrijpen, maar dat je paard

ben. Je paard moet je eerst vertrouwen en begrijpen.

het ook begrijpt. Ik dacht altijd dat ik dit mijn paard

Dan kun je pas verdergaan en vaardigheden op een

leerde, en dat deed ik tot op zekere hoogte ook wel,

hoger niveau aanleren.

maar niet in zijn geheel. Sinds ik daar meer op ben
gaan focussen is mijn lesgeven totaal veranderd, en

Vaardigheid in horsemanship

de paarden die ik train zijn dat ook.

Ik vraag Linda hoe Pat en zij tegenwoordig nog verschillen in hun horsemanship. “Oh”, zegt ze meteen,
“dat is makkelijk! Hij is de meester en ik ben nog
De reden waarom Linda ons dit verhaal vertelt, is

steeds zijn leerling. We hebben een programma dat

“Ik denk dat veel mensen zo druk zijn met de beno-

om ons diezelfde les te leren. Er zijn ongelooflijk veel

opgedeeld is in tien levels. We geven les tot en met

digde oefeningen uitvoeren, dat ze hun connectie met

takken van sport die je met paarden kunt beoefenen,

level 4, en daarna gaat het meer om je eigen pad van

hun paard niet altijd meer zien. Hoe vaardiger ze echter

maar om ze goed uit te voeren, moet je basis correct

ontwikkeling. Pat schat mij in op ongeveer level 6,

worden in de oefeningen, hoe meer hun connectie zich
alsnog ontwikkelt. Daarom moet je ook verder proberen
te groeien, omdat je bewustzijn verandert. Ik wist vier
jaar geleden nog lang niet zoveel als nu, en één jaar
geleden ook niet. Pat kan paarden nog steeds tien keer
sneller lezen dan ik: zijn timing is zó goed. Hij loopt
in de buurt van een paard en het paard kijkt hem aan
en voelt gewoon zijn aanwezigheid. Hij kan met zulke
uitdagende paarden werken. Ik heb grenzen, maar hij
niet. Ik heb ze tenminste nog nooit gezien!”
“Horsemanship gaat over talent, vaardigheid, wil en
geluk. Talent is iets waar je mee geboren wordt, en
ik heb mensen gezien met veel meer talent dan ik.
Vaardigheid is iets waar ik de afgelopen 27 jaar hard
aan gewerkt heb. Ik heb geïnvesteerd in lessen en het
privilege gehad om met veel paarden en studenten te
werken. Zo werk ik alleen al dit weekend met zestien
paarden. Dan is er je wil: hoe graag wil je leren? Ik wil
heel erg graag, er is niets in mij wat ooit aan opgeven
denkt. Tenslotte is er geluk. Ik heb geluk gehad om dat
ene paard te ontmoeten wat maakte dat ik Pat leerde
kennen. Ik heb geluk gehad om naar Amerika te gaan,
met Pat te trouwen, deze paarden in mijn leven te krij-
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Game		Doel
Friendly Game
Porcupine Game
Driving Game		
Yoyo Game		
Circling Game		
Sideways Game
Squeeze Game
				

Relax, wees niet bang.
Ga niet in tegen fysieke druk.
Duw niet door druk in de ruimte heen, reageer op onze energie.
Ga even makkelijk voor- als achteruit.
Gedeelde verantwoordelijkheid tussen jou en je paard als partners.
Verticale balans, links en rechts gelijk zijn.
Zelfvertrouwen hebben in smalle/kleine ruimtes,
met gevaarlijke situaties om durven gaan.

Wanneer je paard jouw doel niet begrijpt, dan is hij een

dingen doen. Ik rijd geen wedstrijden, maar ik begin

marionet. Misschien een hele werkwillige marionet,

op dit moment met het trainen op Prix St. Georges-

maar nog steeds een marionet. Hij volgt je wel als jij

niveau. Ik ben zelf meer een instructeur dan een

zegt waar hij heen moet, maar hij weet niet waarom.

wedstrijdruiter, ik wil me vooral ontwikkelen voor mijn

Paarden zijn natuurlijke volgers, maar paarden moeten

eigen persoonlijke interesse en passie. Mensen denken

partners zijn en geen slaven. Als je paard weet waarom

vaak, ‘Parelli en dressuur op hoog niveau, dat is niet te

hij iets doet, dan zal hij pas een echte partner worden.

combineren’. Ik wil bewijzen dat dat niet klopt.

Paarden zijn slim, laten we ze niet dom maken. Dat

Tenslotte…

was mijn allergrootste eye opener van de laatste tijd.”

Ik stel mijn laatste vraag. Is er nog iets wat ze met

Waar Parelli en dressuur elkaar
ontmoeten
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onze lezers zou willen delen? “Ja!” zegt ze meteen
gepassioneerd. “Ik heb altijd het gevoel dat mensen

Linda vertelt ons over haar dressuurdroom. “Ik heb nog

niet goed begrijpen waar het bij Parelli om draait!

steeds het doel om op hoog niveau dressuur te rijden.

Zoveel mensen denken dat het alleen maar gaat over

Op dit moment train ik mijn paard Jazz naar Grand

het schudden van touwtjes en paarden op een blok

Prix-niveau. Mijn eerste doel met elk paard is om

laten staan. Ze hebben echt geen idee. Ik zou willen

Parelli level 4 te behalen, daarna ga ik pas andere

dat mensen meer zouden zoeken naar de waarheid,
Ik wil niet doen alsóf ik dressuurrijd, ik wil écht dres-

naar waar het allemaal om gaat. Dat schudden aan

suurrijden. Ik wil het goed doen! Ik train om de kunst

een touwtje, dat doe je een keer wanneer het paard

van het rijden te leren en ik wil een gelukkig paard

hysterisch wordt en je even duidelijk moet zijn. Maar

hebben dat met mij wil dansen. Om dat te bereiken

eventjes! Soms moet je ook wel eens duidelijk zijn bij

moet ik fysiek trainen combineren met psychologie.

een kind, zodat je daarna weer zacht kunt zijn. Ik wil

Iemand die mij hierin inspireert is Luis Lucio. Hij doet

dat mensen begrijpen dat Parelli geen discipline is,

al sinds 2000 aan Parelli en hij is ook een geweldige

maar een taal waarmee we met paarden kunnen

dressuurtrainer. Ik leer ook van Christoph Hess, mijn

communiceren. Het gaat om de relatie, om de psy-

dressuurcoach. Ik heb maar één keer per jaar les, maar

chologie. Het is een fantastisch curriculum dat mensen

ik praat met hem en hij is zo’n goede instructeur. Hij

leert hoe ze de vaardigheden en kwaliteiten van een

leert me iets en dat geeft me genoeg mee om mezelf

echt paardenmens kunnen verwerven. Om geduldig

weer een volledig jaar verder te ontwikkelen. Tenslotte

en een goede docent te zijn, en om dingen te zien

raak ik ook geïnspireerd door de paarden om me heen.

vanuit het perspectief van het paard. De weg tot het

Elk paard leert me weer iets anders fantastisch. Soms

worden van echte ‘horseman’ is niet altijd makkelijk.

word ik wel eens wakker en dan denk ik: “Dit is een

Soms heb ik het gevoel dat ik in dat opzicht iets

droom.” Het ligt zo ver van mijn realiteit van vroeger

dichter bij de gemiddelde mens sta dan Pat, omdat

in Australië. Paarden waren altijd al mijn passie, maar

ik dit hele leerproces ook heb moeten doormaken.”

ik geloofde nooit dat ik mijn beroep ervan zou kunnen

Ze lacht even. “En ik ben blond, dus het moet voor

maken. Maar kijk eens waar ik nu ben.”

mij wel simpel en begrijpelijk zijn.”

Wil je meer weten?

Warwick Schiller is maar af en toe in
Nederland om clinics te geven.
Je kunt echter meer leren over
zijn trainingsmethodes en manier
van denken door lid te worden van
zijn online videobibliotheek,
of door lid te worden van zijn
Facebookgroep, waar hij zelf ook
actief aan deelneemt.
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Tekst en foto’s: Hester Stasse

Het kost tijd, maar dan heb je ook wat
Een no-brainer: als je je paard iets nieuws wilt leren,
dan kost dat tijd. Niemand zal gek staan te kijken als
je wekenlang, of misschien zelfs maandenlang, bezig
bent met oefenen om een dressuurproef te rijden, een
springparcours foutloos af te leggen, of een Reining
proef volgens het boekje uit te voeren. Toch kom ik zo
nu en dan paardeneigenaren tegen die verwachten dat
hun paard zonder enig probleem op buitenrit gaat, ook
al heeft hij dat nog nooit eerder gedaan. Of dat hun
paard de eerste keer zonder aarzelen de trailer inloopt.
Of dat hun pony netjes aan de hand met ze meeloopt
onder alle omstandigheden. Of dat hun paard dat nog
nooit gelongeerd is direct snapt dat het de bedoeling is

Iedereen weet hoe het werkt. Als je een keer per week naar de sportschool
gaat of gaat hardlopen, dan krijg je een betere conditie. En als je dat een
paar keer per week doet, dan krijg je sneller een betere conditie. Maar
als je door wat voor omstandigheden dan ook een tijdje niet kunt trainen,
dan merk je dat je conditie achteruitgaat. Wat dat met het trainen van
paardengedrag te maken heeft? Alles!

om rondjes om hen heen te gaan lopen.

Natuurlijk zijn er paarden die zo braaf zijn dat ze het
direct goed doen, maar dat zijn echt uitzonderingen.
En in het geval van trailerladen kan het zomaar gebeuren dat ze de eerste keer zonder enig probleem naar

je te snel bent gegaan. Ook als je paard tijdens de trai-

binnen lopen, maar een stuk minder enthousiast zijn

ning plotseling heel stroef gaat reageren op je hulpen,

nadat ze een keer vervoerd zijn. Investeer je tijd in je

of misschien zelfs probeert om weg te vluchten, zou het

paard door hem te leren hoe hij ontspannen met je

zomaar kunnen dat hij de vorige stap nog niet onder

mee moet lopen, probleemloos de trailer ingaat, vol

de knie had. Zo kan een paard dat je hebt geleerd om

vertrouwen van huis weg kan, of zich netjes gedraagt

netjes de trailer in en uit te lopen, plotseling weigeren

aan de longeerlijn. Dat zal jou in de toekomst een

om erin te gaan als je de trailer hebt afgesloten en bent

hoop frustratie schelen.

gaan rijden voordat hij zich daar helemaal op zijn gemak
voelde. Op dezelfde manier kan het gebeuren dat een

Met kleine stapjes ga je sneller

paard dat na een paar trainingen braaf met je meeloopt,

Een beetje spanning is normaal als je iets nieuws leert,

probeert zich los te rukken en naar huis te rennen als

je stapt tenslotte uit je comfort zone. Onder te grote

je een wandeling van een uur wilt maken zonder dat je

stress leer je echter niets meer en dat geldt ook voor je

dat rustig hebt opgebouwd.

paard. Vandaar dat het belangrijk is om geen al te grote
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stappen te maken tijdens je training. Hierbij zal je paard

Herhalen herhalen herhalen

je laten merken wat het juiste tempo is. Als je de vol-

Of het nou leiden, longeren, buitenrijden of trailerladen

gende keer dat jullie aan de slag gaan merkt dat je drie

is, herhalen is het magische woord om het vlekkeloos

stappen terug moet zetten vergeleken met waar je de

te laten verlopen. Je zal dus door moeten blijven oefe-

vorige training geëindigd bent, dan is de kans groot dat

nen totdat het uitvoeren van wat jij van je paard vraagt
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geen spanning meer oplevert en het reageren op jouw

Tegenslagen zullen helaas altijd wel een keer voorko-

Verandert het gedrag van je paard vrij plotseling en

signalen een automatisme voor hem is geworden.

men tijdens je trainingsproces. Mocht het jou gebeuren,

gebeurt dat op meerdere vlakken, merk je bijvoorbeeld

Daarbij geldt dat je paard het sneller op zal pikken als

kijk dan of je een verklaring kunt vinden waarom het

ook dat het rijden minder lekker gaat, of is hij extra

je elke dag 5 of 10 minuten traint, dan als je dat een

minder goed ging en in hoeverre je daar in je training

gevoelig als je hem borstelt, dan zou hij een lichame-

keer per week een uur doet. Bijkomend voordeel is

iets mee kunt doen. Heb je geen idee, wacht dan eerst

lijk probleem kunnen hebben. Raadpleeg in dat geval

dat je paard en jij die korte trainingen minder snel

eens af of het de volgende keer beter gaat. Gebeurt dat

een deskundige zoals een dierenarts, fysiotherapeut,

saai zullen gaan vinden dan lange.

niet na een of twee keer, of verslechtert je paard zelfs

zadelpasser of paardentandarts om uit te sluiten dat hij

nog verder, dan is het vaak goed om een gedragstrainer

ergens last van heeft. Je paard kan je immers niet ver-

Tegenslag hoort erbij

of -therapeut in te schakelen om met je mee te kijken.

tellen dat hij pijn heeft, hij kan het enkel via zijn gedrag

Net als wanneer je in de sportschool traint of hardloopt,

Als je te lang op dezelfde manier doorgaat zonder dat je

laten zien.

zullen er bij de training van je paard momenten zijn

vooruitgang boekt, dan is het mogelijk dat je je paard

waarop het minder lekker gaat. Waar het precies aan

onbewust het verkeerde gedrag aanleert. En dan zal het

Thuis doet hij het wel

ligt is niet altijd te achterhalen, want er kunnen heel

vaak ook meer tijd gaan kosten om je paard weer het

Een ander punt om in de gaten te houden is dat paar-

wat factoren een rol spelen en soms zelfs meerdere

gewenste gedrag bij te brengen.

den contextgebonden leren. Dit betekent dat je paard

tegelijk. Stel dat je paard ergens pijn heeft, dan is hij al

dat wat je hem leert koppelt aan de plek waar hij het

gespannen als je gaat trainen. Vraag je hem vervolgens

geleerd heeft. Hierdoor kan het zijn dat je paard zich

om iets te doen wat hij moeilijk vindt, dan kan het zijn

opeens compleet anders gedraagt als je hem op een

dat dat zoveel spanning oplevert dat het teveel voor

andere plek hetzelfde vraagt te doen als thuis. Zo kan

hem wordt en hij het dus minder goed of helemaal niet

je paard thuis zonder enig probleem de trailer inlopen,

meer doet. Behalve innerlijke factoren als pijn, honger,

terwijl hij op een ander terrein met geen mogelijkheid

dorst en hormonen, kunnen ook geluiden, geuren,

naar binnen te krijgen is.

negatieve ervaringen en jouw spanning een groot
verschil maken in hoe een paard op een bepaald
moment reageert.

verloop van tijd is weggezakt, simpelweg omdat je
met andere dingen bezig bent die net zo goed geheugenruimte innemen.
Door dezelfde training na de beginfase op verschillende
plekken te herhalen, help je je paard om dat wat hij

Dit werkt precies hetzelfde bij je paard. Als je een

geleerd heeft te gaan generaliseren. Je zou kunnen

periode intensief bezig bent geweest met buitenrij-,

zeggen dat voor hem dan het kwartje valt dat hij niet

grondwerk- of trailertraining en je doet dat vervolgens

op de plek hoeft te zijn waar hij het gedrag geleerd

een hele tijd niet, dan is de kans groot dat het als je het

heeft om het te kunnen uitvoeren. Om het voorbeeld

weer eens probeert minder lekker gaat dan toen. Soms

van de trailer te gebruiken, zet die eens op een andere

lukt het in eerste instantie zelfs helemaal niet meer.

plek, of met de opening naar de andere kant. Het kan

Het goede nieuws is dat als je de training oppakt, je

zijn dat je even een paar stappen terug zal moeten

paard sneller op het oude niveau zal zijn dan toen je

doen in je training, maar daar zal je profijt van hebben

hem de eerste keer leerde om braaf met je mee door

als je met je paard op pad gaat.

een obstakelparcours, het erf af, of de trailer in te
lopen. Wil je ervoor zorgen dat je paard dat wat jij

Blijf trainen!

van hem vraagt braaf blijft doen, zorg er dan dus voor

Nog een laatste open deur: als je iets geleerd hebt, dan

dat je regelmatig oefent.

moet je je kennis of conditie bijhouden. Kijk maar wat

14

er gebeurt als je examen hebt gedaan in een onderwerp

Met andere woorden, ga trainen en blijf trainen, dan

waar je daarna niet veel meer mee doet. Ook al heb

komt het vanzelf goed. Heel veel succes en vooral

je een 10 gehaald, je zal toch merken dat de kennis na

plezier toegewenst daarbij!
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Horsemanship shopping
Wil je beginnen met bitloos paardrijden en zoek je naar
de juiste info hoe je dit het beste kunt doen? Weet je
niet welk hoofdstel je het beste kunt nemen? Loopt je
paard zonder bit door je hulpen heen (of denk je dat
dat gaat gebeuren)? Is je paard op buitenrit drammerig,
Het voorjaar is in volle gang en daarmee

Dit vliegenmasker van Pro Tech is

rennerig of hevig? Maakt je paard zich sterk of wil hij

ook het dekseizoen. Om op een veilige

vergelijkbaar met de Professional’s

weer naar huis? Vraag je je af hoe je zonder bit een

en verantwoorde manier je merrie te laten

Choice maskers maar dan voorde-

rem, stuur en controle hebt? En wil je heel graag

controleren door de dierenarts is een juiste

liger! Gemaakt van zacht stretchy

heerlijk ontspannen bitloos genieten met je paard?

werkomgeving voor zowel mens als dier een

lycra en met mesh materiaal bij

vereiste. Bij Bedaf Stallenbouw BV kun je

ogen en oren. Verkrijgbaar in de

kiezen voor een standaard behandelbox maar

kleuren zwart en roze en in de

Dan is de Bitloos Paardrijden starterskit
iets voor jou!

je kunt hem ook naar wens laten produce-

maten S (pony), M (cob) en

Met de Bitloos Paardrijden starterskit krijg je alle info,

ren. De voor- en achterdeur zijn voorzien van

L (full).

tips en tools die je nodig hebt om de overstap te

uitneembare planken zodat ook pony’s of

€ 21,95 www.kifrahorse.nl

maken en in wederzijds vertrouwen bitloos te genieten

kleinere paarden eenvoudig behandeld kun-

met je paard! Je kunt de starterskit voor € 27,-

nen worden. De materialen zijn ijzersterk en

bestellen bij Bitloos Paardrijden - Petra Mensink.

paardbestendig. www.bedafstallenbouw.nl

www.bitloospaardrijden.info/bitloos-starterskit.php
Vilt pads zijn ideaal voor zweetopname, maar de meeste vilt
pads zijn nogal saai. Die van Showman niet!
Vanaf € 119,95 www.cowgirlstore.nl

Nog een mooie viltpad is deze van Arena Masters, gemaakt
met een 100% wolvilt onderkant en een EVA-FOAM middenkern. Deze speciale structuur voert vocht af en vermindert de opbouw van warmte en het helpt voorkomen dat
zweet in de binnenkant van de pad doordringt, waardoor de
pad gemakkelijker schoon te maken is en langer meegaat.
De pad vormt na elk gebruik een nieuwe vorm en biedt
maximale schokabsorptie. Hij is ergonomisch gevormd, wat
zorgt voor een perfecte drukverdeling en is extreem duurDe anatomische singel met wol van Professional’s Choice heeft een
Heb je vaak last van je knieën of enkels?

zaam en sterk.

duurzame, geventileerde TPU-buitenlaag voor maximaal ademend

Voorgedraaide beugels, zogenaamde twisted

€ 159,- www.kifrahorse.nl

vermogen. Vormgegeven om bewegingsvrijheid in de schouder

stirrups, zijn dan ideaal! Gemaakt van alumi-

mogelijk te maken en het comfort te verbeteren. Met afneembare

nium en ook verkrijgbaar met mooie prints.

scheerwollen voering voor eenvoudige reiniging en met roestvrij-

€ 79,95 www.cowgirlstore.nl

stalen hardware en nieuw ontworpen gespen. VenTECH™ zorgt

Cowgirl Store heeft nu ook
artikelen van Showman uit
Amerika! Mooie met kralen
ingelegde hoofdstellen, borsttuigen, twisted stirrups, pads en
nog veel meer. De met kralen
ingelegde hoofdstellen zijn er in
diverse kleuren.
Vanaf € 89,95
www.cowgirlstore.nl

voor luchtstroom, waardoor je paard koel blijft.
€ 149,95 wwww.kifrahorse.nl
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INTERVIEW

Tekst: Judith van der Steeg

Foto’s: Masja Mooren, Judith van der Steeg, Amanda Melchior

Het is koud vandaag. Een straffe noordoostenwind blaast over de weilanden
in het Drentse Ruinen. Maar het deert de paarden niks. Gemoedelijk staat de
kudde in het voorjaarszonnetje te grazen en laat de krullen vrolijk waaien!

“Toen we hier in 2014 kwamen wonen, wilde ik graag

Grote diversiteit

een veulentje fokken met onze Welsh A-merrie”, vertelt

Vandaag de dag bestaan er vele verschillende typen

Masja Mooren (36), in het dagelijks leven moeder van

Curly’s. Voor ieder wat wils. Masja: “Er zijn kleinere,

vier meiden en boerin van het melkveebedrijf dat ze

maar ook hogere, luxere en meer rij-typische Curly’s.

samen met haar man Tom runt. “In het dorp had ik een

Sommige Curly’s hebben zelfs meerdere gangen.”

bont hengstje zien staan. Dat bleek een Curly te zijn, die

Die diversiteit is niet zo gek als je bedenkt dat lang niet

daar zijn logeerplek had. Zodoende kwam ik bij de heng-

alle Curly’s volbloeden zijn. Velen zijn gekruist. Ook bij

stenhouder terecht. En daar stond Jenny, een volle Curly

Masja. En dat heeft een reden. “Jenny is homozygoot.

merrie van 2,5 jaar oud. De hengstenhouder wilde graag

Haar vader en moeder zijn beide raszuivere Curly’s.

van haar af, want Jenny kon totaal niet overweg met de
kleine pony’s daar.” Masja besloot thuis maar eens het
internet op te gaan om te kijken wat dat nou precies
inhield, zo’n Curly, en ze belde nog dezelfde dag Jenny’s
eigenaar: “verkocht!”.

Met Jenny fokte Masja vier Curly veulens en werd ze
een voorloper in Nederland voor het ras. Ons land telt
er nu ongeveer 45, waarvan er maar liefst 11 bij Masja
lopen, 1 zuivere en 8 kruisingen. Curly’s komen voort uit
Mustangs en Quarter Horses. Veelal voeren de paarden
dezelfde bloedlijnen. “De krullen zijn ooit gevonden in
het wild”, antwoordt Masja nuchter, gevraagd naar de
herkomst. “Aan de basis van de fokkerij in Amerika
staat Curly Jim.”

Curly
De raszuivere
.
ar
sc
O
hengst
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INTERVIEW

Familie Mooren
met Jenny.

Zij zal dus altijd krullenveulens geven. Maar fokkers

dan bij gladharige paarden, al hebben de losse haren op

kiezen vaak bewust voor kruisen, omdat Curly x Curly

het eerste gezicht meer weg van een dot schapenwol.

een risico kan zijn. Zo loopt er in Duitsland een Curly

Ook de dagelijkse verzorging van de Curly vacht is veelal

rond zónder haar. Vergelijk het maar met een naaktkat.

hetzelfde, alhoewel Curly’s in de zomerperiode aanzien-

Dat wil je niet.”

lijk minder staart en manen hebben. Toch hebben ze

Masja fokt haar ‘krulletjes’ door te kruisen met Tinker en

niet meer last van de vliegen. “Wellicht doordat de huid

Welsh. “Maar ik probeer wel het percentage Curly hoog

wat taaier is.” Daarnaast bestaat er een verschil tussen

te houden, door te kiezen voor een goede hengst.” Zo

paarden met het zogenaamde ‘meer breekbare’ (KRT 25)

kocht ze enige tijd geleden de prachtige Curly hengst

en ‘minder breekbare’ krullen gen (SPS 6). Jenny behoort

Oscar, afkomstig uit Denemarken. De hengst is intussen

tot de eerste categorie. “Wanneer je haar staart en

geruind en verkocht, maar de fokster heeft nog genoeg

manen veel borstelt, blijft er weinig van over. Ik zeg

‘Oscar’ in de diepvries.

altijd: veel anti-klit en afblijven!”, lacht Masja.

Het grote voordeel van Curly’s is ook dat de paarden

Goldy,
Welsh Cob x Curly.

Voor opname van de Curly’s bestaan twee stamboeken:

hypoallergeen zijn, wat betekent dat mensen met een

het American Bashkir Curly Horse Registry voor de stam-

allergie voor paarden niet of nauwelijks last hebben bij de

boek-zuivere paarden en de International Curly Horse

omgang met de dieren. Maar dat gaat niet altijd op, weet

Organisation voor de kruisingen. Overigens schrijft Masja

Masja. “De samenstelling van de vetten en eiwitten in de

haar kruisingen lang niet altijd in bij de ICHO. “Het heeft

huidcellen van Curly’s is anders, waardoor mensen met

weinig meerwaarde en kost veel geld omdat je DNA

een allergie zo goed als niet reageren. Maar ieder mens

moet opsturen naar Amerika. Mijn paarden krijgen gewoon de papieren van het Tinker- of Welsh-stamboek.”

Whisky,
Welsh Cob x Curly.

is anders. Het komt voor dat iemand wél reageert. Het
hangt er ook vanaf waar het paard tussen staat.”

Op het moment van schrijven zijn Masja’s Curly’s volop

Veelzijdige werkers

aan het verharen, een proces dat niet anders verloopt

Masja fokt betrouwbare, veelzijdige gebruikspaarden,
bestemd voor verkoop aan liefhebbers die gaan voor
het totaalplaatje. Masja: “Curly’s zijn werkpaarden en
worden overal voor gebruikt. Ze zijn temperamentvol,
wakker en alert, maar tegelijkertijd zeer werkwillend.
Ze hebben een groot uithoudingsvermogen en zijn
onverwoestbaar.” Ook nadat ze het erf hebben verla-

Veulen Henk: Oscar x Heavenlysmile’s
Mary Read. Mary is Welsh A x Curly,
Henk is dus 75% curly.

ten, verliest Masja haar dieren niet uit het oog. “Ik houd
contact met de nieuwe eigenaar of ik koop het paard
terug wanneer het niet klikt. Ik blijf me verantwoordelijk
voelen.” Toen ze zag dat Curly hengst Oscar niet gelukkig
was met zijn beperkte bestaan als hengst, schroomde ze
dan ook niet om hem te ruinen. “Ik gun hem een beter
leven. Al vinden velen het eeuwig zonde. Heavenly
Smile is niet voor niets onze stalnaam. Dat is het doel
voor mijn paarden, mijn drijfveer!”, besluit ze.

Trotse fokster Masja
met Goldy en Jolly,
“mijn twee ruwe pa
rels”.
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TRAINING

Tekst: Ansjel van Brakel Foto’s: Hannah Verhoeven

Geniet van de kleine dingen. Een kopje thee of even
helemaal niets doen. Voel je daarover niet schuldig maar
wees je eigen beste vriend. Rust heb je nodig, je wordt
zelfs productiever en creatiever als je regelmatig even
niets doet.
Misschien wel de makkelijkste en meest krachtige manier
om snel een goed gevoel te krijgen: je realiseren waar je
dankbaar voor bent. Maak een lijst met dingen waar je
dankbaar voor bent. En spreek je dankbaarheid ook vaker

Vijf tips
Begin de dag rustig en met aandacht (mindfulness).
Je kunt ook wat eerder opstaan om zo de dag te beginnen met een moment voor jezelf. Op je gemak ontbijten,
even iets lezen of sporten. Als het maar iets is waar jij
energie van krijgt en blij van wordt.
Start met mediteren en ademhalingsoefeningen. Een
paar keer drie tellen inademen en vier tellen uitademen
zorgt al direct voor meer ontspanning. De telmeditatie

uit. Stuur mensen waar je van houdt eens een kaartje.
Of geef iemand een compliment. Kleine dingen waar je
direct een goed gevoel van krijgt en iemand anders ook.
Misschien voelt het eerst wat onwennig maar dat is juist
wel goed. Dan weet je dat je een nieuw pad aan het
bewandelen bent. En hoe vaker je dat doet, hoe meer
vertrouwd het gaat voelen. En dat geeft zelfvertrouwen
waardoor nieuwe paden bewandelen een leuke uitdaging
wordt.

is ook fijn en niet ingewikkeld. Je telt iedere uitademing
zachtjes in je hoofd. Je kunt doortellen tot je de tel kwijt
bent, waarna je weer bij één begint. Je kunt ook steeds
tot tien tellen.
Zeg regelmatig tegen jezelf dat gedachten alleen maar
gedachten zijn. Neem ze niet te serieus. Wist je trouwens

“Bij ons paard zijn we continu bezig met de balans. Horizontale balans, verticale balans,
balans in de opbouw en in de afwisseling van de training, balans binnen de voeding en
ga zo maar door. Maar besteed je wel eens aandacht aan je eigen balans? En dan bedoel
ik niet alleen je lichamelijk balans (ruiterfitheid), maar ook je mentale balans…” In dit
artikel gaat Ansjel van Brakel van HORSE ABC je een aantal concrete tips geven voor een
betere mentale balans.

dat je hersenen het verschil niet kennen tussen wat echt
is of wat in je gedachten bestaat? Visualiseren is daardoor een heel krachtig middel. Waarschijnlijk gebruik
je het zeer regelmatig onbewust en wellicht zelfs tegen
jezelf, maar je kunt het dus ook heel goed voor jezelf
gebruiken. Met name in situaties die je spanning of stress
opleveren. Paarden voelen ons feilloos aan en als jij een
negatief plaatje in je hoofd hebt dan kun je de uitkomst
eigenlijk al wel voorspellen.

Als de balans klopt kun je makkelijker in de flow komen.

wachtingen van anderen en wellicht ook van jezelf. Een

Flow, het gevoel van eenheid vanuit connectie. Samen

goede vriend of vriendin zijn, die leuke moeder of vader,

Zorg goed voor jezelf. Bewuster eten, goed slapen en

in harmonie, waarbij alles vanzelf lijkt te gaan. Het is

een fijne echtgeno(o)te, sportief zijn, gezond eten, attent

kies welke stresstriggers je toelaat. Je kunt meldingen

dan net alsof je paard je gedachten kan lezen. Voor mij

zijn, flexibel zijn, op tijd zijn, en ga zo maar door. Het zijn

van je telefoon bijvoorbeeld uitzetten en social media

is dat het ultieme geluksgevoel samen met mijn paard.

nogal wat ballen om in de lucht te houden.

verwijderen van je telefoon, of bijvoorbeeld maar twee
keer per dag bekijken. Bezorgt de dagelijkse file jou heel

Alles in balans, lichamelijk en mentaal. Maar hoe kom
je daar? De basis, het voelen hoe je paard beweegt, kan

Er is een bewezen verband tussen stress en het ontstaan

veel stress? Probeer te kijken of je wellicht eerder kan

je pas echt goed voelen als je ‘uit je hoofd bent en in je

van ziektes, dus dat is een goede reden om aan de slag

beginnen of vanuit huis wat kunt doen. En bedenk ook

lijf zit’. En dat is best een uitdaging, zeker in onze hui-

te gaan. Ook is er een relatie tussen voedingsstoffen en

met wie je om wilt gaan. Want negatieve mensen kosten

dige maatschappij, onder andere door alle prikkels die

een gezonde mentale gesteldheid. Maar hoe kan je hier

heel veel energie. Als je weet wat of wie jouw stresstrig-

we iedere dag binnenkrijgen en de stresshormonen die

op een simpele manier in het dagelijks leven mee aan de

gers zijn dan kan je oplossingen gaan bedenken, zodat je

daarbij worden geactiveerd. Maar ook door het willen

slag? Daarvoor heb ik een aantal tips voor je op papier

meer energie hebt voor de dingen die je echt belangrijk

voldoen aan maatstaven en omgaan met (hoge) ver-

gezet.

vindt in het leven.
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COLUMN

www.spod-international.nl
MATERIALEN VOOR CLICKERTRAINING
MET PAARDEN & PONY’S

Ik moet eerlijk bekennen dat ik een beetje onder de indruk was van
de staat van dienst van de heren (en één dame) die ik vandaag in de
paardenbak mocht ontvangen. Ik was door een collega ingezet om
een leiderschapscoaching sessie te geven. Ik wist dus wel dat het om
leidinggevenden zou gaan en ik had het bedrijf gegoogeld. Het ging om
een internationaal productiebedrijf met op elk continent een business
unit met tientallen vestigingen en duizenden werknemers. Ik had totaal
niet verwacht dat de directeuren van die business units zélf tegenover
me zouden staan. Vijf blanke mannen van tegen de zestig, Eén Aziatische vrouw die waarschijnlijk dezelfde leeftijd had maar er zeker dertig
jaar jonger uitzag dan haar collega’s, en tenslotte de Nederlandse dame
van global HR die dit hele gebeuren georganiseerd had. Ze keek me
erg zenuwachtig aan toen ze me een hand gaf en benadrukte nog
even dat de coaching echt diepgang moest hebben anders zouden ze
verder gaan met de strategiebespreking waar ze mee bezig waren.
Ik kan me voorstellen dat zij ook onder de indruk was van mijn eigen
staat van dienst (korte carrière in een soft skill sector, destijds de dertig
nog niet gepasseerd, wel blank maar geen man), maar dan op een
minder positieve manier.
Dit zijn de momenten waarop ik extra blij ben met mijn vierbenige collega’s. Zij zijn niet onder de indruk van de carrière van de deelnemers.
Ze kijken niet naar leeftijd en huidskleur. En je kan het met een gerust
hart aan hun overlaten om binnen een paar minuten op precies het
juiste niveau diepgang aan te brengen in de coaching. De paarden
zijn de coaches waar ik keer op keer écht van onder de indruk ben.
Ze lieten ook deze keer weer de deelnemers in hun waarde door op
een respectvolle, liefdevolle wijze feedback te geven. En dat deden ze
op een manier waarop ze toch wezen op precies die ene zwakke plek
waar je je niet bewust van bent. Dat is vakmanschap. Bij elke deelnemer kwamen andere punten naar boven. Het ging eigenlijk helemaal
niet over leiderschap, in ieder geval niet in de klassieke zin van het
woord waarbij gerefereerd wordt aan een hiërarchische verhouding
tegenover anderen.
Eén van de mannen, hij was het hoofd van de unit Zuid-Amerika en
sprak Engels met een vrolijk zangerig accent, had meteen een fantastische connectie met het paard. Het paard volgde hem overal waar hij
heen liep, gewoon loslopend zonder halster of leidtouw. Soms lokte
het groene gras, maar als door een onzichtbaar koord verbonden werd
de connectie dan meteen weer hersteld. Ik heb veel mensen contact
zien maken met paarden, maar het gebeurt vrijwel nooit dat iemand
zonder enige ervaring met paarden direct bij het eerste oogcontact zo’n
intense verbinding heeft met het paard. Deze man was het schoolvoorbeeld van een charismatisch leider. Je vertrouwt hem direct en wordt
aangestoken door zijn vrolijke, speelse energie. Het is zo iemand die
iedereen enthousiast kan maken voor zijn plannen en tegelijkertijd oprecht luistert naar jouw mening daarover. Kortom, op zijn leiderschap
was niets aan te merken.

Ik stond net even te praten met de man over hoe hij zelf de connectie
met het paard ervaren had, toen het paard ineens begon te hinniken.
Dit doen paarden niet vaak, alleen als ze hun kuddegenoten niet meer
kunnen zien en dan kunnen ze ook echt oorverdovend hard lawaai
maken. De man schrok zich een ongeluk. Ik stelde hem gerust en
legde uit dat de kudde, die direct naast onze paddock in het weiland
rondliep, even achter de schuur was verdwenen. Waarschijnlijk had
het paard dit niet gemerkt omdat de connectie met de man zo sterk
was. Nu de aandacht van de man niet meer op het paard maar op mij
gericht was, had het paard om zich heen gekeken en gemerkt dat zijn
vertrouwde kudde weg was. Op het gehinnik kwam meteen een antwoord, het paard was gerustgesteld en stond weer stil naast ons. Het
was een incident van niet meer dan een minuut en ik zou er verder
geen aandacht aan besteed hebben als het niet zo’n enorme indruk
gemaakt zou hebben op de betreffende deelnemer. Want toen ik hem
vroeg nog eens een stukje te lopen met het paard lukte het ineens
niet meer. Hij kreeg geen contact meer met het paard. Het was pijnlijk
om te zien dat het paard ondanks verschillende pogingen vanuit de
man totaal geen interesse meer in hem leek te hebben.
“Het raakt je hè?” zei een van de mannen die aan de kant stonden
te kijken naar zijn collega. “Ik herken het want dit gebeurt bij mij ook
als ik een tegenslag ervaar. Dan ben ik van slag, ik raak het contact
met mezelf kwijt en ineens lijkt niets meer te lukken. Ik zie nu precies
hetzelfde gebeuren tussen jou en het paard, alleen al door ernaar te
kijken word ik er emotioneel van.” Andere collega’s knikten instemmend. Ze begonnen hun eigen ervaringen te delen. Ze vertelden over
tegenslagen in hun werk, maar ook in hun privé leven. Sommige
gebeurtenissen waren klein, zoals de korte schrik na het plotselinge
hinniken van het paard. Andere gebeurtenissen waren heftig en levensbepalend. De groep was open naar elkaar, de groepsleden stelden
zich kwetsbaar op. Net zoals het paard dat naar hen had gedaan. Ze
deelden met elkaar hoe ze ieder op hun eigen manier omgaan met
de complexe gevoelens die je kan ervaren bij tegenslagen. Ze hielpen
elkaar met praktische tips, maar ook met een simpele uitnodiging dat
ze er voor elkaar zouden zijn.
Nu was ik pas echt onder de indruk. De kwetsbaarheid die deze
mensen lieten zien! Directeuren die
op alle vlakken hun sporen ruim
verdiend hadden. Mensen uit zes
totaal verschillende culturen. Ze
lieten zien dat emoties universeel
zijn. En dat een echte leider zich
juist kwetsbaar opstelt, omdat
dat je sterker maakt. Dat is wat
iemand tot een goede leider
maakt, niet iemands C.V..

Wendela den Tonkelaar is een van de bekendste paardencoaches (en opleider van paardencoaches) van Nederland. Haar missie is om met paardenkracht iedereen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Voor Level Up beschrijft ze haar belevenissen in de paardenbak en de levenslessen die paarden ons leren. Als je meer wil weten over paardencoaching, download dan het gratis ebook “IK met PK” op www.centrumvoorpaardencoaching.nl.
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Tekst: Desiree van Bergen

Foto’s: Sylvana de Bruijn

Hoe leuk is het als je kan vrijspringen met je paard zonder je paard over de hindernis heen
te jagen! Sámen vrijspringen is toch veel leuker? Het levert het paard een stuk minder
stress op en daarbij kan je bouwen aan jullie band. Het geeft je paard namelijk een stuk
meer vertrouwen wanneer jij ernaast loopt in plaats van erop zit. Er is meer vrijheid en
meer keuze en daarnaast is het gewoon ontzettend leuk! Desiree van Bergen vertelt hoe
je dit aanpakt.

Met een nieuw paard begin ik altijd met het aanleren

te leren om te wijken voor druk kan je de volgende

van de acceptatie van voorwerpen en materialen die ik

oefening doen. Als je je paard bijvoorbeeld zijn achter-

wil gebruiken (dit kan bijvoorbeeld een stick of zweep

hand opzij wil laten zetten, leg je lichtjes een hand aan

zijn). Paarden kunnen namelijk snel onder de indruk zijn

de zijkant van de buik of dij van je paard. Gebruik je

van een bepaald voorwerp of object. Dit kan voor ons

knokkels of je vingers. Het is voor een paard veel aan-

vaak heel normaal zijn, maar voor een paard is dat niet

trekkelijk om tegen een hand aan te leunen dan tegen

altijd zo. Ik leg graag eerst aan het paard uit dat ik het

een paar nagels. Houd in je andere hand het touw naar

betreffende voorwerp gebruik met goede bedoelingen

het halster vast, dit kan je later nodig hebben. Wanneer

en niet om angst op te wekken, anders zal het paard te

het paard niet direct reageert op je hand dan kun je deze

veel gefocust zijn op zich druk maken voor het enge en

druk opbouwen. Je hand die het paard aanraakt, ervaart

vreemde object in plaats van aandacht te hebben voor

het paard als constante druk, hoe licht dan ook. Bouw

de oefening/vraag. Om een paard dit te leren kun je het

de druk op in vier fases en houd de druk vast tot hij een

volgende doen. Sta in een neutrale houding en beweeg

stap in de goede richting zet. Dan haal je de druk weg.

het voorwerp naar het paard toe. Kijk naar de reactie

Op die manier beloon je de reactie van je paard.

van het paard en wacht tot hij rustig kan stilstaan. Op

Dit herhaal je tot je je hand maar heel lichtjes op het

dat moment haal je het voorwerp weer weg. Dit her-

paard hoeft te leggen. Loopt je paard eerder naar voren

haal je tot het paard helemaal niet meer schrikt van het

dan opzij dan help je door het hoofd van je paard een

voorwerp. Wanneer je paard echt heel angstig reageert

beetje naar je toe te vragen met de hand waarmee je

op het voorwerp dan kun je ook met het voorwerp naar

het halstertouw of de leadrope vast hebt.

achteren lopen. Het paard krijgt dan het gevoel dat hij
het voorwerp van zich af beweegt. Zo groeit zijn

Vervolgens kan je het paard ook aanleren om te wijken

vertrouwen.

voor energie/intentie. Hierbij raak je het paard niet aan.

Daarna is het van belang om de ‘opposition reflex’ van
het paard te veranderen naar wijken voor constante druk.
Opposition reflex is de natuurlijke drang van het paard
om bij druk in tegengestelde richting te bewegen. Dus op
het moment dat je je paard opzij wil bewegen komt het
paard naar je toe in plaats dat hij van je af beweegt, of
bijvoorbeeld als een paard gaat hangen op het moment
dat er druk op het halster komt te staan. Om een paard
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De energie/intentie wordt gecreëerd door ritmische druk.

je gaat beginnen. Ik raad altijd aan om eerst gewoon met

Deze ritmische druk bouw je langzaam op door de rit-

een halster te starten. Dit kan te allen tijde je vangnet

mische beweging die je in de lucht maakt. Bijvoorbeeld

zijn, mochten jij en je paard in een onverwachte en on-

door langzaam te zwaaien met je stick of zweep. Eerst

handige situatie of positie terechtkomen. Op het moment

laag bij de grond tot sneller en groter boven het lichaam

dat de oefening helemaal bevestigd is kan je de stap ma-

van het paard. De achterhand van het paard opzij vragen

ken naar meer vrijheid. Dit kan je doen door het halster

kan hierin een voorbeeldoefening zijn. Deze oefening

eerst om zijn nek te knopen zoals op de foto’s. Als dit

wordt verderop in dit artikel uitgelegd. Dit zijn de be-

ook helemaal goed gaat kan je het daarna los proberen.

langrijkste elementen voor een goede training in welke

Wanneer dit niet goed gaat, ga je een stapje terug. De

discipline dan ook.

drie onderdelen zijn: de focus bij jou, tempo bepalen en
opbouw van de sprong.

1. Leer je paard te focussen op jou.
Zorg ervoor dat het paard je te allen tijde weer kan terugvinden. Ook als het in paniek wegrent of ertussenuit
floept. Dit doe je door de achterhand opzij te vragen.
Als de achterhand opzij (van je af) gaat komt de voorhand naar je toe. De vraag bouwt zich op door te kijken
naar de achterhand. Loop er langzaam met een boog

De grote lijnen van het in vrijheid aan de
hand springen

naartoe, maak ritmische bewegingen met de verlenging

Bij het aanleren van een goede sprong in vrijheid aan

mocht dit nodig zijn. Deze oefening zal het paard ook

de hand, zonder dat je het paard kwijtraakt of het paard

herkennen in draf en galop, doordat het altijd alleen de

bang is, zijn er drie onderdelen. Voor je met de onderde-

beloning in de vorm van rust, kriebels of iets lekkers bij

len begint is het goed om te beslissen met welke tuigerij

jou krijgt.

van je arm en tik vervolgens ritmisch op de achterhand

2. Zorg dat je paard jouw tempo aanhoudt.

paard ervaart automatisch constante druk op zijn neus.

Als jij stapt, stapt hij ook. Als jij jogt, draaft hij. Als jij

Loop daarna zelf ook een beetje naar achter en plaats

rent, galoppeert hij en als jij stopt, stopt hij. Bepaal waar

je verlenging van je arm op de grond voor jullie. Mocht

je paard komt te lopen. Hoofd naast jouw schouder, of

hij nog niet reageren met naar achter lopen dan gebruik

schouder naast jouw schouder? Dat is een graadmeter

je de verlenging van je arm om ritmisch in de lucht te

voor jou om te bepalen of je paard jouw tempo goed

zwaaien. Hierdoor creëer je een onzichtbare muur. Stop

volgt. We leren dit een paard aan vanaf de hoefslag

met vragen als je paard al een of twee passen zet.

naast een rechte (bak-) rand. Loopt je paard niet in die
positie en je gaat niet al te snel? Vraag hem dan voor-

Als je paard jouw tempo kan volgen en naar je toe komt

waarts en stop met vragen als hij in positie loopt. De

als je naar zijn achterhand kijkt en/of loopt, dan kunnen

vraag wordt opgebouwd door als eerste je hand met de

we naar de sprong toewerken.

leadrope naar voren te verleggen, je tempo te versnelde verlening van je arm naar zijn achterhand en, mocht

3. Maak de sprong het leukste wat er is voor je
paard.

het nodig zijn, dan ritmisch te tikken op zijn achterhand/

De sprong gaan we in eerste instantie introduceren in

buik. Naarmate je dit consequent aan hem uitlegt, gaat

stap. Het belangrijkste is dat er alleen een beloning volgt

hij zoeken naar de juiste positie om te zorgen dat jij

na de sprong bij jou. Dus leg bijvoorbeeld een balk neer,

len, vervolgens een ritmische beweging te maken met

stopt met vragen.

ga er samen op af en wijs naar de ‘sprong’, zodat hij altijd weet dat als er gewezen wordt hij kan zoeken naar
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Daarnaast is het ook van belang om hem te leren stop-

een sprong. Wanneer hij over de balk heen is, kun je op

pen als jij stopt. Dit leer je het eenvoudigste aan door op

twee manieren stoppen en belonen. De eerste manier

een of twee vaste plekken te stoppen, bijvoorbeeld op

is dat je zelf stopt en hij ook stopt, want dat herkent

A en C. Je stopt eerst vanuit stap en kijkt wat je paard

hij van de vorige oefening. De tweede manier is, en dit

doet. Stopt je paard niet dan kun je de vraag opbouwen

is handig voor paarden die iets sneller zijn, dat je naar

door je hand omhoog en naar achter te verplaatsen. Je

zijn achterhand kijkt en hij naar je toe komt. Dit herkent
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hij ook weer van de vorige oefening. Als dit goed gaat

Maar ook:

kun je de balk moeilijker maken door hem te verhogen.

• De hoeveelheid sprongen

Mocht je paard besluiten niet over sprong te gaan, ga

• Of je paard bij je blijft

dan even terug naar de basis totdat hij dit echt onder de
knie heeft, check of hij de balk of een ander voorwerp

Springen doe ik altijd vanuit een draf of galop, zodat het

niet eng vindt, en dat de sprong niet te hoog is. Als dat

paard weet dat er een kans is dat er gesprongen gaat

in orde is dan zorg je ervoor dat hij nadat hij heeft ge-

worden, en daarbij wijs ik altijd een paar meter voor de

weigerd doorgaat met draven/galopperen en vraag je na

sprong naar de sprong. Dan kan het paard zich voorberei-

een rondje weer de sprong. Hierbij zorg je dat hij alleen

den op de sprong. Soms springt mijn paard vanzelf al aan

de beloning krijgt na de sprong. Zorg altijd eerst dat alle

in galop als de sprong iets hoger is. Ik denk dat in vrijheid

stappen goed bevestigd zijn voordat je de sprong gaat

aan de hand kan springen gaat lukken als je hier twee à

maken. Werk veilig met je paard en zet desnoods een

drie weken consequent elke dag aan gaat werken.

cap op. Laat je paard pas zonder halster springen als de
sprong aan het halster bevestigd is.

De moeilijkheid en uitdaging bij het aan
de hand springen

Waarom ik in vrijheid aan de hand
springen veel doe
Het leukste aan in vrijheid aan de hand springen vind ik
de vrijheid, de focus die het paard op jou krijgt (samen-

De moeilijkheid en uitdaging bij het springen aan de hand

werking), de kick die het geeft als je paard achter je aan

zitten in de volgende categorieën:

komt rennen om je bij te houden, en de kick die je voelt
als je paard naast je een mega grote sprong maakt en

De tuigerij:

bijna boven je uitkomt. Het bijzondere vind ik dat het

• Halster (en halstertouw/leadrope)

paard zelf op zoek gaat naar de sprong, jij hoeft alleen

• Halster om de nek of neckrope (en halster/leadrope)

maar te wijzen. En het belangrijkste is dat je ziet dat het

Wanneer is het een kunstje en wanneer
is het echt communicatie?

• Zonder halster

paard er echt voldoening uit haalt als hij de puzzel heeft

Ik vind het echt communicatie als wanneer jij niet wijst,

opgelost (dus na de sprong).

je paard de sprong niet springt, en als jij stopt voor een

Het tempo:

sprong je paard ook stopt voor een sprong. Dan ben jij

• Stap en stap-stop

nog steeds het belangrijkste focuspunt. Lichaamstaal

• Draf en draf-stop

spreekt dus de allergrootste rol. De tip om goede com-

• Galop en galop-stop

municatie te blijven behouden is dan ook om je paard
te blijven uitdagen met de volgende elementen:

De sprong:

• Een extra sprong t/m een heel parcoursje.

• Langs de bakrand

• Een andere object springen zoals, tonnen, ballonnen,

• Los van de bakrand
• De hoogte

boomstammen, drafbalken, enzovoorts.
• Stoppen voor de sprong.

Foto: PhotographerMyrthe

De mate van vrije wil kan je echt afleiden van het aantal
weigeringen en sprongen. Als het paard 9 van de 10 keer
wel springt zal hij het beter snappen en leuk vinden dan
een paard dat maar 5 van de 10 keer springt. Als het
laatste het geval is, dan zal je een stapje terug moeten
doen en/of de lat niet te hoog leggen.
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Tekst en foto’s: Bloemendal Uitgevers

haar eigen problematiek ook is, Ginger beseft ook het
fundamentele verschil tussen haar en de bewoners van
de ranch: zij heeft een huis en een liefdevolle partner
met wie ze al vele jaren samen is, een bevredigende en
belangrijke carrière en het vermogen met autoriteit te
spreken en handelen. Door de passages waarin ze zichzelf centraal stelt, word je als lezer af en toe weggeleid

Ginger Gaffney

van de gebeurtenissen op de boerderij.

van een oor, een oppervlakkige ademhaling”, schrijft ze

“In de regel breng ik mijn dagen door met paarden te leren hoe ze kunnen gaan
houden van mijn wereld”, schrijft Ginger Gaffney in Half Weg, een autobiografie
en haar eerste boek. “Maar mijn geheim is dat ik meer houd van hun wereld.”

over de subtiele taal van het paard. Opmerkelijker nog
is dat ze ook de mensen waarneemt door de ogen van
de paarden: “Elke stap van de bewoners draagt angst en
aanverwanten, woede, frustratie en pijn met zich mee.
Het straalt uit hun schouders en hals, uit hun gebogen
rug die hen dwingt altijd omhoog te gluren, de ogen

Ginger Gaffney is een door-

bendes vormen, wil ze aanvankelijk niet geloven. Maar

gewinterde paardentrainer

het blijkt toch te bestaan. Bij aankomst op de boerderij

in het noorden van New

ontmoet ze een groep beschadigde mensen en een kud-

Mexico. Op een dag krijgt

de beschadigde paarden. Dit boek beschrijft een periode

ze een telefoontje van een

van anderhalf jaar, waarin Ginger een diepe en intieme

boerderij in de buurt die

band ontwikkelt met de bewoners en de paarden.

is ingericht als alternatieve gevangenis. Binnen

Fluisteraar

de dikke stenen muren

De bewoners, grotendeels mannen en enkele vrouwen,

van deze boerderij loopt

komen uit families die al generaties lang niets anders

ook een kleine kudde

kennen dan armoede, verslaving en gevangenisstraf. Van-

paarden. Een team le-

uit de gevangenis kunnen zij solliciteren om hun tijd uit

vende have houdt zich bezig met de verzorging. Het is

te zitten op de ranch, die helemaal door de gevangenen

de bedoeling dat de bewoners leren met dieren om te

wordt gerund. “De meesten missen tanden”, observeert

gaan, alleen is er niemand op de boerderij die verstand

Ginger, “en hebben tattoo’s in hun nek, naast hun ogen

heeft van paarden. En de paarden zelf hebben net als de

of dwars over hun voorhoofd.” Iedereen, schrijft ze, heeft

bewoners ‘een verleden’, ze zijn in de loop der tijd aan

zijn eigen problemen. Aanvankelijk wordt ze door bijna

de ranch geschonken omdat ze gevaarlijk, onhandelbaar,

alle bewoners met scepsis begroet. Eentje vraagt honend:

ongewenst of overcompleet waren. In het nauw gedre-

“Een of andere fluisteraar zeker?” Nou, eigenlijk wel ja.

ven tussen vier hoge muren, samen met uitsluitend mis-

Ginger heeft een adembenemend, soms bijna buitenaards

dadigers en afkickende junks, werd het vluchtdier paard

vermogen om paarden te ‘lezen’ door nauwkeurig hun

genoodzaakt te vechten. De verhalen die Ginger door de

lichaam te bestuderen en in haar eigen woorden weer

telefoon te horen krijgt, over paarden die op rooftocht

te geven wat ze ziet. “Ik weet dat paarden communice-

gaan, plunderen, hun prooi najagen en georganiseerde

ren met de kleinst mogelijke bewegingen, het draaien
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verstopt in de schaduw van hun wenkbrauwen.” Zonder

Daarom wil je dat Ginger het bij de paarden houdt. Het

het te weten, geven de bewoners hun pijn door aan de

is echt bijzonder zoals ze over de paarden en hun wereld

paarden.

vertelt en hun bejubelt als schepselen met uiterst verfijnde en perfect afgestemde zintuigen en een stille maar

Openhartig

zichtbare taal waar iedereen die hem leert lezen, rijker

Ginger weet de interactie tussen de bewoners en de

van zal worden. Het is een elegante uitwerking van het

paarden, en ook een aantal episoden uit haar eigen le-

idee dat dierenwetenschapper Temple Grandin in haar

ven, te verlevendigen met haar ongeëvenaarde beschrij-

bestseller uit 2005 ‘Animals in Translation’ opperde: “Ik

vingen van de kleinst mogelijke nuances van angst, boos-

weet dat mensen veel beter kunnen leren ‘praten’ met

heid of pure zintuiglijke vreugde. Zoals een rit te paard

dieren en horen wat ze te zeggen hebben, dan dat ze nu

door de natuur, of de clinic van een wereldberoemde

kunnen. Ik weet ook dat mensen die met dieren kunnen

trainer, waar ze 15 jaar eerder als enige vrouw aan deel-

praten heel vaak gelukkiger zijn dan mensen die dat niet

nam. Ginger had een jonge merrie onder haar hoede

kunnen.”

gekregen, die nog niet klaar was om bereden te worden.
Tegen haar gevoel in volgde zij de instructies van de be-

Luisteren met de ogen

roemde trainer op, met als resultaat dat zowel zij als de

Voor Ginger, en ook voor de bewoners, groeit dit uit tot

merrie een blessure opliepen. “Ik wou dat ik harder had

een ware geloofsovertuiging. Waar heeft zij het zichzelf

gevochten voor wat ik wist”, schrijft ze. “Ginger, zeg ik

geleerd? Daarvoor gaat ze terug naar haar eerste paard,

tegen mezelf, volgende keer ga je dat doen.”

Belle. “Ik was geschokt toen ik haar uiteindelijk zag”,
schrijft ze. “Ze leek krankzinnig, ontembaar, bezeten

Af en toe springt Ginger van deze diep inzichtelijke

door een boze geest.” Maar geleidelijk ontdekt Ginger

passages over naar een openhartige weergave van de

dat Belle helemaal niet onbereikbaar is, dat ze juist met

problemen in haar eigen leven. “Ik voel me niet gauw

haar hele lichaam signalen aan het uitzenden is en ieder-

ergens thuis horen”, schrijft ze, en ze vertelt hoe extreem

een die wil, gewoon op haar af kan stemmen. “Zo is ze

verlegen ze als kind was. Dat ze pas op haar zesde jaar

begonnen mij haar taal te leren. Dat haar hoeven, haar

begon te praten, dat ze zich een geslachtloos ding voelde

mond, haar hersens allemaal verbonden waren langs en

en dat aan haar eerste lesbische relatie, op de middelba-

over de lange, schitterende lijnen van haar lichaam. Haar

re school, een eind kwam toen haar moeder de brieven

benen waren zinnen, die eindigden bij de hoef. Om te

van haar vriendin had gevonden. Dat ze zich nog jaren

worden gehoord, had haar lichaam de aanraking van de

daarna volkomen verloren en geïsoleerd heeft gevoeld.

aarde nodig. Iedere beweging die ze maakte, begon ik te

Om redenen die ze zelf aanvankelijk niet begrijpt, raakt

zien als een lange paragraaf, een verhaal, een manier om

ze op de boerderij steeds meer thuis en voelt ze zich

elkaar te begrijpen. Ik leerde, rustig maar met bezielde

intens verwant met de bewoners. Maar hoe schrijnend

overtuiging, om te luisteren met mijn ogen.”
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‘Paul, wil je mij mee uit wandelen nemen? Dan ben ik

te stappen, op dezelfde manier als je het mij hebt ge-

het paard, en jij bent de trainer. Hoe vraag je mij mee

vraagd.’ Billy houdt haar hoofd laag, staat rustig te

te komen?’ Met zijn goede hand verbrijzelt hij de mijne

wachten op een signaal. Paul pakt het zwarte touw

zowat, en hij trekt me vooruit. Ik zet me schrap en geef

stevig vast en geeft er snelle ruk aan. Billy’s hoofd zwaait

niet mee. Mijn arm gaat naar voren en lijkt tien centime-

omhoog, maar ze blijft staan. Hij lacht weer om zichzelf

ter langer te worden. Paul trekt en lacht. Mijn benen zijn

en kijkt om naar mij.

de paaltjes van een afrastering, ze steken een meter diep
in de grond.
Als vierde-generatie gevangene heeft Paul weinig

‘Dat was teveel, ik weet het. Ik bedoel, dat... dat is...
wat we gedaan hebben, weet je, we hebben deze paarden gedwongen dingen te doen, in plaats van het ze te

ervaring met subtiliteit. Hij loopt als een gangster, met

vragen. Ze zijn gewoon pisnijdig op ons. We zijn te hard

zijn schouders vanuit zijn dikke nek naar voren gerold.

voor ze geweest.’

Hij heeft handen als kolenschoppen. Armen zo dik als

‘Bullshit’, valt Tony in, ‘het is een fucking stel verwende

mijn bovenbenen. Ik kijk hoe zijn benen over het pad

strontapen. We hoeven ze niet als baby’s te behandelen.’

waggelen, als een bodybuilder op steroïden.
‘Niet aan me trekken. Je moet me een signaal geven.

‘Begin nou niet weer, Tony.’ Flor neemt een houding
aan waaruit je kunt opmaken dat ze de macht heeft hem

Iets waaruit ik kan opmaken dat je met me wil lopen.

terug te schoppen naar team Onderhoud, als hij zijn kop

Geef me een seintje, jeweetwel.’

niet houdt. ‘We gaan een andere manier leren. Je doet

Paul buigt zich voorover vanuit zijn middel, neemt mijn
hand in een iets mildere greep, en stelt zich op als een
partner die mij ten dans vraagt. Zijn huid krijgt de struc-

mee of je bent weg.’ Tony steekt zijn vuisten in zijn
zakken en kijkt een andere kant op.
‘Denkt u dat de ranchpaarden ons ooit gaan respec-

tuur van een kus. Ik ga in op zijn voorstel, en we lopen

teren, m’vrouw?’ Randy komt erbij staan, uitgerust en

over de weg. Terwijl hij loopt, kan ik iedere aarzelende,

opgebloeid.

verlegen stap voelen. Het is vreemd om zoveel twijfel te

‘Als jullie veranderen, veranderen zij ook’, zeg ik, en

voelen in een man die zo ijzersterk heeft moeten zijn om

gebaar naar Paul dat hij het nog eens moet proberen.

te overleven. Ik spiegel zijn eigen onzekerheid naar hem

Deze keer neemt hij een moment om na te denken.

terug door eventjes te pauzeren. Hij stopt, en gebaart

Hij krabbelt aan de haarwervel op Billy’s voorhoofd, zij

opnieuw om weer op gang te komen. Samengesmolten

laat haar hoofd zakken. Hij buigt zijn romp naar voren,

bewegen we ons terug naar de groep.

duwt zijn hand met het touw voor haar hoofd, en maakt

Ik sta naast Paul tegen de andere leden van de levende

aanstalten om een eerste stap te zetten. Billy doet mee,

have te praten. Ik vertel ze hoe ingewikkeld de commu-

en blijft netjes naast hem terwijl ze samen de weg af

nicatie met paarden in elkaar zit. Hoe die alles zien,

lopen en terug.

voelen en ruiken. De hand van Paul heb ik nog steeds
vast. Ik kan gewoon niet loslaten. Onze handen omsluiten elkaar zo zacht, ze houden elkaar vast. Zorgeloos en
vrij, als de kindertijd van iemand anders.
‘Nou Paul, neem Billy’s touw maar.’ Hij glipt bij me
weg en neemt Billy over van Rex. ‘Vraag haar maar aan
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“Paarden zijn, ieder op hun eigen manier, prachtige, genereuze wezens. Als ik
in hun ogen kijk, zie ik daar een wereld waar ik zo graag een beetje bij zou
willen horen. Dat probeer ik, door naar ze te luisteren en ze een stem te geven,
zodat de samenwerking tussen mens en paard verbetert. Want dat ongelooflijke
geluksgevoel dat je kunt hebben als er harmonie is tussen jou en je paard, dat is
met geen pen te beschrijven.”

Wendela den Tonkela
ar over Half Weg:
Half Weg is ee

n uniek boek over pa
ardencoaching,
terwijl de auteur geen
paardencoach is. Gaffn
ey
behandelt herkenbare
thema’s in de interacti
e
tussen mensen en pa
arden en welke lessen
wij
daaruit kunnen leren
over onszelf. De combin
atie
tussen paardenkennis
én schrijversvaardighed
en van
Gaffney is vrij uniek.
Meestal ontbreekt een
van de
twee. Dit boek neemt
je vanaf het eerste mo
ment
mee in het verhaal, wa
ardoor je het niet meer
weg
wil leggen.

Dit is een stukje uit het nieuwste boek

ik dat zo doen en lukte het niet. Wat moet je dan? Daar

van Tessa van Daalen ‘Paardrijden voor

heb ik antwoorden op gevonden.” Door haar werk heeft

je plezier’. Tessa is dressuuramazone,

ze bij veel bekende paardenmensen mogen meekijken en

jurylid en instructrice, maar daarnaast

met hen van gedachten gewisseld. Zo sprak ze bijvoor-

vooral bekend als schrijver van vele

beeld langdurig met de Fransman Frédéric Pignon over

hippische artikelen en boeken. Tessa

het onderwerp geduld, met Alizée Froment over bitloos

is bepaald geen ‘typische’ dressuur-

rijden, volgde ze de lessen van de klassiek geschoolde

instructrice. “Ik zie dressuur als een

Anja Beran en ging ze voor een week naar Portugal om

manier om je paard gezond en fit te

mee te trainen met de beroemde Luis Valença.

houden. Het hangt er dus sterk vanaf hoe je het doet.
Er ligt een lading op de term, omdat daarbij gelijk wordt

Fit en happy

gedacht aan wedstrijden, in de krul en punten najagen.

In het boek staan trainingstips met verhelderende foto’s.

Maar daar gaat dressuur van huis uit helemaal niet om.”

Op een paar foto’s staat Tessa’s leerlinge Sabine met

In het boek, dat makkelijk leesbaar is, benadrukt Tessa

haar inmiddels 28-jarige KWPN’er Kris. Ze werken al 22

het belang van correcte training, die per paard verschilt.

jaar samen. “Hij loopt nog altijd op Z niveau en doet dat

Wedstrijden rijden is daarbij absoluut geen noodzaak.

met veel plezier. Hij gedraagt zich regelmatig als een

“Het gaat erom dat je plezier hebt met je paard. Op een

vierjarige, zo vrolijk is hij. Ik

manier die zowel voor hem als voor jou prettig is. Daar-

vind hem een mooi voor-

voor is achtergrondkennis belangrijk. Ook voor mensen

beeld van hoe je met

die geen dressuurwedstrijden willen rijden.” In het boek

gezonde training,

gaat ze eveneens in op management en voeding op een

afwisseling en

zo natuurlijk mogelijke basis, wat belangrijk is om ervoor

een natuurlijk

te zorgen dat een paard gezond en geestelijk stabiel is.

management

Dat is nodig voor een goede, harmonieuze relatie met

een paard

een paard.

tot op hoge
leeftijd fit en

Met een knipoog

happy kunt

Wat maakt dit boek anders dan de vele andere die er al

houden.”

zijn? “Ik heb eerlijk en met de nodige humor beschreven
hoe ik soms de mist in ging, als ik iets probeerde. Want
ik heb in mijn carrière de nodige blunders begaan hoor.
Het is bij niemand allemaal vanzelfsprekend, maar in de
meeste boeken staat alleen hoe het wél moet. Dan ging
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Tekst: Astrid Klomp Foto’s: Eliane van Schaik

ele
Eliane van Schaik is een profession
sie
paardenfotografe die met pas
op
de band tussen mens en paard
t te
een romantische wijze weet vas
te
leggen op beeld. Haar foto’s zijn
met
herkennen aan de donkere sfeer
t de
een mysterieus tintje. Eliane leg
het
focus tijdens de fotoshoot op
fijne
model, waardoor ze een hele
te
sfeer creëert en er zo de moois
en
momenten en spontane aanraking
ast
ontstaan tussen mens en paard. Na
ook
gepassioneerd fotografe is Eliane
en
actief als creatieve ondernemer
s
verzorgt ze fotoreizen, workshop
ft
en online cursussen, én ze hee
che
begin dit jaar het boek ‘Romantis
paardenfotografie’ uitgebracht.

moet luisteren. Dit inzicht heb ik verkregen doordat ik een
minor heb gevolgd over paarden en hulpverlening. Mijn instructrice en medestudenten van de minor hebben mij laten
inzien dat ik mijn intuïtie moet volgen. Ik kan me de eerste
sessie met mijn instructrice nog goed herinneren. Ze vroeg
aan mij: “wat voel jij nu”? Ik zei toen: “ik denk dat...” en
toen onderbrak ze mij al. “Eliane je moet niet denken wat
je voelt, maar je moet vanuit je hart en buik voelen.” Dit
was het begin van een intens halfjaar waar ik eindelijk mijn
onderbuikgevoel waar heb genomen en ben gaan genieten
van de mooie momenten in het leven, waaronder mijn passie voor fotografie.”

Fulltime fotograaf
De eerste stap was gemaakt om van haar passie haar werk
te maken. “Ik wist in mijn achterhoofd dat ik de studie peDe passie voor fotografie zat vroeger tijdens Eliane van

dagogiek nog zou moeten afronden. Zo gezegd zo

Schaik’s tienerjaren altijd al ergens verstopt. “Ik wilde overal
graag foto’s van maken”, vertelt Eliane. “Zowel op vakantie als letterlijk op elke plek waar ik kwam. Vriendinnen
werden volgens mij echt gek van mij toendertijd. Als ik nu
terugkijk was dat het beginpunt. Op een gegeven moment
had ik een spiegelreflexcamera in mijn handen waarmee
ik ben gaan fotograferen. Aangezien ik zelf thuis ben in
de paardenwereld ging ik paarden fotograferen op stal. Dit
vond ik zo leuk om te doen dat ik steeds meer mensen ben
gaan vragen of ze voor mijn lens wilden staan. Hier is mijn
passie en hobby ‘fotografie’ ontstaan. Ik ben blijven fotograferen omdat ik het prachtig vind om de band en liefde
tussen paarden en mensen vast te leggen.”

Intuïtie volgen
Op de middelbare school begon Eliane met het aannemen
van betaalde fotoshoots. “Dit was natuurlijk heel spannend.
Nadat ik de HAVO had afgerond ben ik pedagogiek gaan
studeren. Tijdens mijn studie pedagogiek kwam ik erachter
dat ik helemaal geen pedagoog meer wilde worden maar
fotograaf. Ik heb in mijn derde leerjaar van de studie ontdekt dat ik mijn buikgevoel moet volgen en naar mijn hart
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Online cursussen

nabewerken van de foto’s in Photoshop om tot een

Eliane fotografeert met een fullframe body en een zoom-

optimaal resultaat te komen.”

lens. “Momenteel maak ik gebruik van de fullframe body
Canon Mark 3 5D met de lens van Canon f2,8 70-200mm

Inspireren

type 3. Alle foto’s die online te zien zijn, bewerk ik met

“Ik heb zoveel dingen op mijn lijst die ik nog wil bereiken,

Adobe Photoshop. Met dit bewerkingsprogramma geef ik de

maar het belangrijkste is de focus. Droom je dromen niet,

romantische sfeer nog meer een finishing touch, waardoor

maar leef ze! En wat ik mezelf altijd afvraag: wat weer-

mijn fotografiestijl nog beter tot uiting komt. Ik geef ook

houdt me ervan mijn droom te leven? Ik wil andere foto-

online cursussen over hoe je met Adobe Photoshop kan

grafen inspireren om hun hart te volgen en de focus niet te

werken, en dan vooral gericht op de romantische fotogra-

verliezen.”

fie- en bewerkingsstijl. De online cursussen zijn gemaakt
om je editing skills in Photoshop naar een hoger level te
tillen en om te leren hoe je onder andere een donkere
moody sfeer, of juist een romantische warme zomersfeer in
je foto kan krijgen.”

Paardenfotografie handboek
Omdat Eliane haar kennis graag wil delen en mensen wil
inspireren maakte ze een paardenfotografie handboek met
de titel ‘Romantische paardenfotografie’. “In dit boek laat
ik zien hoe je de magische band tussen paard en mens op
een sfeervolle wijze vast kan leggen en vertel ik over mijn
workflow en werkwijze. Ik leg uit hoe je dat ene speciale
gedaan. Ik ben afgestudeerd als pedagoog en heb mijn

moment kan creëren en in beeld kan pakken. Je krijgt

kennis meegenomen op mijn pad als fotograaf. Ik wilde

naast de theoretische kennis ook allerlei tips voor het kie-

heel graag fulltime als fotograaf aan de slag. Dit was zo

zen van je locatie, het aansturen van het model en nog

een eng idee... Hoe zorg ik dat ik maandelijks genoeg geld

veel meer. Ook vertel ik hoe je jezelf kan blijven ontwikke-

binnen krijg, hoe zorg ik ervoor dat ik het plezier niet ga

len, als fotograaf en binnen je onderneming. Ook kom je in

verliezen nu mijn passie ook mijn werk is? Er waren veel

dit boek thema’s tegen rondom het creatief ondernemen als

dingen waar ik over na zat te denken. Maar dat was het

fotograaf. Thema’s zoals personal branding, self care, online

zichtbaarheid en nog veel meer. Dit boek is geschikt voor
iedereen die interesse heeft in fotografie met een voorliefde voor paarden.”

Fotoreizen, workshops en meeloopdagen
Verder organiseert Eliane ook onvergetelijke fotoreizen,
workshops en meeloopdagen waarin de romantische paardenfotografie centraal staat. “Tijdens deze reizen, work-

Win het boek Romantische
paardenfotografie van Eliane!
Level Up mag maar liefst twee
van deze
prachtige boeken weggeven! Ga
naar de
Level Up Facebook pagina en doe
mee!
Kijk voor meer info op
www.elianevanschaikphotogr
aphy.com.

shops en meeloopdagen neem ik de fotografen mee naar
prachtige locaties waar we hele mooie modellen vastleggen,
waarbij de focus ligt op de connectie tussen mens en paard.
Tijdens deze reizen, workshops en meeloopdagen vind ik
het belangrijk dat de deelnemers niet enkel met prachtige
foto’s en nieuwe kennis vertrekken, maar dat ze ook met
een grote glimlach en mooie herinneringen aan de gezellige
momenten die we samen beleefd hebben naar huis gaan.
Ik vind het fantastisch om andere fotografen te inspireren.

dan ook, weer het denken... Ik moest niet meer nadenken,

Daarom besteed ik, naast het delen van kennis over foto-

maar mijn buikgevoel volgen. Ik ben in het diepe gespron-

grafie en het creatief ondernemen, ook veel tijd aan het

gen en ben mijn droom achterna gegaan en eindelijk als
fulltime fotograaf aan de slag gegaan. Inmiddels ben ik nog
steeds trots op de keuze die ik gemaakt heb. Ik geniet er
nog steeds van en ben nog steeds zo blij dat ik van mijn
passie mijn werk heb kunnen maken.”

Een mooie herinnering
Eliane vindt het erg fijn om mensen blij te kunnen maken
met haar foto’s. “De glimlach en de lieve berichten die
klanten mij sturen zijn goud waard. Ik geef ze toch een
hele mooie herinnering mee die meer dan 1000 woorden
waard is. Foto’s en herinneringen zijn in mijn ogen heel
belangrijk. De liefde die ontstaat tussen dieren en mensen
is onbeschrijfelijk. Zelf heb ik ook dieren, daardoor kan ik
goed begrijpen wat dieren voor mensen kunnen betekenen.
Ik fotografeer voornamelijk paarden met hun eigenaren, en
vaak zijn dit meiden/vrouwen met een lange jurk aan.”
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Tekst en foto’s: Marianne Gloudemans, www.natuurlijkpaarden.nl

Over het algemeen kun je echter wel zeggen: kunststof
is een flexibel materiaal. IJzer is dat niet. Een hoefijzer,
vastgenageld onder een paardenhoef, belemmert door
deze inflexibiliteit de werking van de hoef. Een hoef is
een dynamisch, zeer beweeglijk en heel goed doorbloed
deel van je paard. De beweging in de hoeven zorgt door
het optillen en neerzetten ook voor een goede doorbloeding van de benen van je paard. Dit hoefmechanisme is
van levensbelang voor de gezondheid van je paard. Hoefschoenen ondersteunen de natuurlijke werking van de
hoef door hun flexibiliteit, in plaats van deze te beperken
zoals hoefijzers doen. Bovendien is er in de hoefschoen
zelf ook nog altijd wat ruimte voor de hoef om te bewegen, in tegenstelling tot de uitgesloten bewegingsruimte
die een genageld hoefijzer de hoef biedt.

bijna volledig aan de hoef vastgenageld, zodat de natuurlijke schokdemping (het breder en smaller worden van

Hoefschoenen bieden veel meer grip dan
hoefijzers

de hoef) wordt uitgezet. Dat heeft opnieuw te maken

Wanneer je de beweging van een paard op hoefijzers

nauwelijks beweging in de hoef toe. Het resultaat is dat

vergelijkt met de beweging van een paard op blote hoe-

het paard met hoefijzers steeds met het volle gewicht op

ven, dan valt op dat het paard op hoefijzers iedere stap

de volledige hoef landt. Dit geeft niet alleen een stevige

een stukje doorglijdt. Een paard op blote hoeven doet

schok op de hoeven, maar ook harde klappen op de

dit niet: de eigen hoeven van je paard zijn ‘ontworpen’

pezen en spieren in de benen.

met de inflexibiliteit van het hoefijzer: dit staat geen of

om een goede grip te bieden. Zet je je paard op hoefijzers dan voelt hij zich als het ware alsof hij op schaatsen

Heeft jouw paard hoefbescherming nodig? En hoe pak jij dat aan? Van oudsher zijn we
gewend dat de hoefsmid onze paarden met regelmaat beslaat met hoefijzers. Een vaak
gehoord antwoord op de vraag waarom voor hoefijzers is gekozen is: “omdat mijn paard
altijd al hoefijzers gehad heeft”. Wist je dat het traditionele hoefijzer allang niet meer de
enige manier is om de hoeven van je paard te beschermen?

nat gras) kan hij zijn eigen hoeven niet inzetten om ‘normaal’ te lopen.
Hoefschoenen zijn, in tegenstelling tot hoefijzers, ontwikkeld om een goede grip te geven. Niet te veel en niet
te weinig: kortom zo dicht mogelijk in de buurt van de

Het flexibele kunststof waarvan een hoefschoen is ge-

natuurlijke blote hoef. Ook dit heeft te maken met de

maakt, zorgt er niet alleen voor dat de hoef nauwelijks

flexibiliteit van het materiaal waarvan een hoefschoen

belemmerd wordt in de natuurlijke manier van bewegen,

Al sinds het gebruik van kunststof in de tweede helft van

zijn stiekem wel héél veel momenten dat je paard geen

gemaakt is. Hoe flexibeler het materiaal van de zool van

maar zorgt ook voor extra schokdemping. Dit effect is

de vorige eeuw in opkomst raakte, wordt nagedacht over

hoefijzers nodig heeft. In de wei kan je paard prima op

de hoefschoen, hoe beter de grip is die de hoefschoen

het beste te zien bij hoefschoenen met een flexibele

een kunststof alternatief voor het hoefijzer. Zo werd de

zijn eigen blote hoeven vooruit, net zoals op de zachte

geeft. Het hoefijzer, een hard stuk staal, beweegt niet

rubberen zool.

hoefschoen uitgevonden: een flexibele, gemakkelijk

bodembedekking van de stal. Hoeveel uren per dag

mee met de natuurlijke beweging van de hoef én is van

toepasbare manier om de hoef te beschermen tegen te

wordt jouw paard eigenlijk bereden? Op welke onder-

zeer glad materiaal gemaakt.

veel slijtage. Voor deze blog heb ik 10 voordelen van

gronden? Hoefschoenen trek je aan en uit wanneer je

Dempende hoefschoenen bij
hoefbevangenheid

hoefschoenen ten opzichte van hoefijzers verzameld.

wilt: je paard zit er niet permanent mee opgescheept.

Deze dempende eigenschap van hoefschoenen komt zeer

En er zijn er vast méér!

En zeg nou zelf: hoe lekker vind je het zelf om na een

Hoefschoenen geven schokdemping,
hoefijzers niet

lange werkdag je schoenen uit te schoppen? Dat geldt

Een blote hoef wikkelt zich net zo af als jouw eigen voet.

zoals hoefbevangenheid. Hoefbevangen paarden staan

ook voor je paard!

Eerst komt de hiel op de grond en de teen verlaat als

vaak de hele dag stil op één plek: ze kunnen door de

laatste de bodem voor de volgende stap. De hiel van

pijn in hun hoeven geen stap verzetten. Vaak wordt je

het paard is uitgerust met een fantastische natuurlijke

hoefbevangen paard met ijzer beslagen. Hoewel je daar

schokdemping. De hoef wordt aan de achterzijde breder

wellicht mee bereikt dat hij weer kan lopen, help je het

Hoefschoenen gebruik je alleen wanneer
het nodig is

van pas bij de behandeling van ernstige hoefproblemen,

alleen op momenten dat je paard hoefbescherming nodig

Hoefschoenen ondersteunen de beweging
van de hoef, in tegenstelling tot hoefijzers

heeft. Hoefijzers zitten vastgenageld onder de hoeven

Schoenen voor paarden zijn gemaakt van kunststof.

wanneer hij de grond raakt en wordt weer smaller wan-

genezingsproces er niet mee. Integendeel: voor genezing

van je paard. Je kunt ze niet zomaar even af doen als je

Er zijn vele verschillende hoefschoenen die ook uit zeer

neer hij wordt opgetild. Een paard op hoefijzers kan deze

is doorbloeding nodig. En dat is precies wat je met een

paard ze even niet nodig heeft. En ga maar eens na: er

uiteenlopende soorten kunststof zijn samengesteld.

afwikkelbeweging niet maken. Bovendien zit het hoefijzer

hoefijzer uitschakelt. Het kan een oplossing lijken, omdat

In tegenstelling tot hoefijzers, gebruik je hoefschoenen
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moet lopen. Vooral op gladde oppervlakten (asfaltwegen,
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een minder doorbloede hoef ook minder pijnlijk aanvoelt

€ 100,- per stuk. De meeste paarden kunnen prima

schop van een hoef met hoefschoen is nog altijd te ver-

voor je paard. Wil je echter een duurzame oplossing, dan

met 2 hoefschoenen (alleen voor), maar laten we voor

kiezen boven een trap van een hoef met hoefijzer.

zal je paard weer aan de gang moeten komen met goed

het rekenvoorbeeld uitgaan van 4 hoefschoenen voor

doorbloede hoeven, zodat de afvalstoffen beter kunnen

je paard, dus een aanschaf van € 400,-. Hoefschoenen

worden afgevoerd. Speciale medische hoefschoenen

gaan niet eindeloos mee, het zijn tenslotte schoenen, ze

Je paard komt met hoefschoenen meer
uitgerust van de trailer dan met hoefijzers

helpen met hun demping om je paard weer uit zichzelf in

verslijten door gebruik. Zou je ervan uitgaan dat je hoef-

Ga jij wel eens met je paard in de trailer op pad? Veel

beweging te krijgen. Ze ondersteunen zo het genezings-

schoenen een jaar meegaan, dan ben je voor je bloot-

paarden komen doodmoe van de trailer, doordat ze de

proces.

voetse paard met hoefschoenen per jaar € 662,50 kwijt,

vele bochten, drempels en het optrekken en remmen

en voor je vierkant met hoefijzers beslagen paard ben je

voortdurend moeten opvangen en compenseren. En dan

€ 780,- kwijt. Dit lijkt niet zo’n heel groot verschil.

moet de wedstrijd of lange buitenrit meestal nog begin-

Hoefschoenen zijn kostenbesparend
ten opzichte van hoefijzers

nen! Hoefschoenen kunnen je paard helpen om meer

Hoefbescherming kost geld, dat is nou eenmaal zo. Heb

uitgerust van de trailer te komen. In tegenstelling tot

je wel eens uitgerekend wat je kwijt bent aan het steeds

beeld op basis van gemiddelde bedragen en intervallen

harde, onbeweeglijke hoefijzers, kunnen hoefschoenen

opnieuw laten beslaan van je paard? Ik ga het hier eens

van bekappen en beslaan. In ieder individueel geval kan

schokken opvangen. Ook hier geldt: hoe flexibeler de

proberen met een rekenvoorbeeld. Laten we ervan uit-

dit natuurlijk anders zijn.

zool van de hoefschoen, hoe meer je paard baat heeft bij

gaan dat een paard iedere 8 weken opnieuw beslagen

de demping van de hoefschoen. Een flexibele rubberen

van een paard met hoefijzers gemiddeld € 120,-.

Echter, bij recreatief gebruik van hoefschoenen, laten

Hoefschoenen geven minder kans op
verwondingen dan hoefijzers

Zeg dus dat het iedere 8 weken vierkant beslaan per

we zeggen zo’n 2 keer per week een rit van 10 kilome-

Afgetrapte en verloren hoefijzers zorgen voor veel el-

jaar € 780,- kost (dus 6,5 keer). Bekappen moet na-

ter, gaan hoefschoenen (mits verder normaal gebruikt

lende. Paarden kunnen zich verwonden bij het aftrappen

tuurlijk ook nog gebeuren als je een onbeslagen paard

en goed onderhouden) zo’n 1,5 tot 2 jaar mee. Voor het

van een ijzer, met afgescheurde stukken hoef of erger

Hoefschoenen zijn lichter in gewicht
dan hoefijzers

hebt, dit kost gemiddeld € 35,- per keer. Een paard met

rekenvoorbeeld gaan we uit van 1,5 jaar. Dat is € 267,-

tot gevolg. Bovendien kan een afgetrapt hoefijzer gevaar

Al het extra gewicht aan het been van je paard heeft een

hoefschoenen moet ook gewoon bekapt worden. De be-

per jaar aan hoefschoenen. In totaal ben je dan voor

opleveren voor jouw paard of de andere paarden in de

negatieve invloed op zijn bewegingen en gangenwerk.

kapinterval is bij een barefoot paard gemiddeld wel wat

je paard op hoefschoenen per jaar € 529,50 kwijt,

weide. Wanneer een paard in de uitstekende hoefnagels

In de topsport, zoals de hogere klassen Endurance, is het

kleiner: 6 tot 8 weken. We gaan daarom uit van 7,5 keer

inclusief bekappen. Dat is toch al snel een besparing

gaat staan en deze in het leven van de hoef dringen,

belangrijk om zo min mogelijk gewicht aan het been van

per jaar bekappen à € 35,-, wat neerkomt op een jaar-

van € 250,- per jaar ten opzichte van beslaan!

kan dat leiden tot ernstige hoefinfecties. Ook in de hoef

het paard te bevestigen. Een hoefschoen, en zeker een

bedrag van € 262,50. Hoefschoenen kosten gemiddeld

Het bovenstaande is, zoals ik al aangaf, een rekenvoor-

achtergebleven nagels kunnen tot problemen leiden.

hoefschoen die speciaal ontwikkeld is voor de (duur-)

Hoefijzers zijn voor sommige staleigenaren ook een reden

sport, weegt veel minder dan een hoefijzer. Gemiddeld

om een paard niet samen met andere paarden buiten te

weegt een hoefijzer 300 tot 400 gram. Een hoefschoen

zetten. Een trap met een beslagen hoef komt veel harder

heeft een gemiddeld gewicht van 200 tot 300 gram.

aan dan een (ook nog eens veel beter gecoördineerde)

Dit verschilt per merk, model en natuurlijk de maat, net

schop met een blote hoef. Met alle mogelijke verwondin-

zoals bij hoefijzers. Voor de duursport kies je doorgaans

gen van dien is het te begrijpen dat stalhouders dit liever

de lichtere modellen hoefschoenen. Ook hier levert het

vermijden.

gebruik van hoefschoenen dus een voordeel op ten op-

moet worden. Rondom kost het bekappen en beslaan

zool kan hierin dus meer voor je paard betekenen dan
een dikke harde kunststof zool.

zichte van het hoefijzer, alleen al omdat je paard ze niet
dag en nacht draagt.

Gewoonlijk staat je paard niet met hoefschoenen aan in
de weide of groepsinloopstal. Zou dit echter wel nodig
zijn, bijvoorbeeld om medische redenen als hoefbevangenheid, dan geeft een hoefschoen veel minder kans
op verwondingen dan een hoefijzer. Een verloren hoefschoen heeft geen gevaarlijke uitstekende delen en een
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Het aanbod in hoefschoenen is zo groot
dat ze ook jouw paard passen
Waar het eind vorige eeuw nog bijna vanzelfsprekend
was om te kiezen voor hoefijzers als hoefbescherming,
ook door het geringe aanbod in hoefschoenen, is dat
nu geen argument meer. De ontwikkeling in de hoefschoenenwereld heeft niet stilgestaan. Jaarlijks komen er
nieuwe merken en modellen hoefschoenen bij.
De vele beschikbare maten maken het mogelijk om voor
nagenoeg alle paardenrassen een passende hoefschoen

belangrijk: je wilt optimale doorbloeding in hoeven die

te vinden. Deskundig aanmeten is belangrijk, dat is bij

genezen, nog in ontwikkeling zijn, of aan (top-) sport

hoefschoenen niet anders dan bij hoefijzers.

doen. Met (gelijmde) hoefschoenen geef je de hoef de
kans zich op een zo natuurlijke manier te bewegen en

Gelijmde hoefschoenen zijn een
gezondere toepassing dan hoefijzers

zo optimaal doorbloed te zijn. Dit in tegenstelling tot

In sommige gevallen kan het handig zijn als de hoefbe-

uitschakelt, en daarmee de doorbloeding belemmert.

een hoefijzer, dat nagenoeg alle beweging in de hoef

scherming goed vast zit aan de hoef. Een paard dat herbaat bij hebben. Ook wanneer een standcorrectie nodig

Hoefijzers versus hoefschoenen:
de succesfactor is deskundig advies

is, bijvoorbeeld bij een veulen dat geboren is met een

Ben jij na het lezen van dit artikel ook overtuigd van de

afwijkende been- of hoefstand, is het belangrijk om een

vele voordelen die hoefschoenen hebben ten opzichte

corrigerende maatregel onder de hoef vast te kunnen

van hoefijzers? Natuurlijk zijn er, net als over hoefijzers,

maken. In de langeafstandssport, zoals Endurance, is het

ook minder lovende verhalen over hoefschoenen te le-

daarnaast van belang om zo min mogelijk wrijving te

zen. Bij veel van deze verhalen is echter de sleutel: de

veroorzaken tussen hoef en hoefbescherming. Voor al

hoefschoen moet goed passen. Een niet goed passende

deze toepassingen zijn er kunststof oplossingen beschik-

hoefschoen zal eerder voor problemen zorgen, net zoals

baar die aan de hoef kunnen worden gelijmd. Zo heb je

een slecht passend, onzorgvuldig genageld hoefijzer. Win

alle voordelen van de permanente hoefbescherming,

daarom, voordat je hoefschoenen aanschaft, advies in bij

gecombineerd met de flexibiliteit van een hoefschoen.

een specialist.

stellende is van een hoefprobleem kan hier bijvoorbeeld

De flexibiliteit is in alle bovenstaande gevallen extra

Laat je adviseren welke hoefschoenen voor jouw paard
de meest geschikte zijn en ga als het even kan voor een
deskundig pasconsult, zodat je weet dat je met de best
passende hoefschoenen op pad gaat. Bij HoofWear krijg
je op afstand, aan de hand van foto’s van de hoeven van
je paard, advies over de te kiezen hoefschoenen. Ook
kun je op afspraak met je paard bij HoofWear terecht
voor een deskundig pasconsult.

Kijk voor meer tips, informatie en
ervaringsverhalen over natuurlijk paarden
houden op www.natuurlijkpaarden.nl.
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Tekst: Conrad van Pruijssen Foto’s: Roos de Vlieg

Conrad, jij ook altijd met je grote mond. Zoals eerder
beloofd zou het laatste deel van mijn drieluik ‘Trauma
training’ gaan over een pony met een kindertrauma.
We hebben het beste, nou ja het beste, het meeste uitdagende tot het laatst bewaard. Als je ziet wat je met
clickertraining in twee uur kunt bereiken bij dit soort
trauma’s, dan hoef ik je niet te vertellen hoeveel je bij
‘normale’ trauma’s kunt bereiken. Het mooie is dat mijn
trainingsplan voor 95% uit dezelfde stappen bestaat.

In dit laatse deel gaat clickercoach Conrad van Pruijssen aan de slag met
Elvis, een pony met een trauma voor kinderen. Elvis valt iedereen aan die
te snel, teveel van hem vraagt. Lukt het Conrad om de kleine boze Elvis te
helpen met zijn probleem? Ook al is Elvis niet groot, voor Conrad is dit
de grootste uitdaging tot nu toe.

Ik zal daar dit artikel mee eindigen zodat ook jij met elk
trauma zelf aan de slag kunt. Om zoveel mogelijk mensen met paarden met soortgelijke of andere trauma’s te
helpen, kun je de gehele training gratis online bekijken.
De video’s zijn niet bewerkt of geknipt want je hebt niets

deren, maar van iedereen die te snel, te veel van hem

aan perfecte filmpjes, je leert namelijk het meeste als je

vraagt. De belangrijkste vraag is de laatste vraag: “Katja,

ziet hoe ik zaken oplos als het anders gaat dan gepland.

met welk resultaat zou je blij zijn?” Katja: “Als Elvis rustig
en veilig is als je iets met hem wilt doen.”

Wat is het trauma?
Natuurlijk hadden we al gemaild en is het paard van Katja

Sessie 1: Kennismaken met Elvis

uitgekozen tijdens de Facebook poll, om te bepalen welke

De eerste sessie is niets meer dan even kennismaken

trauma’s de lezers van Level Up graag opgelost willen

met Elvis. Het voordeel is dat Elvis al bekend is met

hebben. Daar had Katja al een beschrijving gegeven van

clickertraining, dus het aanleren van het ‘click’ geluid of

het probleem: problemen met kinderen die iets willen

‘Ex’ is niet nodig. Ik begin de eerste paar sessies altijd

doen met Elvis. Toch is het belangrijk om altijd te begin-

veilig achter een hek of afscheiding ongeacht het paard,

nen met een soort van probleemanalyse om te achterha-

zijn ervaring of zijn gedrag. Elvis is nog wat afwachtend

len wat er aan de hand is, in welke situaties het trauma

dus om hem naar mij toe te krijgen om een handtarget

zich voordoet, wanneer wel of wanneer niet, om te kijken

te kunnen vragen zorg ik eerst dat hij naar mij toe komt

of je misschien kunt achterhalen waar het vandaan komt.

lopen. Dit doe ik door voor elk gedrag wat ervoor kan

Wat ik heel vaak zie is dat mensen niet weten waar het

zorgen dat hij naar mij toe komt lopen. Hierbij helpt ons

vandaan komt of dat er heel lang geleden iets gebeurd

principe ‘click is voor wat je krijgt en dan voor wat je

is. Het bijzondere is vaak dat het dan maar eenmalig of

wilt’. Als Elvis naar mij kijkt, dan click ik en gooi ik de

kortstondig gebeurd is, maar dat het gedrag, de angst of

beloning vlak voor zijn neus, op zo’n afstand dat hij nog

het proberen te vermijden van een handeling heel lang

niet hoeft te bewegen om het op te eten. De volgende

blijft hangen.

stap is om, als hij naar me kijkt, dan weer te clicken en
de beloning iets voor Elvis te gooien zodat hij een stap

Katja heeft Elvis een jaar of 3-4 geleden gekregen en
toen werd erbij verteld dat hij van een druk kind geweest
was en dat hij heel snel heel boos werd. Je weet dan dus
al dat het trauma er al heel lang is. Katja geeft aan dat
het bij haar nu wel aardig gaat, maar ook bij haar bijt hij
af en toe en valt hij af en toe ook aan. In het geval van
Elvis is het probleem niet alleen het aanvallen van kin-
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in mijn richting moet maken om de beloning op te eten.

zie je Elvis vaak van mij wegkijken, terwijl ik juist wil

Sessie 4: Succesvol een stapje terug

Hiermee plant ik een zaadje voor de volgende vraag die

dat hij mijn hand aanraakt. Ik haal dan de vraag weg,

In deze sessie ga ik bewust weer buiten de ruimte staan,

ik ga stellen, naar mij toe komen lopen. Ik steek weer

ik wacht heel even tot hij weer een beetje naar mij gaat

waardoor hij weer naar mij kan komen en ik het voor

mijn hand uit, als target waarbij ik weer ‘hier’ roep. Als

kijken, of op zijn minst recht staat, voor ik de vraag

mezelf veilig houd. Ik ga ook qua vragen stellen een

hij dan een stapje dichterbij mij komt dan click ik weer

opnieuw stel. Hierbij maak ik gebruik van het principe

stapje terug doen door hele eenvoudige vragen te stellen,

en gooi ik de beloning 50 cm voor zijn neus op de grond,

‘zet je paard en jezelf op voor succes’, door goed na te

waar hij handig en snel op kan antwoorden. Dit doe ik

waardoor hij dus weer twee stapjes naar mij toe komt.

denken over wanneer en hoe je de vraag stelt. In de

door mijn handtarget heel dicht bij zijn neus te houden,

Hierbij maken we dus gebruik van een ander principe

nabespreking geeft Katja aan dat ze ook geen stress of

waardoor hij niet heel veel moeite hoeft te doen. Later

‘Click for action, feed for position’, wat zoveel betekent

frustratie zag bij Elvis. De oren die een heel klein beetje

in de sessie stel ik pas de vraag als hij al naar mij kijkt,

als ‘click voor het gedrag dat hij laat zien’, in dit geval één

naar achteren gaan lijken meer een soort gewoontege-

waardoor hij alleen maar het juiste antwoord kan geven.

stapje richting mij. Door de beloning zo te geven, in dit

drag dan een echt signaal.

Dit doe ik allemaal om te kijken of ik de frustratie kan

geval te gooien, 50 cm voor zijn neus, voert hij eigenlijk
nog een keer de vorige vraag uit: doe een stapje naar mij

Sessie 3: Onderzoeken waar het trauma zit

toe. Het naar voren lopen om de beloning te pakken is

In de derde sessie zie je heel duidelijk dat ik probeer

ook het gedrag wat ik in de volgende vraag ga stellen.

wat frustratie op te roepen bij Elvis, om te kijken of het

verlagen.

Als je zelf gaat trainen is het juist niet de bedoeling om de frustratie op te roepen, maar
om onder de frustratiegrens te blijven. Ik doe
het elke keer om te laten zien hoe je het
daarna weer kunt oplossen, zodat je daar als
eigenaar van kunt leren. Je wilt namelijk zoveel mogelijk frustratie-loos gedrag ‘vangen’,
waardoor gedrag en frustratie niet meer met
elkaar worden geassocieerd.

trauma waarvoor ik ben gekomen zichtbaar gemaakt
kan worden. Hier was niet heel veel voor nodig. De sessie duurt iets meer dan één minuut. Ik ga met TE veel
intentie beginnen, ik stap met TE veel energie de ruimte

In de nabespreking leg ik nog even uit wat je kunt doen

Sessie 6: Teveel frustratie

in en ik ga daarna met TE veel resultaatgerichtheid naar

als het minder gaat. Je kunt de vragen aanpassen, of je

In deze sessie was ik weer een stukje specifieker in mijn

hem toe. Het resultaat is dat de frustratie heel erg duide-

kunt iets met de omgeving doen. In dit geval heb ik dus

vragen, dus ik wist dat er weer wat frustratie kon komen.

lijk wordt en dat hij zelfs met zijn achterhand al een hele

beide gedaan. Ik heb vragen gesteld die gemakkelijker

Hoe ver je gaat om het echte trauma te zien, is een hele

subtiele schijnaanval plaatst. Ik negeer deze en los het op

waren en ik heb de omgeving aangepast door weer

dunne scheidslijn. Samen bepalen we hoever ik mag

Feed for position zorgt er dus voor dat hij klaarstaat voor

door vlot voor hem te gaan staan om te belonen en daar

achter het lijntje te gaan staan.

gaan. Het echte gedrag, het dreigen met de achterhand,

de volgende vraag en dat zijn voorgaande beweging lijkt

de volgende vraag te stellen. Op de video is het gedrag

op de volgende vraag. In de nabespreking heb ik aange-

goed te zien. In de nabespreking geeft Katja ook aan dat

Sessie 5: Achteruit

wordt, kan ik laten zien hoe je dit kunt oplossen. Nog-

geven dat het helpt als er voldoende ruimte is voor Elvis

als je, net zoals ik, rustig blijft door slim met de situatie

In de vorige sessie heb ik vooral gewerkt aan het verla-

maals, als je dit soort problemen zelf gaat oplossen dan

en dat het helpt als Elvis naar mij komt, in plaats van dat

om te gaan, hij niet boos gaat worden. Dit is natuurlijk

gen van de frustratie, in de hoop dat ik in de vijfde sessie

weet je hoe dit gedrag eruit ziet, en doe je dus alles om

ik naar Elvis ga. Hierbij is het belangrijk dat hij ook leert

veel te moeilijk voor mensen die niet gewend zijn om

weer met hem in de ruimte kon trainen. In deze sessie

juist onder de frustratiegrens te blijven. In deze sessie

om in verbinding te blijven en niet zijn hoofd op de grond

paarden te trainen.

heb ik hem gevraagd om achteruit te lopen. Katja vraagt

heeft Elvis dus het echte gedrag laten zien, door met zijn

te houden of van mij weg te draaien, iets wat hij in het

dit op een andere manier, wat dus betekent dat de kans

achterhand op mij af te komen. Natuurlijk ben ik op tijd

verleden heeft geleerd maar waar ik zelf geen voorstan-

op frustratie weer groter wordt. Op de foto zie je ook

weggegaan, en nee daarmee geef ik hem geen gelijk, en

der van ben.

dat zijn oren weer wat platter naar achteren liggen dan

ja ik respecteer zijn grens omdat ik deze ook bewust had

in de andere sessies. In het begin begreep hij de vraag

opgezocht. In het tweede deel van deze sessie ben ik dus

niet en daarom gebruikte ik weer het ‘feed for position’

gewoon achter het draadje verder gegaan want hij liet wel

Sessie 2: Werken in dezelfde ruimte

hadden we nog niet gezien. En alleen als het getoond

In de tweede sessie stel ik dezelfde vragen als in de eer-

principe, door de beloning zo aan te bieden dat de vraag

ste sessie, met het verschil dat we nu allebei in dezelfde

‘terug’ gemakkelijker wordt. Je ziet dat hij het uiteindelijk

ruimte staan. Je ziet dat het al veel sneller gaat. Elvis

vrij snel oppakt, waarbij ik ook weer bewust het trauma

geeft goed antwoord op de vragen. Er zijn verschillende

aanspreek.

manieren om frustratie bij je paard te lezen. Alleen de

In de nabespreking heb ik verteld dat Elvis zijn mond

oren naar achteren hoeft niet altijd frustratie te beteke-

verder open deed dan nodig om te beloning aan te ne-

nen. Ik kijk vaak naar een combinatie van hele platte

men. Het is dan belangrijk om dit met de juiste energie

oren, ogen die ‘hard’ worden of veel oogwit laten zien,

en positieve instelling op te lossen. Ik ga niet zeggen ‘niet

en lippen die heel strak op elkaar staan. Wil je meer

bijten’, ik zeg ‘zachtjes’ op een rustige en diepe toon.

weten over signalen bij paarden lees dan het boek van

Ik heb ook uitgelegd dat ik in het begin beloonde voor

Rachaël Draaisma ‘Language Signs and Calming Signals

‘niets’. Nou ja, niet niets, ik vroeg achteruit en Elvis be-

of Horses: Recognition and Application’. Ik probeer de

greep het niet, maar hij liep ook niet weg. Ik beloon dus

vragen nog eenvoudig te houden, zodat er geen frustratie

voor het gedrag wat gaat helpen en ook om het principe

kan ontstaan bij Elvis. Als ik een handtarget vraag, dan

‘feed for position’ weer te kunnen gebruiken.
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Uitleg R+ en Pzien dat hij door wilde. Het is dan wel zo dat ik vragen ga

en in 5% kun je zorgen dat je goed met het trauma om

stellen waardoor hij ook weer het gedrag kan laten zien.

kan gaan. Maar in 1 of 2% van de gevallen kun je niet an-

In de nabespreking zei Katja ook dat dit het echte gedrag

ders constateren dan dat het te heftig is, te lang aanwezig

was wat zij bedoelde. Dat hij van alles probeert, het niet

is of onevenredig veel training gaat vragen om het weg

snapt, dan onzeker wordt en daarna boos. In de sessies

te nemen. Helaas behoort Elvis tot de op een na laatste

3 t/m 5 heb ik ook moeilijkere vragen gesteld maar was

categorie. In het geval van Elvis is het dus slim om (eerst)

het nog te handelen. Echter nu vond Elvis de stappen

te zorgen dat Elvis goed met zijn trauma kan omgaan.

dus echt te groot. Ik zie twee vormen van frustratie die

Hier zijn drie manieren voor. Manier 1: je leert het paard

allebei hun eigen energie hebben. Frustratie met woede

om altijd naar je toe te komen, dan kan hij niet dreigen

R+ staat voor ‘positive reinforcement’, in
goed Nederlands ‘positieve bekrachtiging’.
Als er gedrag is wat mij dichterbij het eindresultaat brengt dan voeg ik iets toe (in mijn
geval een beloning) wat ervoor zorgt dat
het gewenste gedrag verstrekt wordt en dus
vaker getoond gaat worden, omdat het paard
begrijpt dat het iets oplevert, iets wat het
paard graag heeft. De ‘+’ staat dus meer voor
‘ik voeg iets toe waardoor het gedrag vaker

energie is ‘ik kan het niet’. Dit liet Elvis nu echt zien en

met zijn achterhand. Manier 2: als iemand Elvis bena-

dan moet je dus gewoon gaan trainen zoals in sessie 1

dert of in zijn paddock komt dan zorg je dat Elvis blijft

en 2, af en toe een uitstapje maken naar hoe het ging in

stilstaan. Manier 3: je leert Elvis om weg te lopen als er

getoond gaat worden’.

sessie 3 t/m 5, en vooral op tijd stoppen. Frustratie met

iemand op hem afkomt. Met één van deze drie manieren

creatie energie is ‘ik wil het kunnen maar ik kan het niet’.

kun je het dus voor mens en paard veilig houden.

P- staat voor ‘negative punishment’, in

Dan kun je gewoon doorgaan met trainen, dan is in de
buurt blijven en liefde geven voldoende.

slecht Nederlands ‘negatief straffen’, waarbij
straffen niet staat voor lijfstraffen. Ik haal
dus iets goeds weg, in ons geval de beloning
of de kans om beloond te worden. Als er dus
gedrag is wat mij niet dichterbij het eindre-

Sessie 7: Wat als je het trauma niet kunt
wegnemen

sultaat brengt dan haal ik iets weg (in mijn
geval een beloning), wat ervoor zorgt dat het
ongewenste gedrag afneemt en dus minder

Voorbespreking van sessie 7. In het geval van Elvis zit het
trauma heel diep. Op basis van de feiten dat hij dit gedrag al 3 à 4 jaar bij Katja vertoont, het daarvoor ook al

vaak getoond gaat worden, omdat het paard
begrijpt dat het niets oplevert, iets wat het

Katja vroeg zich af hoe ze andere mensen kan leren om

aanwezig was, en gebaseerd op de trauma training die ik

Is er dan niet nog meer mogelijk? Ja, er is nog meer

niet te schrikken. Ik denk, en dit leg ik aan het einde nog

heb gedaan en mijn ervaring, denk ik dat het trauma niet

mogelijk, dit hebben we ook besproken. Als het boven-

verder uit, dat het niet handig is om dit anderen te moe-

meer weggaat. In 80% van de gevallen kunnen we een

staande werkt dan zou Katja nog een volgende stap kun-

ten aanleren. Het is beter dat Katja vooral Elvis heel goed

trauma in een paar uur oplossen, bij 10 à 15% kunnen we

nen maken door Elvis te leren om de 7 basisoefeningen

traint.

het wegnemen door een uur of 10 aan trauma training,

van ons grondwerkprogramma uit te voeren, zodat Elvis

De ‘-’ staat dus meer voor ‘ik haal iets weg
waardoor het gedrag minder getoond gaat

precies weet wat er van hem verwacht wordt. Met als

worden’.

paard wel graag heeft.

laatste stap het eerst scholen van andere mensen of
kinderen in de 7 basisoefeningen bij een ander paard,
om deze daarna bij Elvis te vragen. Het voordeel is dat

ik zien hoe je een paard kunt leren om juist niet bij je in

Elvis dan precies weet wat er van hem verwacht wordt,

de buurt te komen. Kijk de gratis online video voor de

en dat de andere mensen precies weten wat zij moeten

complete uitleg.

doen. Maar ik heb wel aangegeven dat dit heel veel tijd
gaat kosten. Het is natuurlijk aan Katja om te kijken hoe-

Bonus materiaal

veel tijd ze kan en wil investeren in Elvis. In sessie 7 laat

In sessie 8, 9 en 10 hebben we nog wat extra zaken getraind die Katja en Elvis gaan helpen. In sessie 8 hebben
we een variant op sessie 7 gedaan. Ik heb uitgelegd hoe
je Elvis kunt leren om weg te lopen als er een kruiwagen
in de paddock komt. Het voordeel hiervan is dat iedereen
veilig de paddock in kan om te mesten, zonder dat Elvis
naar ze toekomt en zou kunnen gaan dreigen. In sessie
9 zie je wat ik doe als Elvis echt de wil toont om samen
met mij te werken, waarbij ik er alles aan doe om te
laten zien dat ik graag met zijn spel mee wil doen, maar
dat we ons dan wel aan de spelregels moeten houden.
In de laatste en 10e sessie geef ik nog wat extra uitleg
over hoe je op een veilige manier met Elvis kunt trainen
als je het toch nog een beetje spannend vindt.
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zijn, maximaal 2 à 3 minuten, waarbij hij weinig tot geen
frustratie en boosheid vertoont. Na deze twee sessies ga
ik wat specifiekere criteria vragen, ben ik wat minder
tevreden met een half antwoord en ga ik in een hoog
tempo wat nieuwe vragen introduceren. Dit doe ik om
het trauma waarvoor ik gevraagd ben op te roepen, zodat
we het daarna kunnen oplossen. In deze sessies zie je
duidelijk dat de frustratie groeit en dat het daarna erg
lastig is om dit weg te nemen, de resultaten zijn erg
wisselend. De beste aanpak bij Elvis is dus om te trainen
op de manier waarmee ik in de eerste twee sessies
begonnen ben. De stap om anderen en zeker kinderen
met hem te laten werken, is veel en veel te groot.

Algemene aanpak voor trauma training.
Ik had nog beloofd om uit te leggen wat de algemene
aanpak is bij trauma training. Ik moet een geheim verklappen: trauma training verschilt maar op één punt van
onze normale manier van trainen: het moet met nog

Nabespreking met Katja
Is het opgelost? Nee, het is niet opgelost. Valt het op te
lossen? Misschien, maar het gaat dan heel veel tijd kosten. Het is aan Katja hoeveel tijd ze erin wil en kan stoppen. Mijn advies is, zorg minimaal dat het voor iedereen
veilig wordt met een van de alternatieve manieren en ga
dan verder met het trainen van de 7 basisoefeningen.
Door Elvis naar je toe te laten komen, de stappen heel

kleinere stappen. Onze normale manier van trainen wordt
beschreven in de 10 trainingsgeboden. Op de pagina waar
je alle video’s vindt heb ik ook een
link geplaatst naar de uitleg van de
trainingsgeboden.
Kijk voor de gratis online video’s op
www.clickercoach.nl/kindertrauma/.

klein te maken, en door het zelf te doen.

Op de vraag ‘ben je tevreden’ gaf Katja het volgende
antwoord: “Het was interessant om te zien dat jij het ook
heel moeilijk vond en dat het echt heel diep zit bij Elvis.
Ik heb nu wel goede tips om er zelf mee verder te gaan.
Ik kan niet anders dan dit beamen. Je hoopt altijd dat je
het op kunt lossen en soms is het gewoon niet mogelijk.”

Terugblik en reflectie op alle sessies

Wendy Misran en Conrad van Pruijssen

Als je nogmaals alle sessies bekijkt dan zit de beste aanpak om het trauma weg te nemen in de eerste twee
sessies, de sessies waarin ik Elvis in hele kleine stappen
train. In deze sessies stel ik eenvoudige vragen, zonder
specifieke criteria toe te voegen. We staan allebei in dezelfde ruimte en ik vraag hem elke keer om naar mij toe
te komen en mee te doen. Ik zorg dat de sessies vrij kort
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Glanzend witte manen, een gouden vacht en door haar

Anneke liet haar zien wat ze had meegemaakt. Ze trok

merrie Anneke. Dertien jaar was ik, te oud voor teddybe-

stuurse boer op leeftijd. Ze vertelde over een smalle bui-

volle winterjas pluiziger dan menig teddybeer: Haflinger

een gammele kar, vanaf de bok aangestuurd door een

ren, maar volledig in de ban van dit briesende exemplaar.

tenweg met rechts een sloot, in de verte het brommende

weiland, en ze mocht bij ons komen wonen!

deze kwam, hoe angstiger Anneke werd. Ze kon maar

De boomgaard achter het huis werd omgetoverd tot

Tot zover het sprookje. Anneke was ontzettend lief, maar
ook minstens zo onvoorspelbaar. Rijden in de wei ging

prima, maar zodra we
het gras verruilden
voor asfalt was
Column
dierentolk
alles eng. Brullende motoren, verdachte putdeksels,

ritselende bladeren achter een heg: op een gegeven

moment zat het schrikken er zó ingebakken, dat ik zelfs

op de fiets mijn handvatten fijnkneep. Ook de galop ging
niet lekker. Ons weiland stond vol met fruitbomen. Bij

het rechtsom galopperen was ik altijd bang om met mijn

hoofd tussen de appels te belanden. In het bos eindigde
de rechtergalop steevast in een ongewenste racepartij.

Een jas met een bijzonder lawaaierige rits bood uitkomst.
Voor Anneke was het al gauw duidelijk, dit geluid bete-

kende: smikkelen! Voor mij bood deze ‘noodrem’ meer
veiligheid dan een cap. Brokjes aannemen van iemand
op je rug is immers onmogelijk wanneer je als een
wervelwind vooruit stormt.

Ondanks alles werden Anneke en ik dikke vrienden.

Een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil.

geluid van een tegemoetkomende tractor. Hoe dichterbij
één kant op, het water in! De houten boom van de kar

brak toen Anneke met wagen én boer de sloot in dook.
Helaas was de boom niet het enige dat kapot ging.

Bij de val brak Anneke een rib in haar rechterzij. Dit deed
nog steeds veel pijn bij het aangalopperen. Mijn mond
viel open. Hoe kon die mevrouw dit weten, had ze ons
soms bespioneerd?

Na het gesprek had ik nog veel meer vragen. Voor

Anneke, maar ook voor de dierentolk. De hamvraag

was: leer mij dit ook! Schoorvoetend schoof ik aan bij

een cursus praten met dieren voor beginners en het jaar
erop, eentje voor gevorderden. Zeventien jaar verder
probeer ik mensen net zo blij te maken als ik destijds
was toen ik eindelijk wist wat er in Anneke omging.

In Level Up vind je vanaf dit nummer de meest bijzon-

dere, grappige en opvallende momenten uit het leven
van een dierentolk. Enne… rijd gerust eens langs mijn
huis! :-)

In ruil voor een appel (of nog liever: een peer) leerde ik
Anneke onder andere flemen, rondjes draaien, buigen
en knielen. Het zadel en hoofdstel bleven steeds vaker
in de schuur. Cap op, halstertouw om Anneke’s hals en
wij waren ‘gezadeld’! De galop bleef echter een pro-

bleem. Via internet kwamen we terecht bij een mevrouw
die via een foto met dieren kon praten. Wat een mooi
ISSN:2589-6172

maar ook gek idee, dacht ik. Wat zou dit voor type vrouw
zijn? De meest logische vervolgstap in het tijdperk vóór
Google Streetview: stiekem langs haar huis rijden. Het

bleek opvallend normaal. Geen heksenbezems voor de
deur of een achtertuin vol dansende mensen rond een

kampvuur. Stiekem een beetje teleurgesteld, maar vooral

opgelucht stuurde ik deze mevrouw een foto van Anneke
met de korte vraag: heeft ze ergens pijn?

www.level-upmagazine.nl
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