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Er is momenteel nogal wat reuring in de paardenwe-

reld wat betreft welzijn, met name in de sport. Een 

goede zaak natuurlijk, want er valt heel veel te ver-

beteren. Maar de meningen over wat welzijn pre-

cies is, lopen nogal uiteen. Waar de een bijvoorbeeld 

vindt dat het geen enkel probleem is als een paard 

‘s nachts op stal staat, vindt de ander dat een paard 

24/7 buiten hoort met soortgenoten. De een is bang 

dat we straks geen paarden meer mogen houden en de  

ander is bang dat er weinig zal veranderen. In ieder geval 

is het positief dat men het erover heeft en erover na-

denkt. Level Up is uiteraard een voorstander van 24/7 

buiten met soortgenoten, en dan het liefst in een ver-

rijkte omgeving om zoveel mogelijk tegemoet te komen 

aan de natuurlijke behoeften van een paard. Wie daar 

heel goed over nagedacht heeft is Femke Dölle. Zij be-

dacht de Browsing Paddock®, een paddock waarin niet  

alleen het track- en ecosysteem maar óók het natuur-

lijke browsegedrag van paarden door het toepassen 

van Passive Physio® elementen wordt gecombineerd.  

Femke bedacht hiervoor de ‘Big Five’, 5 elementen die 

als leidraad genomen kunnen worden voor een natuur-

lijke gedomesticeerde huisvesting die voldoet aan alle 

basisbehoeftes van het paard. Deze 5 elementen bestaan 

uit Beweging, Bodem, Bonding, Browsen en Biodiversi-

teit. Nu denk je waarschijnlijk, daar heb je toch een grote 

lap grond voor nodig om dat te kunnen realiseren, maar 

niets is minder waar! Femke heeft namelijk haar eigen 

Browsing Paddock® voor haar vier paarden gecreëerd op 

slechts 1600m2 grond. Wil je inspiratie opdoen en weten 

hoe Femke dit gedaan heeft? Je kan het lezen op pagina 

22. Ook mogen we van Femke 2x een mineralenbuffet 

verloten onder onze abonnees! Daar kan je alles over 

lezen op pagina 28.   



De naam zegt het al, Hoef Event is een event voor alleen maar 

paardenvoeten. Als eigenaar of verzorger van je paard of pony 

doe je er goed aan om meer te leren over de voeten. Ook als je 

al meer van voeten af weet is het goed om je weer eens te ver-

diepen. Momenteel komt er steeds meer informatie over voeten 

van paarden. Zorg ervoor dat je up to date blijft en pak daarmee 

direct de kans om jouw paard mooie en gezonde voeten te geven. 

Na het Hoef Event heb je meer kennis over gezonde voeten, hoe 

je van rotstraal en brokkelen afkomt, weet je waar je op moet let-

ten tijdens een bekapping, is gevoelig lopen verleden tijd en kan 

je je paard echt helpen naar goede voeten. Misschien maak je na 

dit event zelfs de keuze om zelf te gaan bekappen! Hoef Event 

vindt op 18 maart plaats op Willaerlaan 125 

te Scherpenzeel. Een early bird ticket kost 

€ 5,95 en een ticket aan de deur € 10,-. 

Er zijn lezingen, demo’s en verschillende 

stands. Voor tickets en meer informatie ga 

je naar www.hannalobbezoo.nl/hoefevent/.
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Zaterdag 25 maart zal er in Biervliet (NL) een 

onderzoek plaatsvinden naar de impact van 

paarden op onze hartritmevariabiliteit. Voor 

deze studie worden nog 100 vrijwilligers gezocht.  

Initiatiefnemer Severine Bollaerts: “Deze studie 

ontstond naar aanleiding van een veel voorko-

mende vraag in mijn coachpraktijk: “maar wat 

doen paarden?” Ik legde uit dat paarden goed 

kunnen voelen. Toch bleef de vraag “ja, maar wat 

doen ze dan?”. Ik vond toen geen wetenschap-

pelijk antwoord. Als hartcoherentiecoach meet ik 

mensen met een biofeedbacksysteem. Ik ontdek-

te dat er verschil was in de hartritmevariabiliteit 

bij mensen tussen de meting in mijn praktijk en 

bij mijn paarden. Dit wil zeggen dat ons gevoel 

van veiligheid hoger is bij de paarden. Zo ont-

stond het idee om 100 mensen uit te nodigen en 

deel te laten nemen aan een studie.” 

Wil jij meedoen? De studie duurt ± 45 minuten 

en je kan zelf kiezen welk tijdslot je wil deelnemen. 

Elke deelnemer ontvangt na 

afloop een goodiebag en 

onder de deelnemers wordt 

een mooie prijs verloot. Scan 

voor aanmelding en meer in-

formatie de QR code.

 

Dit jaar kan je weer volop genieten en inspiratie opdoen op de paard-

vriendelijkste events van Nederland: EquiDay en EquiFair. Er staan maar 

liefst twee EquiFairs gepland, een in het noorden en  een in het zuiden 

van Nederland: 17 juni in Exloo en 3 september in Someren. Op 8 april 

is er de grote voorjaarseditie van EquiDay in Ermelo. Alle drie de eve-

nementen staan weer geheel in het teken van horsemanship en welzijn 

met volop demo’s, lezingen, stands en workshops. Kijk voor meer in-

formatie op www.equiday.nl of www.equifair.nl.   
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Toen ik 12 jaar oud was mocht ik eindelijk een paard van mijn ouders. Ik ging naar een zomer-

kamp van een manege en daar ontmoette ik de schimmelruin Freddy, hij was toen 3 jaar oud. 

Ik viel meteen als een blok voor hem en we hadden en geweldige zomer samen. Vanaf toen wilde 

ik geen ander paard meer, ik wilde alleen Freddy. Nu, 18 jaar later, zijn we nog steeds samen. 

School, studeren, in het buitenland wonen, mijn zwangerschap, ik heb het allemaal samen met 

Freddy meegemaakt. We hebben ons de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met klassieke 

dressuur en vrijheidsdressuur en nu probeer ik hem het beste leven te geven om gezond oud te 

worden. Ik hoop dat we nog heel veel jaren samen in Noorwegen kunnen genieten! Onze avontu-

ren zijn te volgen op instagram: @martinelorsa.
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voor en achter hem nog iets te zien, terwijl zijn zicht aan 

de zijkanten geblokkeerd wordt door de trailerwanden. 

Geen wonder dat paarden die nog niet bekend zijn met 

de trailer op zo’n moment ofwel door de raampjes naar 

buiten proberen te klimmen, of door het voordeurtje, als 

je dat open hebt staan (houd dat voordeurtje dus dicht bij 

een paard dat de trailer nog niet kent of spannend vindt, 

vooral als je de voorstang eruit hebt gehaald om hem 

meer ruimte te geven!), of er zo snel mogelijk achter-

waarts uit willen stormen. Iets dergelijks zal gebeuren als 

je een onervaren paard door een smal steegje wilt leiden.

Scherp stellen door het hoofd te bewegen
Bij ons is enkel een klein gebiedje in het midden van ons 

beeld scherp, maar we kunnen onze ogen veel meer 

bewegen in de oogkassen om dat stukje te verplaatsen 

zonder ons hoofd te verroeren. Door zijn horizontale 

pupillen is het beeld dat je paard scherp ziet een smalle, 

maar langgerekte horizontale band. Hij moet zijn hoofd 

omhoog en omlaag bewegen om een groter voorwerp, 
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Zoek de verschillen
Als je weleens naar de ogen van je paard hebt gekeken, 

dan vallen een paar dingen direct op: ze zitten aan de 

zijkant van hun schedel, er zit geen ronde pupil in zoals bij 

ons maar een horizontale, en er zitten een soort bolletjes 

langs de rand van die pupil.  Bij heel fel licht wordt de pu-

pil nog smaller, terwijl hij bij weinig licht weliswaar ronder 

wordt, maar nooit zo rond als die van ons. Als je een keer 

in het donker een ingeflitste foto maakt van je paard licht 

zijn pupil geel of groen op in plaats van rood zoals bij onze 

ogen, dus ook daar zit duidelijk een verschil, waar ik het 

verderop over zal hebben. De meeste paarden hebben 

bruine irissen, maar ook blauwe ogen komen veel voor, 

vooral bij Paints, Appaloosa’s, Tinkers en albino’s. Veel 

zeldzamer zijn grijze (soms bij hele jonge veulens), licht-

groene (vaak bij cremello- en perlino-kleurige paarden), 

en geel gekleurde irissen (bij Puerto Ricaanse Paso Fino’s).

Ogen aan de zijkant
Omdat hun ogen aan de zijkant van hun hoofd zitten, 

net als bij alle andere prooidieren, hebben paarden een 

zicht van zo’n 340 tot 350 graden rondom. Kan je nagaan 

hoeveel informatie er daardoor tegelijkertijd binnenkomt; 

het is nog een geluk dat ze minder kleuren zien dan wij. 

Dat zicht bijna rondom betekent dat ze zonder hun hoofd 

te draaien kunnen reageren op dingen die schuin achter 

ze te zien zijn, terwijl dat bij ons compleet buiten ons ge-

zichtsveld valt als we dezelfde richting uit kijken. En dan 

beschuldigen we ons paard ervan dat hij bak- of boska-

bouters ziet... Dit enorme gezichtsveld zorgt regelmatig 

voor misverstanden bij de trailer, want waar onze focus 

compleet op de ingang is gericht, vormt de trailer maar 

een heel klein stukje van het complete plaatje dat je paard 

ziet. En dan is er dus veel meer plek naast de trailer, zodat 

het voor hem een logische keuze is om daarheen te gaan 

in plaats van de trailer in, zeker als die niet verlicht 

is van binnen. Over dit laatste vertel ik verderop meer.

Eenmaal in de trailer is het voor je paard extra spannend, 

want dan heeft hij plotseling geen wijds uitzicht meer om 

zich heen. Van het ene op het andere moment is er enkel 

Bos- en bakkabouters bestaan! Alleen zijn het geen kleine mannetjes met lange 
baarden en puntmutsen die onder een boom of in een hoekje van de binnen- of 
buitenbak wonen, maar mensen, dieren en dingen die je paard anders ziet, hoort, 
ruikt, voelt en/of proeft dan jij. Ondanks dat paarden er compleet anders uitzien 
dan wij, gaan we er vaak toch onbewust vanuit dat ze de wereld om zich heen 
en dat wat daarin staat, ligt, groeit, of beweegt, precies hetzelfde waarnemen 
als wij. Niets is minder waar. En dus merk ik vaak dat er misverstanden ontstaan 
als een paard in een bepaalde situatie niet reageert zoals zijn mens verwacht, 
uitgaande van diens menselijke perspectief. Terwijl het paard op dat moment 
iets heel anders binnenkrijgt dan wij. In dit eerste deel heb ik het over hoe je 
paard de wereld ziet, ofwel: we gaan de glazen van je paardenbril oppoetsen.
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lichaampjes, die je langs de randen van de pupil ziet 

zitten. Deze zorgen ervoor dat de pupillen extra worden 

beschermd tegen fel licht en ze zijn bij het ene paard 

groter dan bij het andere. Zijn ze aan de grote kant, 

dan kunnen ze het zicht belemmeren en een kleinere of 

grotere mate van bodemvrees veroorzaken. Paarden die 

hier last van hebben, zullen hun voeten vaak voorzichtiger 

neerzetten en hun hoofd hoger of juist heel laag houden 

om over de bolletjes heen of eronderdoor te kijken. Deze 

paarden zullen ook sneller op je voeten gaan staan. Houd 

er trouwens rekening mee dat die leuke fluffy bonthalsters 

het zicht van je paard ook enorm beperken. Hij krijgt dan 

net zo min een duidelijk plaatje van wat er onder hem 

gebeurt, en naar achteren fungeren ze op een vergelijk-

bare manier als oogkleppen, en dat kan veel onrust 

veroorzaken.

Zelf heb ik een tijdje op een paard gereden waarvan een 

van de bolletjes aan de bovenkant van zijn pupil heel groot 

was geworden. Vermoed wordt dat het dan volgestroomd 

is met lymfevocht. De knikker in zijn oog blokkeerde een 

groot deel van zijn zicht aan de linkerkant en hij kon dan 

ook enorm schrikken als er iets links van hem bewoog, 

maar ook dingen boven en onder ooghoogte goed te 

kunnen bekijken. Je kunt een idee krijgen van hoe dit is 

door een velletje papier boven en een velletje papier onder 

je ogen te houden en dan eens om je heen te kijken. 

Dan merk je al snel dat je zelf ook veel grotere bewegin-

gen moet maken met je hoofd om een compleet beeld te 

krijgen. Onder spanning puilen paardenogen steeds verder 

uit en daardoor fungeren ze op dezelfde manier als de 

bolle spiegels die je weleens in winkels ziet hangen. 

Er komt zo veel meer informatie binnen vergeleken met 

wanneer de ogen hun normale amandelvorm hebben.

Ingebouwde zonneschermen
Als aanvulling op hun wimpers hebben paarden in hun 

ogen ingebouwde zonneschermpjes zitten. Dat zijn die 

kleine bolletjes, zogenaamde corpora nigra ofwel zwarte 
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‘plusbril’ dragen, zullen ze bij een onverwachte beweging 

dichtbij voor de zekerheid een zijsprong daarvandaan 

maken. Daarna gaan ze pas kijken waar ze nou voor 

weggesprongen zijn. Daarbij draaien ze hun hoofd in 

de richting van hetgeen waarvan ze geschrokken zijn. 

Paarden zien namelijk alleen maar diepte als ze er met 

twee ogen naar kijken (binoculair zicht). Ook al zien ze 

zo’n 340 tot 350 graden om zich heen, het grootste deel 

van dat gebied zien ze in 2D (monoculair), ofwel als een 

plat vlak zonder diepte. Hierdoor kunnen ze niet inschat-

ten hoe ver iets dat zich parallel aan hun lichaam of achter 

ze bevindt van ze vandaan is. En dus zullen ze onrustig 

worden en hun hoofd willen draaien als ze niet (direct) 

herkennen wat het is.

Een paar jaar geleden kreeg ik een vraag van een enthou-

siaste buitenruiter. Haar paard was op hol geslagen toen 

ze langs een vogelverschrikker wilde rijden. Die stond 

opeens in een veld waar ze al heel vaak waren langs-

gekomen (over zulke plotselinge gebeurtenissen heb ik 

het verderop) en toen ze erop af reden was haar Tinker 

weliswaar onrustig, maar ze stapte wel door. Iets voordat 

ze de vogelverschrikker bereikten maakte de weg een 

terwijl dat aan de andere kant duidelijk minder was. Verder 

had hij moeite met donkere plekken en schaduwen in de 

bak, wat vooral in het voor- en najaar voor veel weg-

schietacties zorgde. Het is mogelijk om zo’n uit de kluiten 

gewassen bolletje weg te laten laseren door de dierenarts, 

maar in het geval van dit paard verdween het vanzelf. 

Vanaf dat moment werd hij een stuk minder schrikachtig. 

Heeft je paard problemen met dingen op de grond, dan is 

het dus een goed plan om hem eens diep in de ogen te 

kijken en de dierenarts eventueel een zichttest te laten 

uitvoeren als je niets bijzonders ziet. Ook verminderd zicht 

in een of beide ogen kan dit gedrag namelijk veroorzaken. 

En als je de ogen van je paard toch al nader gaat bekij-

ken: de vlekjes, streepjes en puntjes in de iris van je paard 

kunnen je een heleboel vertellen over de gezondheid van 

je paard. Wil je daar meer over weten, zoek dan Annette 

Timmer eens op, die is in dit onderwerp gespecialiseerd.

Alert op beweging en bepaalde vormen
De belangrijkste verschillen tussen mensen- en paar-

denogen kunnen we echter niet van de buitenkant zien. 

Sowieso zijn de ogen van je paard extra gevoelig voor 

beweging. Dat zou tenslotte op de aanwezigheid van een 

roofdier kunnen wijzen en dus zal hij direct extra alert zijn 

als hij iets ziet bewegen, of direct afstand nemen. Ook 

in geval van twijfel gaat je paard er het liefste vandoor. 

Vervelend voor ons omdat er maar zelden iets gebeurt 

dat echt levensbedreigend is, maar zouden paarden deze 

hogere bewegingsgevoeligheid niet hebben gehad, dan 

waren ze waarschijnlijk al duizenden jaren geleden uitge-

storven. Van nature zijn paarden ‘voorgeprogrammeerd’ 

om te reageren op de silhouetten van roofdieren die best 

weleens een paardenbiefstukje lusten. Als ze iets zien dat 

op een grote hond- of katachtige lijkt, maar ook op bij-

voorbeeld een everzwijn of een beer, zullen ze zich klaar-

maken om te vluchten. Dit geldt dus ook voor voorwerpen 

die iets weghebben van die silhouetten, zoals boomstron-

ken en onregelmatig gevormde bundels plastic. Herkent je 

paard niet (direct) wat hij ziet of twijfelt hij, dan neemt hij 

het liefst het zekere voor het onzekere en gaat hij ervan-

door om van een afstandje te kijken of hij nog verder weg 

moet vluchten.

Zicht bijna rondom
Paarden zijn verziend, ze zien dus dingen die verder van 

ze vandaan zijn beter dan dingen die dichtbij zijn. Wel zo 

handig in het wild, want dan kan je die wolf al van verre 

zien aankomen op de vlakte en op tijd de benen nemen 

als hij op jacht blijkt te zijn. Maar omdat paarden geen 
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spectrum zitten. Dit is dan ook de reden dat een volledig 

rode hindernis in een grasbaan of met struiken erachter 

niet werkt voor een paard. Hij ziet hem bijna niet! Geluk-

kig is er ooit iemand zo slim geweest om witte banden op 

de balken te schilderen, zodat ook je paard weet dat er 

iets voor hem staat waar hij zijn beentjes voor in de lucht 

moet gooien. In het verlengde hiervan begrijp je beter dat 

je paard soms enorm kan staan turen naar iemand die in 

een roze outfit voor een groene heuvel langs jogt. Hij ziet 

vaag iets bewegen, maar wat het precies is kan hij moeilijk 

onderscheiden. En dus zal hij alert blijven totdat de dame 

of heer in kwestie verdwenen is, dan wel totdat hij gecon-

cludeerd heeft dat zij/hij geen bedreiging vormt.

Prima nachtzicht...  
In de donkere tijd van het jaar is het je vast weleens over-

komen. Je gaat rijden of wandelen in de schemering of 

in het donker en je paard schrikt. Hoe hard je ook in de 

richting tuurt waarin je vermoedt dat de boosdoener moet 

schuilen, je ziet niets verdachts. Toch een bos- of bak-

kabouter die nachtactief is? Nee hoor, door het ‘lichttapijt’ 

dat je paard in zijn ogen heeft, het tapetum lucidum, kan 

hij veel beter zien bij weinig licht dan jij. Hij zal dus ook 

sneller dingen kunnen zien die hij niet goed herkent en 

daarop reageren. Overigens kan je dit tapijt zien als je 

een foto met een flits maakt van je paard; die gekke 

gele of groene kleur die je dan ziet oplichten is de reflectie 

daarvan.

... maar niet als je te snel van licht naar 
donker gaat
Voor snelle overgangen van licht naar donker en omge-

keerd zijn paardenogen dan weer minder goed gemaakt. 

Hun pupil vernauwt en verwijdt zich langzamer dan die 

van ons en daardoor kunnen ze minutenlang niets zien 

als ze van een felverlichte plek het donker in lopen of 

andersom. Vandaar dat je paard vaak stil zal gaan staan 

als jullie op een zonnige dag een onverlichte trailer, sche-

merige stal, of donker bos in willen gaan, dan wel vanuit 

een verlichte stal het donker in lopen. Na 5 minuten zie jij 

prima, terwijl je paard nauwelijks een hoef voor ogen ziet. 

Na 20 minuten gewenningstijd ziet je paard op die sche-

merige of donkere plek echter veel beter en onderscheidt 

hij meer details dan jij. Dit is ook de reden dat je op een 

zomerdag het beste het licht aan kunt doen in je trailer als 

je je paard makkelijker wilt kunnen inladen.

In een onderzoek werden instelbare LED-lampen zo op-

gehangen in de trailer dat ze geen schaduwen of donkere 

plekken veroorzaakten. Wat bleek: een specifieke licht-

warmte hielp paarden om een lagere hartslag te krijgen 

en minder ‘negatief’ gedrag te laten zien tijdens het in-

laden. Als het licht in de trailer sterker was dan erbuiten, 

laadden ze veel makkelijker en met minder spanningssig-

nalen. Verder bleek dat hun hartslag het snelste daalde 

na het laden als de lichtwarmte werd aangepast naar een 

van de twee uiterste waarden: ofwel meer gelig licht, of-

wel meer blauwig licht. Hopelijk komen inbouwsetjes van 

zulke lampen snel op de markt, want dat zou heel veel 

trailerlaadproblemen voorkomen en het laadproces een 

stuk veiliger maken voor zowel mens als paard. 
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bocht naar links en toen vloog de merrie ervandoor. Haar 

eigenaresse vroeg zich af waarom ze dat toen pas had ge-

daan en niet eerder. Dit heeft duidelijk te maken met de 

overgang van kijken met twee ogen (recht erop af rijden) 

naar kijken met een oog (afdraaien) en niet meer kunnen 

zien hoe ver die rare vogelverschrikker van haar vandaan 

was. De merrie had hem duidelijk al best spannend ge-

vonden toen ze ernaartoe bewoog, maar de onzekerheid 

over of ze nog wel op een veilige afstand liep werd haar 

teveel toen ze de bocht door waren en dus sloeg ze op 

de vlucht. Vandaar dat ik altijd aanraad om je paard in 

de richting van dat wat hij eng vindt te laten kijken en bij 

hoge spanning niet om te draaien, maar hem eerst een 

stuk achterwaarts te laten stappen zodat zijn spanning 

gezakt is voordat je omdraait.

Niet alle kleuren van de regenboog
Wat betreft kleuren zijn paardenogen juist minder gevoelig 

dan de onze, want vergeleken met de meeste mensen 

zou je paarden kleurenblind kunnen noemen. Ze zien wel 

kleuren, maar niet alle kleuren, ofwel alle kleuren van de 

regenboog, die een persoon met normaal kleurenzicht 

ziet. Paarden zien dichromatisch, met andere woorden ze 

onderscheiden geel, blauw en contrasterende kleuren het 

beste. Rood en roze daarentegen, kleuren die voor ons 

enorm opvallend zijn, vallen voor paarden bijna weg tegen 

een groene achtergrond omdat die in hetzelfde kleuren-

Fotografisch geheugen
Heb je weleens gemerkt dat paarden het direct doorheb-

ben en zelfs gigantisch van slag af kunnen raken als er 

plotseling een deken of jas over de bakrand hangt? Of als 

die daar al hing, maar iemand hem een paar centimeter 

heeft verschoven? Dat komt doordat ze een fotografisch 

geheugen hebben. En dat is handig als je een wild paard 

bent, want als er opeens iets is veranderd in je omgeving, 

dan zou dat kunnen betekenen dat er een roofdier in 

de buurt is. Dit is een van de redenen dat paarden vuil-

containers verdacht vinden: de ene dag zijn ze er en de 

volgende dag niet. Uiteraard helpen hun vorm en geur 

(hierover heb ik het in het volgende deel) ook niet mee. 

Wij zijn er uiteraard minder blij mee en daarom wil je je 

paard leren omgaan met zulke veranderingen. Ze stapje 

voor stapje benaderen, laten aanraken en besnuffelen 

en je paard daar uitgebreid voor belonen (liefst met een 

voertje) zorgt er meestal snel voor dat dat onvoorspelbare 

ding een stuk minder spannend wordt. En als je dit vaak 

genoeg herhaalt, krijgt je paard er ook een steeds positie-

vere associatie mee.

De andere kant of één-plus-één is nieuw
Zorg er het liefst voor dat je je paard vanaf verschillende 

kanten laat kennismaken met dat voorwerp, want als hij 

een asymmetrisch voorwerp vanaf een andere kant ziet 

en het er dus anders uitziet, dan reageert je paard er 

waarschijnlijk op alsof het een compleet ander ding is. 
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Dit geldt ook voor combinaties van een bekend voorwerp, 

dier of persoon met een ander bekend voorwerp. Grote 

kans dat je je paard er opnieuw mee moet laten ken-

nismaken om te voorkomen dat hij ervan schrikt. En let 

op: de vlam kan helemaal in de pan slaan als het om een 

combinatie met een of meer onbekende voorwerpen gaat. 

Een klant van mij maakte dit mee tijdens een winterse 

periode. Omdat de temperaturen flink onder nul waren, 

hadden haar partner en zij een stel jerrycans met water 

meegebracht om de drinkbakken mee te vullen. 

De paarden kenden haar partner door en door en ook 

een jerrycan hadden ze weleens gezien. Maar toen haar 

partner met een karretje aan kwam lopen waar hij een 

verzameling jerrycans op had staan, nam de gevoeligste 

van het stel de benen. Vervolgens duurde het een tijdje 

voordat ze de partner met veel gesnurk en geblaas voor-

zichtig durfde te benaderen.

Blinde vlekken
Als je paard zijn hoofd recht vooruit houdt, dan ziet hij op 

bepaalde plekken rond zijn lichaam minder of helemaal 

niets. In het laatste geval zijn dat de plaatsen waar het 

lichaam zijn zicht verhindert, ofwel zijn blinde vlekken. 

Als je recht achter je paard gaat staan en hij kijkt recht 

vooruit, ziet hij je niet. Als jouw voeten onder zijn hoofd 

staan, ziet hij die niet. Als je je hand op zijn voorhoofd 

legt, ziet hij die niet. Als er iets boven zijn hoofd gebeurt 

en hij kantelt zijn hoofd niet, of draait het niet omhoog, 

ziet hij dat niet. En omdat hij van dichtbij sowieso slecht 

ziet, kunnen dingen, dieren of (delen van) mensen die uit 

de blinde vlek plotseling zijn gezichtsveld binnenkomen 

een schrikreactie veroorzaken. Paarden die veel ervaring 

hebben opgedaan met mensen hebben hier meestal 

minder last van dan jonge paarden, maar in gespannen 

situaties kunnen ze er alsnog van schrikken. Houd er dus 

rekening mee als je je jonkie vanaf de grond de basis gaat 

leren, dat hij nog niet gewend zal zijn dat er regelmatig 

halsters, hoofdstellen, vliegenkappen, lijnenbundels, 

zwepen, handen, armen, voeten en nog veel meer spullen 

en ledematen tevoorschijn kunnen komen van onder of 

boven zijn hoofd vandaan.

Ik noemde het al, boven zijn ogen heeft je paard even-

eens geen zicht, want daar wordt het begrensd door de 

oogkassen. Buigt je paard zijn hoofd, dan beweegt zijn 

gezichtsveld met hem mee naar beneden. Vandaar dat hij 

als hij staat te grazen direct zijn hoofd omhoog zal doen 

zodra hij een verdacht geluid of een rare geur ruikt, om te 

zien wat het is. Dit betekent ook dat als hij met zijn neus 

op de loodlijn stapt, draaft of galoppeert, hij maar een 

paar meter voor zijn voeten kan kijken. Balkjes en andere 

dingen op de grond kan hij daarbij prima zien, maar hij 

ziet weinig van de omgeving voor hem. Aanleuning vergt 

dus behalve ontspanning, ook het vertrouwen in jou dat je 

voor je paard oplet waar jullie heengaan. Je zult begrijpen 

dat paarden die in rollkur/hyperflexie (met hun neus tegen 

de borst) worden gereden nog veel minder meekrijgen 

van waar ze zich bevinden: enkel het zand vlak voor hun 

hoeven is in beeld. Behalve de hoeveelheid ongemak en 

spanning die deze manier van rijden veroorzaakt, worden 

paarden zo dus ook nog eens blind door de bak gereden. 

En springen met ‘een mooie gebogen hals’? Slecht idee. 

Je paard ziet de hindernis dan pas op het moment dat 

hij er al zo’n beetje boven zweeft. Hij kan daardoor dus 

ook niet de afstand inschatten die hij nodig heeft voor de 

sprong.

Links en rechts   

Overigens zit het linkeroog gekoppeld aan de rechter 

hersenhelft en andersom. Tussen de twee hersenhelften 

vindt wel uitwisseling van informatie plaats, maar als er 

iets verdachts in beeld komt zal de informatie direct over-

schreven worden door de impuls om weg te springen en/

of te vluchten. Zowel mensen als dieren gebruiken de 

rechter hersenhelft om emoties te verwerken en de linker 

om te analyseren en te categoriseren. Wetenschappers 

hebben ontdekt dat stress bij paarden kan leiden tot een 

voorkeur om de rechter hersenhelft en dus het linkeroog 

te gebruiken in spannende situaties. Maar wat een paard 

een spannende situatie vindt, hangt grotendeels af van 

zijn karakter en ervaringen. Sowieso heeft elk paard een 

voorkeursoog: links of rechts. Deze voorkeur zal nog ster-

ker zijn als een paard in het andere oog verminderd zicht 

heeft door een oogaandoening of een te groot gegroeid 

zwart lichaampje. Verplaatst een object, dier of mens van 

het ene naar het andere oog dan kan een paard opnieuw 

een schrikreactie laten zien, omdat dit binnenkomt als 

nieuwe informatie. Ook hiervoor wordt je paard minder 

gevoelig hoe vaker je dit met hem oefent.

Dus... aan de bak!
Heb je na het lezen van al deze verschillen tussen men-

sen- en paardenogen nu zoiets van ‘poeh, dat is wel heel 

veel om rekening mee te houden en om mijn paard op te 

trainen’? Heel begrijpelijk! Ga dan voor jezelf eens na wel-

ke punten je nu al bij jouw vierbenige lieveling herkent en 

begin daarmee. Door met de ene spannende situatie aan 

de slag te gaan en er daarbij goed op te letten om in het 

leergebied van je paard te blijven (ofwel ‘under threshold’), 

leert hij sowieso beter met zijn spanning om te gaan. Ver-

der ontdekt hij dat als jij aangeeft dat het veilig is, hij erop 

kan rekenen dat dat klopt. Je zult merken dat het bij de 

volgende spannende situatie waar je mee aan de slag gaat 

al ietsje makkelijker en/of sneller gaat en bij die daarna 

nog makkelijker en/of sneller. Zo bouw je stapje voor 

stapje het zelfvertrouwen van je paard op.

In het volgende deel heb ik het over de andere 
zintuigen van je paard, die ook weer voor het 
grootste deel compleet anders zijn dan de onze.
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Ben jij fan van de IJslander? 

Dan is deze gezellige theelicht-

houder van gedeeltelijk trans-

parant keramiek die verlicht 

kan worden met een theelichtje 

of LED-lampje iets voor jou!

De kandelaar is ontworpen met 

aan elke kant een leuk töltend 

IJslands paard. Ook geschikt 

als kleine vaas of bloempot.   

€ 22,95   

www.kifrahorse.nl

De Stall Grazer 3-in-1 voerbak is ontworpen voor gebruik in 

stallen en paddocks en heeft een ultra-duurzaam gegoten 

ontwerp uit één stuk met een groot centraal vak voor hooi 

en twee kleinere zijvakken voor bijvoorbeeld brok en zout. 

Ze zijn ontworpen om je paard op grondniveau te laten 

eten zodat hij comfortabel in een natuurlijke graashouding 

kan eten, zoals de natuur het bedoeld heeft. Het gewicht 

is slechts 15,88 kilo en is dus makkelijk te verplaatsen en 

schoon te maken, maar sterk genoeg voor in de paddock of 

stal. Afmetingen: 118,11 cm x 87,96 cm x 72,47 cm. 

€ 339,95   www.euro-horse.nl

Wat is er nu fijner dan dat de paarden zelf kunnen 

kiezen of ze buiten of binnen willen staan. Met 

deze manier van huisvesting hebben ze voldoende 

vrijheid, beweging en sociaal contact. Bij Bedaf 

Stallenbouw zijn er diverse stallen die een inloop-

gedeelte hebben plus een of meerdere vaste boxen 

én ook nog eens een opslagruimte. Op deze manier 

kun je de stal multifunctioneel gebruiken. De stal-

len worden uitgevoerd in gegalvaniseerde frames 

en voorzien van duurzame kunststof planken. 

Letterlijk ijzersterk, onderhoudsvrij en met een 

lange levensduur! Momenteel is er een hele 

scherpe aanbieding voor buitenstallen. 

www.bedafstallenbouw.nl
Original MTG heeft zichzelf bewezen als 

wonderbaarlijk middel voor huidproblemen bij 

paarden. MTG behandelt succesvol staart- en 

maneneczeem, mok, rainrot, bacteriële huid-

problemen, schimmels, krassen, singelplek-

ken, jeuk en roos. Original MTG en Original 

MTG Plus zijn geformuleerd om de veroorzaker die de 

huidproblemen veroorzaakt te elimineren, zodat het bij 

de bron behandeld wordt om het getroffen gebied te 

genezen. De speciale ingrediënten conditioneren ook de 

huid en het haar rond het probleemgebied, wat zowel 

een gezonde huid als haargroei bevordert. Original MTG 

en Original MTG Plus kunnen ook gebruikt worden om 

de manen en staart sneller te laten groeien.  

€ 34,95  www.euro-horse.nl 

Kan je wel wat hulp en inspiratie gebruiken om de 

leefomgeving van je paard te verrijken? Femke Dölle 

maakt verrassende ontwerpen voor een Browsing 

Paddock®: een vriendelijke, veilige en verleidelijke 

leefomgeving die aansluit bij de basisbehoeftes van 

onze gedomesticeerde paarden en browsegedrag 

stimuleert met behulp van 

Passive Physio®. Ook voor 

kleine percelen heeft Femke 

creatieve oplossingen. 

Vanaf € 77,- p/u   

www.femkedolle.nl 

De Acavallo Flexia stijgbeugels hebben een flexibel 

voetbed en bieden een perfecte ergonomische 

ondersteuning tijdens het rijden. Het mechanisme 

volgt, door naar achteren of naar voren te bui-

gen, constant de positie van de voet van de ruiter 

volgen. Samen met de constructie van de bogen 

aan de zijkant van de stijgbeugels en de perfecte 

balans van de verschillende componenten, dempt 

en anticipeert het flexibele voetbed op de balans-

verschuivingvan de ruiter, wat meteen een nooit 

eerder ervaren gevoel geeft tijdens het rijden. 

Dankzij de aanpassing van de weerstand van het 

‘Flex-systeem’ wordt de energie van de bewegingen 

van het paard opgevangen in het mechanisme van 

de stijgbeugels waardoor de ruiter zich minder 

in hoeft te spannen en er minder belasting is 

op de knieën, het bekken en de enkels. 

€ 239,-per paar  www.kifrahorse.nl 

Prachtige rawhide bosal van Edix. 

Verkrijgbaar in 2 kleurstellingen in 

de maten Pony, Cob, Quarter en 

Full. Deze bosal is gemaakt van 

32 strings rawhide en heeft een 

rawhide kern waardoor hij flexibel 

en vormbaar is. De exacte maten

vind je op www.cowgirlstore.nl. 

Bij een bosal hoort natuurlijk een 

mecate van echt paardenhaar. 

Deze is ook van Edix en leverbaar 

in 2 kleurstellingen: zwart/naturel 

en bruin/naturel. 

Lengte: 22ft = 6,7 meter.   
Bosal € 74,95   

Mecate € 89,95      

www.cowgirlstore.nl 

 

Ariat Telluride Waterproof Work Boots voor hem en 

haar! De Telluride Work Boots geven geavanceerde 

stabiliteit en demping. Een comfortabele pasvorm 

met composiet veiligheidsneus en slipvaste zool 

maken het een perfecte keuze voor bouw-, 

fabrieks-, magazijn- of boerderij- en ranchwerk. 

Waterdichte PRO™-constructie met 

waterdicht volnerf leer.

Vanaf € 179,95   

www.cowgirlstore.nl  

De Knotty Horse Detangler met abrikozen-

geur ruikt niet alleen heerlijk maar is ook 

een snelwerkend serum dat zelfs de ergste 

klitten makkelijk uit elkaar laat vallen. Het 

bevat Omega 6 en Omega 9 om het haar 

te helpen versterken en verzachten vanaf 

het eerste gebruik.  

Vanaf € 19,95  www.euro-horse.nl 
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Mentaal versus fysiek
Met mentale training bedoel ik training waarbij je je 

primair richt op de band met je paard, op ontspanning 

en op het stimuleren van zijn hersenen. Daarbij houd je 

zijn gedrag goed in de gaten en speel je in op de sig-

nalen die hij geeft. Het paard heeft een bepaalde mate 

van keuzevrijheid en het doel is dat hij zich mentaal 

prettig(er) voelt door de training. Bij fysieke training 

bedoel ik training die primair gericht is op beweging en 

biomechanica. Het paard reageert op de hulpen van de 

mens en traint zijn conditie en balans. Mentale training 

kan in bepaalde gevallen natuurlijk ook voordelen ople-

veren op fysiek vlak en vice versa.

Als een paard fysiek niet goed in zijn vel zit, kan hij ge-

baat zijn bij behandelingen om zijn lijf los te maken en 

bij biomechanisch correcte training om hem in de juiste 

balans te brengen. Als hij letterlijk lekkerder in zijn vel 

zit, zal hij zich ook mentaal beter gaan voelen. Wat ik 

echter vaak zie is dat paarden die zich niet helemaal 

lekker voelen, ook niet heel gemotiveerd zijn om aan 

de longe te lopen, werk aan de hand te verrichten of 

gereden te worden. Hoewel die fysieke training op de 

langere termijn natuurlijk voordelen kan opleveren, 

ervaren paarden die voordelen niet direct. De druk moet 

in sommige gevallen dan ook behoorlijk opgevoerd wor-

den om het paard voldoende voorwaarts te krijgen en 

in de juiste houding. Wij weten dat dit in het belang van 

de fysieke gezondheid van het paard is, maar je kunt je 

voorstellen dat het paard niet altijd staat te juichen.

Balans
Het nut van fysieke training wil ik met dit artikel zeker 

niet wegvlakken. Ik denk vooral dat een combinatie 

tussen fysieke en mentale training voor meer evenwicht 

kan zorgen, omdat dit het paard helpt om zich op meer-

dere vlakken beter te gaan voelen. Stel je bijvoorbeeld 

eens voor dat het paard de ene dag aan de longe wordt 

getraind en de dag erna door middel van Hersenwerk 

‘puzzeltjes’ mag oplossen waarbij hij volledige keuzevrij-

heid heeft en lekkere beloningen krijgt. De ene dag werk 

je aan zijn fysieke gesteldheid, maar het kan best zijn 

dat hij braaf doet wat je vraagt, maar niet per se van 

deze training geniet. Kijk maar eens naar de ogen van je 

paard. Staan die alert en zacht of lijkt je paard afwezig 
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‘Mijn paard moet vandaag bewegen’ is een uitspraak die ik vaak hoor. Fysieke 

training is iets waar veel paardeneigenaren scherp op zijn. Het paard moet 

bijvoorbeeld een minimaal aantal keren gelongeerd of gereden worden. Op zich 

een heel goed streven, maar het stukje mentale training wordt in mijn ogen nogal 

eens overgeslagen. Lichamelijke training, mits biomechanisch correct uitgevoerd, 

kan zeker ook een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid van het 

paard. Ik denk echter dat we op dit vlak vaker mogen omdenken: leg de focus 

meer op mentale gezondheid, dan wordt de fysieke training vervolgens ook een 

stuk makkelijker.

T R A I N I N G Tekst en foto’s: Paula van de Geest
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tijdens de training? De kans bestaat dat je tijdens het 

Hersenwerk een andere blik in de ogen van je paard 

ziet. Je stimuleert namelijk zijn vermogen om zelf na 

te denken en keuzes te maken, zonder hem te pushen. 

Leuk om eens uit te proberen!

Combineren
Bovenstaande geldt niet alleen voor paarden in reva-

lidatie, maar ook voor de dagelijkse trainingen van je 

eigen paard of voor de opleiding van jonge, onbeleerde 

paarden. Ik zie een heel groot verschil tussen paarden 

die zelf keuzes mogen maken en paarden die dat nooit 

mogen. Die laatste groep kan fysiek topfit zijn, maar 

mentaal toch het een en ander tekortkomen. Andersom 

kan uiteraard ook: een paard dat mentaal ontzettend 

positief gestimuleerd wordt, maar dat fysiek beter in 

conditie zou kunnen zijn. Je kunt beide manieren van 

trainen afwisselen of zelfs combineren. Door bijvoorbeeld 

te werken met targettraining en positieve bekrachtiging 

kun je een paard laten bewegen en balans leren vinden, 

terwijl het paard keuzevrijheid heeft en weinig tot geen 

druk ervaart.

Andere factoren
De mentale staat van een paard heeft natuurlijk niet 

alleen met training te maken. Andere factoren zijn ook 

van groot belang, zoals huisvesting, voeding, mate 

van sociaal contact en vrije beweging, (on)rust op stal, 

etc.. Een paard dat 24/7 zelf kan kiezen wat hij doet is 

mogelijk mentaal wel een stukje flexibeler tijdens een 

training dan een paard dat 22 uur per dag op stal staat. 

Onze manier van huisvesten, hoe ruim ook, blijft echter 

altijd beperkt vergeleken met de vrije natuur en daarom 

zijn activiteiten zoals Hersenwerk voor elk paard een 

verrijking.  

T R A I N I N G

Vergeet ook niet dat wij als mens een grote invloed heb-

ben op ons paard. Als jij vol stress en gehaast op stal 

arriveert is de kans erg groot dat je paard die spanning 

voelt en overneemt. Je hebt dan misschien wat minder 

geduld en weinig aandacht voor het paard, waardoor hij 

spanning ervaart tijdens de training en zich mentaal min-

der prettig voelt.  

Intrinsieke motivatie
Een misverstand dat over voorwaartse paarden bestaat, 

is dat ze ‘zoveel zin hebben om te lopen’. Een paard dat 

voorwaarts beweegt, hoeft echter niet van binnenuit 

(intrinsiek) gemotiveerd te zijn om aan de longe of onder 

het zadel te bewegen. In de meeste gevallen reageert 

het paard op een prikkel van buitenaf (extrinsiek), na-

melijk op jouw been, stem of zweep. Een voorwaarts 

paard kan net zo ongemotiveerd zijn als een paard dat in 

de staak gaat. Ook dit kun je goed terugzien in de ogen. 

Standje ‘Ik ben er niet, maar ik doe braaf wat je vraagt’ 

ziet er heel anders uit dan standje ‘Leuk, ik heb er zin 

in!’. Bekijk je paard eens in verschillende omstandighe-

den; in stal, op de wei, tijdens longeren of clickertrai-

ning. Hoe kijkt hij uit zijn ogen? Zie je verschillen?

Paarden die enige keuzevrijheid hebben in hun leven 

zijn vaak een stuk flexibeler tijdens een ‘minder leuke’ 

training dan paarden die nooit iets te kiezen hebben. 

Dat is niet zo moeilijk om je voor te stellen denk ik. We 

moesten vroeger allemaal naar school, maar na school-

tijd mocht je vaak zelf kiezen waar en met wie je wilde 

spelen. Stel je eens voor dat je ook na school geen keu-

zevrijheid had. Dat voelt een stuk minder prettig toch? 

Lol met je knol
Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden. 

Spanning in het lijf zorgt bij paarden voor mentale 

spanning, omdat ze als zwakke schakel in de kudde 

een makkelijke prooi vormen voor roofdieren. Paarden 

met een verstrakt of pijnlijk lichaam zijn daardoor vaak 

schrikkeriger en kunnen spanning minder goed laten af-

vloeien. Andersom geldt dat paarden die mentale stress 

hebben hun lijf gaan vastzetten. Het een kan dus niet 

zonder het ander. Je kunt fantastische resultaten boeken 

met behandelingen en trainingen, maar als het paard 

mentaal niet helemaal happy is zal het zich toch weer 

vastzetten én mogelijk best wat stress ervaren tijdens de 

trainingen. Probeer te variëren in trainingen en kies 

minimaal één keer per week voor een ‘lol met je knol’ 

dag. Deze dag is in het bijzonder aan te raden als je zelf 

een off-day hebt. Niks ‘moeten’, maar samen lekker 

spelen en ontspannen. Ik wens jullie heel veel plezier 

samen!
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Foto: Eenpaardig

TIPS
Dit artikel is niet bedoeld om een bepaalde 

manier van trainen te promoten. Ik nodig je 

echter wel uit om eens na te gaan in hoeverre 

jouw paard iets te kiezen heeft. Als je merkt dat 

je paard misschien niet altijd zo gemotiveerd is 

als je zou willen, breng dan eens wat meer focus 

naar de mentale gezondheid van je paard. Laat 

hem eens bepalen hoe hard jullie gaan en welke 

kant op. Ook kan je hem uitdagen met een snuf-

felmat of door te speuren naar brokjes. Paarden 

hebben een ontzettend goed reukvermogen. Door 

het reukzintuig te stimuleren, bied je een enorme 

verrijking aan je paard. Je kunt hem ook eens 

vreemde objecten laten ontdekken (zolang deze 

veilig zijn). Denk hierbij aan rubberen fietsbanden, 

lakens, handdoeken, kussens, etc.. 

Het is heel leuk om te zien wat er met je paard 

gebeurt zodra zijn neus ‘aanstaat’. Vaak zie je dat 

hij dan steeds vaker uit zichzelf gaat speuren en 

een zachte ontspannen blik in zijn ogen heeft. 

Op deze manier kan een paard ook op een fijne 

manier aan spannende plekken wennen en 

natuurlijk verschillende vreemde materialen en 

geuren leren kennen. Door middel van clicker-

training (eventueel met target) geef je je paard 

ook keuzevrijheid. Je kunt hier eindeloos veel 

verschillende oefeningen mee doen en het is ook 

goed te combineren met fysieke training. Ga op 

ontdekking, er is nog zoveel meer mogelijk dan 

longeren, werken aan de hand of rijden.
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Om de beurt gaan ze de paddock in om kennis te maken 

met het paard. De oudste dochter, 26 jaar, hip gekleed, 

gaat eerst. Rustig loopt ze op het paard af en aait hem 

over zijn hals. Het paard snuffelt aan haar mouw en 

ze loopt weer terug. Het is nu de beurt aan de zoon.  

Hij stond op zijn telefoon te kijken toen zijn zus aan de 

beurt was en vraagt verward wat de opdracht eigenlijk 

is. Nadat zijn vader de opdracht herhaald heeft loopt hij 

de paddock in. 

De zoon, 24 jaar, kistjes aan, loopt met stevige pas op 

het paard af. Het paard draait zijn hoofd weg. De zoon 

loopt door en steekt zijn hand uit om het paard te aaien. 

Het paard doet een paar passen opzij. Snel doet hij een 

stap naar voren, geeft één aai, zegt hardop “Hallo” en 

loopt weer terug naar de anderen. De moeder en jongste 

dochter maken geen aanstalten om hierna de paddock 

te betreden. Vader wordt wat ongeduldig. Hij moedigt 

zijn jongste dochter aan om het hek door te gaan. Jong-

ste dochter, 22 jaar, blauw haar en studente, reageert 

fel. Hij weet toch wel dat ze bang is voor paarden?  

Moeder redt de situatie door de paddock in te gaan. 

Ze blijft op grote afstand van het paard staan. Het paard 

is ondertussen begonnen met het maaien van de rand-

jes gras die langs het hek groeien. Hij kijkt even op en 

eet dan weer verder. Moeder lijkt bevroren. De jong-

ste dochter fluistert mij toe dat haar moeder ook bang 

is voor paarden. Ik vraag de moeder of ze hulp nodig 

heeft. Ze wuift het meteen weg, ze redt zich wel zegt 

ze. Onmiddellijk beginnen de drie kinderen door elkaar 

te praten. Het is typisch iets voor hun moeder om geen 

hulp te accepteren. Zo gaat het nou altijd. Ze doet alsof 

er niets aan de hand is, verbergt haar gevoelens voor 

haar kinderen. Nou, zij trappen er niet in hoor. En trou-

wens, ze komen haar nu helpen. Voor ik het weet gaan 

ze alle drie de paddock in, ook de jongste dochter. 

Direct loopt het paard weg. Hij gaat helemaal in de 

andere hoek staan, met zijn achterhand naar ons toe. 

Moeder en kinderen staan een tijdje besluiteloos in de 

paddock. Er is geen communicatie, allemaal kijken ze 

gespannen naar het paard. Het paard lijkt nu ook be-

vroren en beweegt geen spier. Plotseling komt vader de 

paddock in. Hij loopt kordaat op zijn gezin af. Hij heeft 

een plan van aanpak en verdeelt de taken. De oudste 

dochter heeft een zachtaardig en verbindend karakter. 

Zij gaat het paard ophalen. De zoon is beschermend en 

zal zorgen dat het paard niet te dicht bij zijn angsti-

ge jongere zusje komt. Moeder is goed in zorgen voor 

anderen en zal het paard op zijn gemak stellen als hij 

eenmaal bij de groep is. En vader doet een stapje naar 

achter om het overzicht te houden. 

Vlot loopt het paard achter de oudste aan. Hij loopt naar 

de groep en raakt iedereen om de beurt zachtjes aan 

met zijn neus. Daarna neemt hij plaats in het midden en 

gaat op rust staan. Iedereen is stil, er wordt niets gezegd 

of gedaan. Ik vraag me af wat er door ze heen gaat. Als 

ik er later naar vraag geeft iedereen hetzelfde antwoord. 

Ze weten nu hoe het voelt als je echt in verbinding bent 

met elkaar. Dit is precies waar ze voor gekomen zijn. 

 *Vanwege privacy redenen zijn zij niet de personen op de foto.

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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Als klein meisje was Femke Dölle al geïnteresseerd in alles wat met plan-
ten, bloemen en tuinen te maken had en hielp ze haar ouders regelmatig 
in de tuin. Vijf jaar geleden bedacht ze voor haar eigen vier paarden de 
zogenaamde Browsing Paddock® en creëerde dit op een stuk grond van 
slechts 1.600 m2. De basis van haar Browsing Paddock® bestaat uit haar 
‘Big Five’: Beweging, Bodem, Bonding, Browsen en Biodiversiteit. 

Vertel eens hoe je bent gaan wonen waar 
je nu woont? 

Mijn paarden staan al ruim 10 jaar niet meer op stal en 

hebben sindsdien 24/7 bewegings- en keuzevrijheid. 

Ik huurde altijd een huis en de reisafstand tot mijn paarden 

maakte me niet uit. Ik wilde pas een huis kopen als er 

ruimte was voor mijn eigen paarden en ik een partner had 

waar ik dat avontuur mee aandurfde. Het was een moei-

lijke markt, maar eind 2017 vonden we eindelijk een huisje 

met een klein beetje grond voor de paarden, 1600 m2 om 

precies te zijn. Het was een kaal grasveldje omheind met 

grote dranghekken en omringd door voetbalvelden. Er was 

geen biodiversiteit of dier te bekennen. We wonen samen 

met twee paarden, twee pony’s en drie katten midden in 

het dorp direct naast de voetbalvelden en een multifunc-

tioneel centrum. Toch hebben we op deze 1600 m2 een 

mini Browsing Paddock® gecreëerd. Een omgeving waar 

de paarden 24/7 bewegingsvrijheid hebben, zelf kunnen 

bepalen of ze binnen of buiten willen staan, uitgedaagd 

worden om te ontdekken en te spelen en onbeperkt toe-

gang hebben tot verschillende vormen van ruwvoer. We 

zijn begonnen met een oude zeecontainer als tijdelijke 

schuilstal. 

Hoe ben je op de ideeën gekomen voor je 
Browsing Paddock®? 
Ruim 10 jaar geleden veranderde ik de huisvesting van 

mijn Shetlander Big Foot, die inmiddels 27 jaar oud is. 

Met hem heb ik werkelijk alles fout gedaan. Hij heeft 

minstens 5 jaar alleen gestaan, stond ’s nachts altijd op stal 

en als hij pech had stond hij de hele dag op stal als het 

slecht weer was. Hij kreeg hooi, gras en een beetje brok, 

meer niet. Weinig diversiteit dus. Ook vond ik het maar 

sneu dat hij in een box stond waar hij niets kon zien. 

Daar kwam verandering in toen ik hem 10 jaar geleden 

verhuisde naar een boerderij waar nog twee pony’s ston-

den. De stal leende zich na wat aanpassingen uitstekend 

om een vrije uitloop te creëren. Geweldig vond ik dat! 

Maar mijn standaard werd steeds hoger. Want ja, hij kon 

nu inderdaad zelf kiezen of hij binnen of buiten kon staan, 

maar het was nog steeds saai.  

Na 6 jaar verschillende locaties te hebben gehuurd waar 

mijn paarden op een natuurlijke manier gehuisvest wer-

den, verhuisden we ze zo’n 5 jaar geleden naar ons eigen 

plekje in Rinsumageest. Door mijn ervaring wist ik dat ik 

veel dingen anders wilde. Zo had ik de belofte (of eis) voor 

mijzelf en de paarden dat ik nooit meer door de modder 

wilde banjeren. Die belofte ben ik nagekomen. De indeling 

en aankleding komen voornamelijk uit mijn eigen creatieve 

omdenken. Van jongs af aan hielp ik mijn ouders met tui-

nieren, zat ik ieder weekend voor huis- en tuinprogram-

ma’s op tv en was ik altijd buiten te vinden. Ook bezoek ik 

graag verschillende (openbare) tuinen en natuurgebieden 

waar ik inspiratie opdoe. Dat gaat grotendeels over mate-

riaalgebruik, beplanting en aankleding. Maar de basis en 

kracht van mijn Browsing Paddock® zit hem in mijn pijlers, 

de ‘Big Five’.

Beweging
Paarden zijn steppedieren en kunnen in de natuur wel 10 

tot 30 kilometer per dag bewegen op zoek naar voedsel, 

water en rustplekken. Paarden zijn gewoontedieren, die 

steeds dezelfde routes gebruiken, daardoor ontstaan paad-

jes. In een paddock kunnen paarden die niet zelf uitslijten 

zoals in de natuur, maar construeren we die tracks met be-

hulp van omheiningen en natuurlijke elementen. Tracks zijn 

dus aangelegde paden van zand en verschillende soorten 

half-verharding. Het tracksysteem stimuleert het natuurlijke 

bewegingsgedrag van paarden om van de ene plek naar de 

andere plek te trekken en heeft een oneindig karakter.

Bodem
In de natuur bestaan tracks uit diverse ondergronden. 

Denk aan aarde, zand, rotsen en water. In een Browsing 
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onze gedomesticeerde paarden erg veel stress. Een kudde 

moet stabiel en functioneel zijn. Wanneer dat niet zo is 

ontstaat er stress. 

Browsen
Paarden zijn niet alleen grazers, maar ook browsers. Zo’n 

80% eten ze laag bij de grond in graaspositie (alles onder 

de voorknie) en ongeveer 20% eten ze tussen knie- en 

oorhoogte. Denk aan bomen en struiken, maar ook aan 

het eten op oneffen terrein, een heuvel of obstakels 

ontwijken die op de route liggen. Met de aanleg van een 

Browsing Paddock® geven we een stukje natuur terug 

aan het paard. Door het toepassen van Passive Physio® 

elementen zoals het aanbieden van variabele voerhoogtes, 

traint het paard zijn houdingsspieren en kunnen we hem 

stabieler en sterker maken. 

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de verscheidenheid en hoeveelheid aan 

plant- en diersoorten. Die natuurvariatie zorgt voor schone 

lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en 

voor gevarieerd ruwvoer. Hoe gevarieerder, hoe beter. 

Dus planten we veel bomen, heesters en kruiden in een 

Browsing Paddock® voor een grotere biodiversiteit en 
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Paddock® creëren we ook verschillende soorten bodems. 

Daarmee ontwikkelt een paard zijn balans, en het is goed 

voor het hoefmechanisme en de proprioceptie. Water-

overlast voorkomen we door het toepassen van een goed 

watermanagement en het perceel water-sturend te maken. 

Bestaande natte plekken worden ingezet om meer regen-

water op te vangen door het aanleggen van een wadi of 

misschien zelfs een poel. Modderproblemen worden aan-

gepakt met duurzame tracks die gedraineerd zijn en naast 

zand deels bestaan uit waterdoorlatende half-verharding. 

Natte voeten zijn verleden tijd.

Bonding 

Bonding, ofwel bondgenootschappen en familiebanden, 

is de sociale interactie tussen paarden. Het paard is een 

kuddedier en kan niet zonder soortgenoten leven en over-

leven. In het wild kiezen paarden zelf met wie ze samen-

leven en met wie ze diepgaande, vaak levenslange vriend-

schappen sluiten. Dat zijn voornamelijk familiebanden. Wij 

houden paarden in samengestelde groepen. We bepalen 

wie bij wie staat, we mengen verschillende rassen en dus 

ook verschillende culturen en verschillende gewoontes met 

elkaar. Die paarden begrijpen elkaar niet altijd, vaak heb-

ben ze verschillende manier van communiceren. Dat geeft 
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natuurrijke leefomgeving. Het paard kan zijn natuurlijke 

browsegedrag uitoefenen door het eten van deze planten 

middels rekken, strekken en plukken in variabele houdin-

gen.

 

Kan je vertellen hoe je Browsing 
Paddock® er momenteel uitziet?
In de basis is de paddock klaar, maar veranderen en verbe-

teren blijf ik altijd. Niet alleen omdat ik het leuk vind, maar 

ook om mijn paarden uitdagingen te blijven geven en hun 

welzijn te verbeteren. Mijn standaard voor het leven van 

mijn paarden ligt erg hoog. Niets doen of tevreden zijn is 

voor mij stilstand, en stilstand is achteruitgang. 

Centraal in de paddock staat de schuilstal. Die heb ik zelf 

ontworpen omdat ik wilde dat mijn paarden zich er veilig 

zouden voelen en er te allen tijde kunnen schuilen, erin of 

ernaast. Ze vertoeven hier graag. Het is een onderhoudsar-

me stal. Het pronkstukje wat vele paardeneigenaren heeft 

geïnspireerd, is de kruidenheuvel. Een heuvel van maar 

liefst 13 meter lang en 2 meter hoog met traptreden. Echt 

heel tof om te zien hoe alle vier de paarden op hun eigen 

manier op en af gaan en lekker snacken van de kruiden en 

struiken. Via een track die rondom loopt kom je in het Tiny 

Forest, een schattig bosje met paadjes op slechts 260 m2 

waar alles eetbaar is voor de paarden. Samen met Sietske 

Metz van Paard & Plant zijn we gaan experimenteren met 

themaborders in het bosje: Gentle Jungle, Knollen Knot-

ten, Zweeds Sprookjesbos en Wilgen Weelde. Leuk voor 

mij als tuinliefhebber maar bovenal veel variatie voor mijn 

paarden. 

In de open paddock kunnen de paarden lekker spelen en 

rusten. Er ligt een bultje zand waar ze graag tegenaan 

liggen te slapen of uitgebreid rollen. Vanuit deze paddock 

kunnen ze ook uit de wadi drinken als er water in staat. 

Dat doen ze liever dan uit het wijnvat met regenwater. 

Logisch als je bedenkt dat dit een veel natuurlijkere 

houding voor hen is om te drinken. Langs alle tracks en 

omheiningen heb ik gemengde hagen geplant. Overal waar 

ze lopen kunnen ze even snoepen, of zoals ik het liever 

noem: ‘snacksercisen’. Door op verschillende manieren te 
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browsen, zetten paarden hun lichaam effectief in. Zo trai-

nen ze hun houdingsspieren terwijl ze eten. 

In mijn Browsing Paddock® heb ik zo’n 20 verschillende 

voerplekken en nog een aantal snackhoekjes. Dagelijks 

varieer ik tussen deze voerplekken om mijn paarden 

fysieke uitdaging te bieden volgens de filosofie van 

Passive Physio®. Ook op een kleine oppervlakte kun je 

veel variatie creëren. Daarnaast ligt er op de track een 8 

meter lang grindpad van ca. 15 cm diep. Het ronde grind 

stabiliseert niet waardoor de paarden er een beetje in weg-

zakken. Dit heeft een positief effect op de hoeven in de 

vorm van massage en natuurlijke slijtage, en het stimuleert 

ook de proprioceptoren in de hoeven. Hiermee ontwikkelt 

het paard meer lichaamsbewustzijn. Hetzelfde geldt voor 

de autobanden en boomstammen op de track waar de 

paarden tussendoor manoeuvreren of overheen stappen. 

Wat vond je het lastigste met het opzet-
ten/maken, waar liep je tegenaan?
Ik mag graag experimenteren, goed uitdenken maar vooral 

doen om te kijken of het werkt. Werkt het niet? Dan geef 

ik niet op maar kijk ik of we de uitvoering kunnen verbete-

ren waardoor het wel werkt. 

Een pittige klus in de beginfase was het aanleggen van de 

damwandkering. We dachten dat we dat zelf wel konden 

doen met een klein beetje hulp. Hij zit er schots en scheef 

in maar is gelukkig stevig en stabiel. Sommige dingen kun 

je beter aan een deskundige overlaten.

De tijdsinvestering is soms ook pittig. Er liggen zo’n 2000 

basaltkeien, die hebben we allemaal met de trailer opge-

haald van diverse locaties. Een behoorlijke aanslag op je 

lijf kan ik je vertellen. Ik speur veel op Marktplaats om 

materialen te kunnen hergebruiken en om geld te bespa-

ren. Al die ritjes kosten best veel tijd.  

Mijn partner Erwin is handig met machines en heeft tech-

nisch inzicht. Hij heeft de grote schuilstal bijna helemaal 

zelfstandig gebouwd. Daar heb ik echt bewondering voor. 

Zonder hem had ik ons paradijsje nooit kunnen realiseren 

zoals het er nu bij ligt. 

Zijn er ook dingen die je bedacht hebt die 
achteraf minder goed bleken te werken?
Ik vind de schuilstal eigenlijk te klein voor mijn vier paar-

den. Het werkt, maar het is niet optimaal. Daarom bou-

wen we naast de stal nog een hokje aan van 4 bij 4 meter 

voor de Shetlanders. Mijn twee grote paarden hebben dan 

de schuilstal voor zichzelf. Rondom de stal is de bodem 

niet optimaal. Daardoor blijft er wel eens water staan. 

Al moet ik toegeven dat de kwaliteit nog steeds boven 

het gemiddelde van de meeste bodems ligt. Zoals ik al zei, 

mijn standaard ligt hoog. Er zijn ook twee plekken rond de 

stal waar mijn paarden veel plassen. Dat kan de bodem 

ook niet goed aan, en het veroorzaakt stank. Met diverse 

middelen zoals effectieve micro-organismen kan ik het 

redelijk onder controle houden, maar dat schiet er soms 

ook wel bij in. 

Mijn eerste automatische slowfeeder was een enorm 

bouwwerk. Ik was wel tevreden over het concept, maar 

de uitvoering was onhandig en ging snel stuk. De tweede 

variant was een mooie verbetering maar Bowie had na 

een dag per ongeluk de motorbuis van de muur gerukt. 

Dus hebben we opnieuw gekeken hoe we de constructie 

hufter-proof konden maken, en dat is gelukt!

Welke paarden lopen er op je Browsing 
Paddock® en wat vinden ze ervan?
Ik heb twee pony’s en twee paarden, allemaal mannen. 

Big Foot is een 27-jarige Shetlander en kerngezond. Diego 

is een 11-jarige Shetlander en ook gezond en woont nu 

een jaartje bij ons. Bowie is een 17-jarige Haflinger, een blij 

ei en voorheen een echte ‘sloper’. Hoe meer ik de leef-

omgeving aanpaste aan hun behoeftes, hoe minder Bowie 

sloopte. Slopen komt vaak voort uit nieuwsgierigheid en 

onderzoekend gedrag. Er is vaak te weinig te doen waar-

door ze zich op iets nieuws kunnen storten, soms letterlijk. 

Tot slot hebben we Joy, een 14-jarige Paint. Een wijze man 

met een koel karakter. Het is een stabiele en functionele 

groep. Hun dagen zijn rustig en ritmisch. Al wandelend op 

zoek naar voedsel, samen rusten, samen drinken en samen 

slapen. Ik zie voor een samengestelde groep gelukkig best 

veel synchronisatiegedrag en daar ben ik heel blij om. Heel 

af en toe wordt er even gespeeld. In het ene seizoen wat 

meer dan in het andere. Ik vind dat ze best wel optimaal 

gebruikmaken van de ruimte die ze hebben. 

Zijn er nog plannen die je uit wil werken?
Ik ben nooit tevreden en altijd in beweging om te blijven 

veranderen en verbeteren. Dus er zijn zeker nog plannen! 

We hebben net een nieuwe paardenhaag van 25 meter 

aangelegd en nog een boom geplant. Inderdaad, het bleek 

dat ik daar nog ruimte voor had. Ook komt er nog een 

mini vijver met stromend water. Daar kunnen de paarden 

niet direct bij, maar permanent water in de paddock is een 

fijne toevoeging voor andere dieren en stromend water 

heeft een positief effect op de energie van de plek. De 

bospaadjes krijgen eindelijk hun definitieve bestemming als 

‘blote hoeven pad’. Het budget was op nadat we het Tiny 

Forest hadden aangelegd, dus heb ik tijdelijk houtsnippers 

neergelegd. Die zijn nu aan vervanging toe. Er komen 6 tot 

8 verschillende ondergronden op het pad. In de toekomst 

vervangen we zo’n 60 m2 zandtrack door lavagruis en er 

komen vast weer andere nieuwe ideeën bij mij op. 
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Femke geeft maar liefst twee mineralenbuffet weg, een Deluxe en een mini versie. In de vrije natuur scharrelt een paard zijn gezonde kostje, inclusief allerlei mineralen en sporenelemen-ten, zelf bij elkaar. Omdat onze gedomesticeerde paarden vaak te eenzijdig eten, maakte Femke een mineralenbuffet voor haar paarden. De paarden kunnen zelf kiezen welk water met natuurlijk ingrediënt ze willen drinken. Een gezonde toevoeging voor je paard én het stimuleert ook het natuurlijk zoekgedrag. 

De Deluxe versie bevat 110 ml veendrenk, 110 ml brandnetel, 110 ml chlorella, 110 ml appelciderazijn en 110 ml Duits steenzout. Daarmee kan je maar liefst 5 à 6 keer een mineralenbuffet Deluxe voor je paard maken!

Het mini mineralenbuffet bevat 57 gram keltisch zeezout, 57 gram IJslands zeewier, 57 gram diatomeeën-aarde, 57 gram moeder aarde en 57 gram spirulina. Met deze mini verpakking kun je 2 tot 4 keer 
een mineralenbuffet voor 

je paard maken.  
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Je biedt verschillende diensten aan, kan 
je daar meer over vertellen?
Ooit begon ik mijn carrière als instructrice en gedragsdes-

kundige. Ik liep regelmatig tegen een plafond aan in de 

ontwikkeling van de paarden van mijn studenten. Weinig 

vooruitgang of verbetering omdat er in de basis nog veel 

niet in orde was. Paarden die lang op stal stonden, ver-

keerde voeding kregen of stress hadden van andere paar-

den of hun omgeving. Door mijn eigen manier van paarden 

houden had ik al ervaren dat door het voldoen aan de 

basisbehoeftes, ik meer dan de helft van alle fysieke 

en mentale problemen kon oplossen. Dus ging ik mijn 

studenten helpen om de huisvesting en het voermanage-

ment aan te pakken voordat we verder gingen met trainen. 

Dat was zo’n succes dat steeds meer mensen mij wisten 

te vinden voor hulp. Inmiddels is mijn bedrijf volledig 

getransformeerd en adviseer en ontwerp ik natuurlijke 

huisvesting volgens mijn concept de Browsing Paddock®. 

Daarnaast ben ik Official Ambassador Passive Physio® 

en mag ik paardeneigenaren gericht advies geven over 

het inzetten van Passive Physio®. Mijn ervaring als ge-

dragsdeskundige zet ik nog steeds in bij Eerste Hulp Bij 

Inscharen. Ik begeleid paardeneigenaren en staleigenaren 

met het samenvoegen van nieuwe paarden in samenge-

stelde groepen. Want je kunt nog zo’n prachtige paddock 

voor je paarden hebben, als de groepsdynamiek verstoord 

is hebben alle paarden continue stress.  

Heb je nog een belangrijke tip voor 
mensen die zelf een Browsing Paddock® 
willen maken?
Zorg dat je een goed plan/ontwerp op papier hebt, zodat je 

een stip op de horizon hebt waar je naartoe kunt werken. 

Het is meestal onmogelijk om alles in een keer te doen, 

maar als je weet wat het plan is, dan kun je gefaseerd aan 

de slag. Zo voorkom je dat je dingen aanlegt die achteraf 

niet zo handig blijken te zijn. 

Wil je kans maken een mineralenbuffet? 
Ga dan naar de Level Up Facebookagina 

en geef een reactie in de post!
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Flooding is een veelgebruikte trainingstechniek in paardenland. Simpel 

gezegd kies je er bij flooding voor een paard net zo lang bloot te stellen aan 

iets waar hij bang voor is, tot hij zijn pogingen om eraan te ontkomen staakt 

en zich lijkt te realiseren dat het niet eng is. ‘Lijkt’ is hier het sleutelwoord, 

want eigenlijk gebeurt er heel iets anders. In dit artikel gaan we in op 

flooding: hoe ziet het eruit, waarom werkt het zo goed, en wat zijn de 

risico’s?

G E D R A G Tekst: Monique Dorst  Foto’s: Monique Dorst en Astrid Klomp

Een bekend beeld. Een cowboy (met bijbehorende grote 

hoed en indrukwekkende snor) staat met een paard in 

een roundpen. Het paard draagt een dun touwhalstertje 

met een lange lijn. De cowboy pakt een stok met een 

vlaggetje, en begint ermee te wapperen.

Het paard ziet dat gewapper en denkt ‘Kak, ik ben in ge-

vaar. Ik ga er eens vandoor!’. Een heel normale reactie 

voor een prooidier. Maar helaas… ervandoor gaan is geen 

optie, want halster en leadrope staan dat niet toe. Met 

zo’n touwhalster kan de cowboy immers moeiteloos flinke 

druk uitoefenen op het hoofd van het paard, en hem 

makkelijk bij zich in de buurt houden. Het paard raakt 

lichtjes in paniek en begint rondjes te rennen om zo maar 

te proberen aan dat enge roofdier-op-een-stokje te ont-

komen. Als dat niet werkt, probeert hij zich achteruit los 

te trekken, maar loopt daarbij tegen de pijn aan die het 

dunne touwhalstertje veroorzaakt en hij geeft dit al snel 

op. Wellicht probeert hij zich ook nog te verdedigen met 

een goed gemikte trap – waar de cowboy uiteraard geen 

last van heeft, want met dat fijne touwhalster kan hij 

zonder al teveel moeite het hoofd van het paard bij zich 

in de buurt houden. Daardoor zijn de achterbenen veilig 

ver weg. De cowboy wappert vrolijk verder en grijnst naar 

het publiek: ‘He ain’t got a problem with me, he’s got a 

problem with the flag.’ Daarbij gemakshalve even verge-

tend dat híj degene is die dat vlaggetje bedient, en dat 

het paard oogjes heeft en dus heus wel ziet dat het vlag-

getje aan hem vastzit.

Na enige tijd slaat het zenuwstelsel van het paard door 

van flight naar freeze; ontkomen is blijkbaar geen optie, 

dus de veiligste optie is dan om je maar af te sluiten. 

Dan merk je tenslotte zo min mogelijk van de ellende als 

dat enge vlaggetje je te pakken krijgt en straks je darmen 

eruit aan het knabbelen is terwijl jij de laatste momenten 

van je leven creperend op de grond ligt. En heel, héél 

misschien denkt dat enge roofdier dan wel dat je een 

dood hompje vlees bent in plaats van een lekker sappig 

maaltje… Kleine kans, maar het zenuwstelsel is inmiddels 

zo overweldigd dat het geen andere optie meer heeft dan 

deze laatste uitvlucht aan te grijpen.

En kijk aan! Het werkt! Want zodra het paard stopt 

met proberen weg te bewegen van het gevaar, stopt 

de cowboy met wapperen. ‘He’s realised he’s safe with 

me!’, communiceert hij triomfantelijk naar het publiek. 

En inderdaad; de volgende keer dat het vlaggetje omhoog 

gaat, laat het paard zijn hoofd zakken, keert de blik naar 

binnen, en zakken de oren opzij. Het publiek is onder de 

indruk. Wat een ontspanning! Wat een magie! Dit is een 

echte vakman, díe snapt nog eens hoe paarden werken!
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Teveel stress is echter geen goed idee, en helaas ervaren 

paarden in onze mensenwereld in het dagelijks leven over 

het algemeen al erg veel stress. Dit begint vaak al tijdens 

de dracht: stress die de merrie ervaart heeft al een im-

pact op de ontwikkeling van het veulen. Daarna groeien 

veel veulens op in minder dan ideale omstandigheden, 

worden ze jong en vrij abrupt afgespeend, en dan begint 

hun leventje eigenlijk nog maar net. Daarna volgt vaak 

huisvesting die niet helemaal is afgestemd op wat paar-

den nodig hebben, zijn er veel kuddewisselingen, moeten 

de paarden samenleven met kuddegenoten die ze niet 

zelf zouden uitkiezen, en leven ze in een prikkelrijke 

wereld. En dan hebben we nog niet eens gekeken naar 

de fysieke en emotionele impact van veel gangbare 

trainingsvormen. 

Dit alles belast uiteraard het zenuwstelsel, met alle nade-

lige gevolgen van dien. Helaas heb je op veel van deze 

factoren echter weinig invloed. Dit maakt het extra 

belangrijk om aandacht te besteden aan de dingen die 

je wél kunt doen! 

Heeft dit paard nu geleerd dat de cowboy een toffe peer 

is? Voelt het zich echt veilig bij hem, zoals vaak wordt 

beweerd? Nope. Wat we hier hebben gezien, is een knap 

staaltje flooding. Flooding is een veelgebruikte trainings-

techniek, en het wil zeggen dat je een prikkel aanhoudt 

tot het paard zich overgeeft. Aan de buitenkant ziet dit er 

indrukwekkend uit, want de reactie van het paard is mak-

kelijk te verwarren met ontspanning: hij gaat stilstaan, de 

oren zakken horizontaal, soms sluiten de ogen zich half. 

Aan de binnenkant heeft het zenuwstelsel van het paard 

echter geleerd dat de enige manier om aan rotsituaties 

te ontkomen is door zich zo snel mogelijk af te sluiten. 

Gevolg? Learned helplessness. Het paard heeft geleerd dat 

hij niet kan ontkomen aan moeilijke situaties, en dat dus 

net zo goed niet meer hoeft te proberen.

Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, en zo heftig zien 

we het gelukkig niet vaak meer. Maar flooding als manier 

om bepaald gedrag aan te leren, komt helaas nog veel 

voor. Het paard even laten uitbokken met een zadel op 

(zodat hij leert dat hij er niet vanaf kan komen), een rui-

ter met een puike zit bij je paard halen om die het spek-

takel te laten uitzitten als je paard probeert hem eraf te 

krijgen, een paard vastzetten op de poetsplaats en hem 

pas weer aandacht geven en ervandaan halen als hij 

gekalmeerd is… Allemaal heel gebruikelijke praktijken. 

En allemaal flooding.

Het gevaar van flooding is het enorme verschil tussen ge-

drag en emoties. Het is een ontzettend effectieve tactiek 

om gedrag om te buigen, maar het helpt je paard niet 

zich veiliger te voelen. Integendeel, je paard leert juist dat 

de wereld nogal onveilig is, maar dat hij er gewoon geen 

invloed op heeft en het maar moet ondergaan. Flooding 

creëert paarden die aan de buitenkant bom-proof zijn, 

maar aan de binnenkant nog steeds angstig.

#doeslief
Het autonome zenuwstelsel heeft het goed met je voor. 

Het wil ervoor zorgen dat jij overleeft, en zet daarvoor 

alles in wat nodig is. Helaas heeft dit wel een prijs: als je 

zenuwstelsel teveel het idee heeft dat je in gevaar bent, 

en daardoor te vaak een fight, flight of freeze reactie 

opwekt (of deze zelfs chronisch in stand houdt), gaat dat 

ten koste van andere delen van je lichaam. Als je in deze 

‘waakstand’ staat, functioneert je spijsvertering minder 

goed, is je immuunsysteem minder effectief, heb je een 

grotere kans op allerlei vervelende ziektes, en gaan je 

geheugen en bepaalde andere hersenfuncties achteruit. 

Niet best dus…

Met een beetje stress is niks mis. Het zorgt dat je goed ge-

focust bent, en fysiek tot meer in staat bent dan normaal. 

Het zenuwstelsel
Even een kort lesje biologie. Een paard heeft, 
net als mensen, een autonoom zenuwstelsel. 

Dit is het deel van het zenuwstelsel dat 
zonder bewuste aansturing processen regelt zoals 
je hartslag, spijsvertering, en de werking van je 

organen. Daarnaast is dit deel van het zenuwstel-
sel voortdurend bezig je veilig te houden. Het is 

continu de omgeving aan het scannen op tekenen 
van gevaar, of juist van veiligheid. Dit gebeurt 
onbewust, en de reactie erop is ook onbewust.
Signaleert je zenuwstelsel gevaar? Dan zal het 
in eerste instantie reageren met een vecht- of 
vluchtreactie (‘fight or flight’). Je hartslag gaat 

omhoog, er gaat meer bloed naar je spieren, en je 
lichaam wordt vliegensvlug in staat van paraatheid 
gebracht om de bron van het gevaar te overweldi-
gen óf om er zo hard mogelijk vandaan te rennen. 
Schat je zenuwstelsel in dat deze reacties geen 

nut hebben? Dan kiest het voor de freeze reactie: 
je sluit je af en wordt zo stil mogelijk,

 in de hoop dat het gevaar aan je voorbij gaat… 
óf dat je er zo min mogelijk van merkt als er iets 

vreselijk met je gebeurt.
Heb je in het verleden meermaals ervaren dat 

het geen zin heeft om te proberen te vechten of 
vluchten? Dan kan je zenuwstelsel er in gevaarlijke 
situaties voor kiezen steeds sneller naar de freeze 

te schieten. Dit zie je helaas veel bij 
paarden, bij het eerste het beste teken van 

gevaar sluiten ze zich af en keren naar binnen. 
Deze reactie wordt vaak verward met ontspan-

ning, braafheid, of zelfs dapperheid.

G E D R A G
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Zorg voor een veilige, ontspannen leefomgeving voor 

je paard. Hiermee help je het zenuwstelsel zoveel 

mogelijk te ervaren dat het paard veilig is. De perfecte 

huisvesting is helaas vaak moeilijk te realiseren, maar 

ideaal gezien heeft je paard een stabiele kudde met paar-

den waar hij zich fijn bij voelt nodig, voldoende bewe-

gingsruimte, altijd ruwvoer wat op zo’n manier wordt 

aangeboden dat geen enkel paard in de kudde een 

gevoel van tekort ervaart, en een overzichtelijke leefom-

geving zonder prikkels die herhaaldelijk een gevoel van 

onveiligheid oproepen. Hoe minder stress je paard ervaart 

in het dagelijks leven, hoe meer reserves hij heeft om er 

op andere momenten zo goed mogelijk mee om te gaan. 

Train op een plek waar je paard zich fijn voelt. Dit is 

niet alleen beter voor je paard, maar ook beter voor 

jullie gezamenlijke proces. Een paard dat zich in een 

ontspannen staat bevindt leert namelijk het beste. Met 

een ontspannen paard haal je het maximale uit je trai-

ning en gaan jullie zo snel mogelijk vooruit. Hoe hoger de 

spanning oploopt, hoe meer het leervermogen achteruit 

gaat. Ook fysiek ontwikkelt een ontspannen lichaam zich 

beter dan een lichaam waarvan de spieren strak gespan-

nen staan.

Wil je je paard aan spannende dingen laten wennen? 

Heel goed, want hij zal toch ooit ontwormd, bekapt, 

vervoerd of ingeënt moeten worden. En tijdens een 

wandelingetje langs de weg ga je nu eenmaal auto’s en 

groot verkeer tegenkomen. Je paard daarop voorbereiden 

door training is dus absoluut noodzakelijk. Behoed je hier-

bij echter wel voor flooding! Werk in plaats daarvan met 

systematische desensitisatie: begin met een prikkel die zó 

klein is dat het paard onder zijn stressdrempel blijft. Bouw 

dit heel geleidelijk op, zodat het hele proces ontspannen 

en rustig blijft verlopen. Tip: film je training en kijk deze 

terug, zodat je kunt zien of je wellicht klein stresssignalen 

hebt gemist.

Last but not least: accepteer dat sommige situa-

ties simpelweg moeilijk zijn voor veel paarden, en 

voor sommige paarden zelfs onmogelijk. Alleen 

bij de kudde weggaan is moeilijk. In je eentje in een 

rammelend doosje op wielen geduwd worden en er dan 

ineens heel ergens anders weer uitkomen, is moeilijk. Op 

een druk wedstrijdterrein zijn, met al die geuren, geluiden 

en visuele prikkels, is moeilijk. Wil je deze dingen toch 

doen? Zorg dan dat je ze op zo’n manier opbouwt dat het 

voor je paard leuk en ontspannen blijft. Dat kost tijd en 

moeite, en mogelijk kom je er zelfs achter dat het voor 

jouw paard echt niet haalbaar is. Dat kan een bittere pil 

zijn, maar ik weet uit eigen ervaring dat het plezier wat 

je samen ervaart als je iets doet wat je béide leuk vindt, 

daar ruimschoots tegenop weegt.

G E D R A G
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Soms komen er mensen op je pad die er precies op dat 

moment en op die plek moeten zijn. Droomde ik ’s nachts 

van alle vraagtekens die ik had omtrent mijn paard (of 

nog erger, ik lag er ook van wakker), ik had in ieder ge-

val iemand gevonden die veel antwoorden had, zodat ik 

stappen kon zetten. Met al zijn kennis op het gebied van 

paardenhoeven, hoefschoenen, paardenvoeding (en ook 

mensenvoeding) en een ontzettend groot hart voor paar-

den, hielp hij mij een afslag te nemen, waar ik hem nog 

altijd dankbaar voor ben. De ijzers gingen er bij het eer-

ste bezoek vanaf, daar was geen discussie over mogelijk. 

Aangezien ik inmiddels veel mende op afwisselend terrein, 

kreeg Pieter hoefschoenen aangemeten. Hiertoe werden 

eerst zijn hoeven mooi in model bekapt en daarna werden 

er gipsafdrukken gemaakt van elke hoef. (De gipsafdruk-

ken heb ik overigens pas recent weg kunnen gooien met 

tranen in mijn ogen, 12 jaar na het afscheid van Pieter.)

Ik kreeg advies over zijn voeding. De krachtvoerbrokken 

gingen eruit en Pieter kreeg uitsluitend nog hooi en voer 

(voornamelijk ongepelde spelt) wat ik zelf meenam. 

Achteraf was dit voor hem nog niet 100% het juiste, het 

was het begin van een zoektocht. Goed hooi was in de 

directe omgeving eigenlijk niet te vinden, het ene adres 

na het andere probeerde ik uit. Mijn man moet in die tijd 

gek van mij zijn geworden. 

En toen waren de hoefschoenen klaar. In het begin was 

het natuurlijk klungelen om ze bij Pieter aan te trekken, 

maar gelukkig vergaf hij mij mijn geklungel en na een 

poosje werd het routine en een fluitje van een cent. 

Het mennen met de hoefschoenen ging prima, we 

hadden er beide weer plezier in en zonder hoefijzers 

ging het wonderbaarlijk goed. 

Inmiddels was ik het buitenbeentje op de manege. Ik nam 

voor mijn paard hooi en voer mee en hij droeg hoefschoe-

nen tijdens onze ritten en in de menles. Op een gegeven 

moment werd er tegen andere pensiongasten gezegd dat 

ze niet meer in de menles mee mochten doen als ze ook 

van die lelijke hoefschoenen namen. Oké, het waren geen 

flitsende Nike schoenen (tegenwoordig is de keuze reuze), 

maar mijn paard had er baat bij. Overigens hebben ze dat 

nooit tegen mij durven zeggen, dus in de menles draaiden 

wij gewoon mee. Wat ik van mijzelf leerde in die tijd is 

dat ik ontzettend immuun ben voor zulk commentaar. 

Integendeel, ik werd daardoor nog meer volhardend om 

mijn eigen pad te blijven volgen (dank daarvoor nog). 

Het pad waarbij ik mijn paard op de eerste plek zette. 

Ondertussen bleef ik ook zoeken naar ondersteunende 

supplementen en producten tegen jeuk, want hij stond 

dan wel onder een vliegendeken, hij had toch regelmatig 

last van jeuk rond zijn manenkam en staartwortel. Daar 

heb ik heel wat geld in gestoken, in symptoombestrijding. 

Uiteindelijk moest de verandering in de voeding zijn werk 

gaan doen, een weg van consequent volhouden en een 

hele, hele lange adem.

Marjolijn Brian is zelfstandig grafisch vormgever/illustra-
tor en zet zich in voor paardenwelzijn met kritische en 
grappige tekeningen over de paardenwereld (Instagram: 
paardentekenaar en Facebook: paarden in de hoofdrol). 
In deze column deelt ze haar persoonlijke ervaringen en 
overpeinzingen met betrekking tot paardenwelzijn.

Illustratie Marjolijn Brian40
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Paarden communiceren met elkaar zonder woorden en een van de communica-

tiemiddelen die een paard veelvuldig gebruikt is kijken. Door te snappen hoe dit 

precies werkt voor een paard en dit te implementeren in onze training, kunnen we 

nauwer op de belevingswereld van het paard aansluiten en onze training nog beter 

op het paard afstemmen. 

Kijken is een krachtig communicatiemiddel voor een 

paard. Laten we eerst kijken hoe het elkaar aankijken 

voor paarden werkt. Een paard communiceert zijn doel 

naar het andere paard door middel van kijken. Recht aan-

kijken, de blik afwenden, dezelfde kant op kijken als het 

andere paard, het is allemaal communicatie. Binnen een 

kudde zijn samenwerking en communicatie erg belangrijk. 

Het vergroot de overlevingskansen. Paarden gebruiken 

onder andere synchroniseren en spiegelen om zich op 

elkaar af te stemmen. ‘Kijken’ is een belangrijk onderdeel 

van synchroniseren en spiegelen. We focussen ons samen 

op hetzelfde, dus we kijken samen naar hetzelfde. 

Dat maakt ons een eenheid. Wanneer wij deze zaken 

toevoegen aan onze training van het paard, maken we 

gebruik van iets dat een paard reeds kent en zelf ge-

bruikt. Wanneer wij leren dit goed in de praktijk toe te 

passen kunnen we ons bijna naadloos op een paard gaan 

afstemmen. En dit brengt voor een paard heel veel 

duidelijkheid en rust. 

Krachtig middel
Als paarden elkaar of ons recht aankijken is dat vaak 

omdat ze iets willen. Meestal gebeurt het rechtstreeks 

aankijken wanneer paarden wat verder weg zijn van 

elkaar, buiten de persoonlijke ruimte. Bijvoorbeeld wan-

neer je met voer komt: het paard kan je dan rechtstreeks 

aankijken en vervolgens met de neus naar de voerem-

mer wijzen. Zo van ‘ja en nu loop je naar me toe en dan 

doe je dat voer in deze emmer, ik snap het patroon dat 

we volgen helemaal’. Je ziet de energie van het paard in 

zo’n situatie ook omhoog gaan. Gefocust kijken naar iets 

activeert energie en emoties. Dat is dus ook het stuk wat 

het een krachtig middel maakt. Ook zien we dat paarden 

met zijn allen kijken. Ze volgen elkaars voorbeeld en dit is 

heel erg belangrijk binnen de kudde. De hele kudde kijkt 

naar iets. Dan kan er worden besloten dat het veilig is. 

Er worden wat zuchten geslaakt, paarden beginnen weer 

met gras eten. En zelfs het paard dat er misschien nog 

niet helemaal gerust op is volgt wel het voorbeeld van de 

kudde. Het houdt dan vaak een oogje op het paard dat 

het vertrouwt. Het ongeruste paard heeft dan zelf geen 

plan, door stress wordt nadenken moeilijker, maar het 

houdt dat paard in de gaten wat rustiger is en in het ver-

leden heeft laten zien dat het vaak wel een plan heeft. 

Is het je wel eens opgevallen dat wanneer goed bevriende 

paarden dicht bij elkaar in de buurt zijn, ze elkaar eigenlijk 

weinig direct aankijken of elkaar maar een kort moment 

aankijken? Het grootste deel van de tijd staan ze ook min 

of meer dezelfde kant op gericht, bijna alsof er onzicht-

bare lijnen op de grond zijn getekend. Binnen de persoon-

lijke ruimte is het paard voorzichtiger met het rechtstreeks 

aankijken omdat aankijken door paarden wordt gebruikt 

als krachtig communicatiemiddel en het paard niet wil 

dat het vriendje uit de persoonlijke ruimte gaat. Wanneer 

paarden elkaar aankijken binnen de persoonlijke ruimte 

zijn dit maar korte momenten. Tenzij een paard wil dat de 
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ander afstand neemt, een rechtstreekse blik is dan vaak 

al genoeg. De blik wordt ondersteunt met gebruik van 

bijvoorbeeld de oren en neus. Maar in dit artikel heb ik 

niet genoeg ruimte om daar dieper open te gaan. 

Er zijn situaties waar het kijkgedrag bij paarden wat af-

wijkt. Bijvoorbeeld jonge paarden hebben meer de neiging 

tot recht aankijken omdat ze openstaan om te leren. 

Vooral in het eerste levensjaar zie je dat andere paarden 

van de kudde heel vergevend omgaan met het ‘recht 

aankijken gedrag’ van jonge paarden en gaandeweg 

worden de regeltjes wat aangescherpt als het jonge paard 

ouder wordt. 

Hoe kan ons kijkgedrag verwarring ver-
oorzaken bij ons paard? 
Miscommunicatie door ons kijkgedrag komt ontzettend 

veel voor. Wanneer een paard een doel heeft, dan zijn 

de blik en focus in de richting van het doel. Wanneer een 

paard de blik wegtrekt van een doel is er dus iets veran-

derd. Het paard stapt dan weg van zijn doel. Laten we 

dit nu vertalen naar wanneer we met ons paard werken. 

Mijn doel is samen met het paard rechtuit te lopen, maar 

het paard blijft stilstaan. Ik heb reeds drie stappen vooruit 

gedaan en bemerk dan dat het paard stilstaat. Ik sta stil 

en kijk om, ik trek mijn aandacht dus weg van mijn doel 

om mijn paard aan te kijken om te zien of hij nog komt. 

Voor een paard is dit heel duidelijke communicatie maar 

waarschijnlijk niet dezelfde communicatie als die wij in 

gedachten hebben. Een paard trekt zijn aandacht weg van 

zijn doel wanneer er twijfel is. De waarschijnlijkheid is dus 

groot dat, wanneer ik stop en omkijk, een paard denkt 

dat ik niet weet wat ik moet doen en aan het paard 

vraag om de leiding te nemen en dat ik het paard in zijn 

voorbeeld ga volgen. Ik zeg dan tegen mijn paard ‘doe jij 

het maar want ik weet het even niet’. Het gevolg hier-

van is dat het paard niet bij mij zal checken wat ik van 

de situatie denk of wat mijn plan is, want ik heb reeds 

laten zien dat ik het voorbeeld van het paard ga volgen 

omdat ik het zelf niet weet. Het paard staat dan op eigen 

benen en weet dat het van mij niets hoeft te verwach-

ten, en dat maakt de situatie voor een paard dus minder 

veilig en moeilijker. Stel je nu eens voor dat dit binnen 

jouw training van het paard systematisch gebeurt omdat 

jij rechtstreeks naar het paard kijkt terwijl het paard een 

oefening doet. Dan leer je je paard dus eigenlijk syste-

matisch om jouw voorbeeld of plan niet te volgen maar 

vooral een eigen plan te trekken. En ondanks dat er dan 

wel samenwerking kan zijn, is dit geen naadloos op elkaar 

aansluitende optimale samenwerking. Ik zie dit regelmatig 

voorbijkomen bij mensen die clickertraining gebruiken. 

Men heeft de energie en de blik op het paard gericht 

om te zien wat het paard doet en de mens heeft de blik 

dus niet gericht op het doel. Voor een paard kan dit dus 

overkomen alsof we steun zoeken bij het paard en het 

paard volgen. Tevens sluiten we daarmee de deur zodat 

het paard in moeilijke situaties niet zal checken wat wij 

ervan denken. En in onze ogen kan dit een klein detail 

zijn waarvan we denken dat het niet veel uit zal maken, 

maar voor een paard kan het erg verwarrend zijn. Deze 

communicatiestoornis kunnen we voorkomen door in de 

directe nabijheid van het paard vanuit onze ooghoeken te 

kijken (perifere blikveld) en de oogcontact momenten of 

41

het staren richting het hoofd van het paard zo kort moge-

lijk te houden, slechts enkele secondes. Op deze manier 

zal het paard ervaren dat we samenwerken, dezelfde 

richting opgaan en hetzelfde doel hebben. 

Sommige paarden zijn erg onderzoekend, vinden het 

prachtig om te leren en vinden het niet zo’n probleem 

om op eigen benen te staan. Het gaat er dus niet om of 

het al dan niet een probleem voor het paard is. Het gaat 

erom dat een paard vanuit zichzelf op een natuurlijke 

manier bij jou checkt. Een optimale samenwerking met 

zo’n onderzoekend zelfverzekerd paard, dat is het mooiste 

wat er is. Door ons onbewuste ‘verkeerde’ kijkgedrag trekt 

een paard conclusies over onze relaties, en wanneer jij 

laat zien dat jij in vrijwel alle situaties de volger bent, dan 

wordt dat een soort afspraak binnen je relatie met het 

paard. En een paard heeft dan het recht om jou daarop 

te wijzen wanneer jij je niet aan de afspraak, dat je een 

volger bent, houdt. Gedragingen van het paard waar ik 

op let zijn speels wegrennen en mijn richting op bokken, 

kont mijn richting op brengen, oren naar achteren houden 

tijdens de oefening, hoofd hoog dragen, en duwen met 

de schouders. Dit kan er super happy en speels uitzien, 

toch zegt het ook iets over de conclusies die het paard 

heeft getrokken over jullie relatie. Ik zie dit gedrag niet als 

stout, maar als signaal dat ik moet gaan observeren wat 

ik binnen de communicatie kan verbeteren. En vaak heeft 

dit met het stuk kijken te maken. Wanneer ik dat op de 

juiste manier verbeterd heb, zal ik verandering in het ge-

drag gaan zien. En begrijp me niet verkeerd, er is niets 

mis met speels bokken (met de bijbehorende scheetjes), 

maar er is een verschil tussen een op jouw gerichte bok 

in de lucht en een speelse dolle pret bok. 

Een ander voorbeeld wat ik soms voorbij zie komen is 

een situatie waarin wordt uitgelegd om het paard te leren 

om tot ontspanning te komen. De trainer staat dan op 

een opstapblok en het paard staat stil naast het blok. 

De trainer staat haaks op het paard gericht en kijkt onon-

derbroken richting het paardenhoofd. Ondertussen staat 

het paard ongelofelijk te gapen en geeft het allerhande 

kalmerende signalen. De trainer zegt dan “kijk dit paard 

komt tot ontspanning”. Zoals ik hierboven uitlegde, de 

blik is een krachtig communicatiesignaal. Wat als dit 

paard eigenlijk zegt “wil je je energie alsjeblieft ontspan-

nen en je blik van mij weghalen, want dit is een erg 

oncomfortabele situatie voor mij”. 

Hoe kunnen wij kijken implementeren 
binnen training? 

Zoals ik al aangaf activeert gefocust rechtstreeks kijken 

energie en emoties. Probeer het maar eens. Richt je aan-

dacht op een voorwerp en bestudeer het met je ogen. 

Zie je hoe alles rond het voorwerp minder scherp wordt? 

En voel wat er in je lichaam gebeurt, je energie, je ge-

dachten, je ademhaling, je gezicht. Haal nu de focus weg 

en gebruik je perifere blikveld. Je perifere blikveld wil 
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zeggen dat je gebruik maakt van de hele wijdte van je ge-

zichtsveld. Je probeert alles tegelijk te zien en dus ook alles 

in je ooghoeken, zonder dat je je hoofd of ogen beweegt. 

En voel nu wat er verandert in je lichaam wanneer je van 

focus kijken naar perifeer kijken gaat. Kun je voelen dat het 

rustiger is? Sommige meditatieleraren geven hun leerlingen 

de opdracht om in het dagelijkse leven zoveel mogelijk pe-

rifeer kijken te gebruiken in plaats van gefocust te kijken. 

En dat is niet voor niets. Het brengt rust en balans in onze 

energie terwijl we wel alert aanwezig zijn. Met focus kijken 

blok je een deel van de wereld om je heen af. 

Bij verschillende paardenrassen en leeftijden kan ‘kijken’ 

net even anders werken. Om een gevoel te krijgen hoe 

‘kijken’ werkt voor ons paard is het aan te raden om je 

paard te spiegelen. Tevens communiceren wij door te 

spiegelen dat we op zoek zijn naar connectie en samen-

werking, en paarden pikken dit direct op. Je gaat dus in 

dezelfde richting kijken als je paard en je blik met de-

zelfde snelheid en energie wegtrekken, net zoals je paard 

dit doet. Ook wanneer ons paard ons aankijkt, kijken we 

terug en we kijken weg wanneer het paard wegkijkt. 

Probeer de timing van je beweging zo precies mogelijk 

op die van je paard af te stemmen. Hiermee zeg je tegen 

een paard dat je vrienden en onderdeel van de kudde wil 

zijn. Wanneer je je blik verruimt door je periferi blikveld 

te gebruiken zal het synchroniseren makkelijker zijn. 

Wanneer we dit systematisch gaan toepassen leren we 

om bewegingen in ons perifere blikveld op te merken en 

ons gevoel te gebruiken, en ons zo af te stemmen op ons 

paard. Je leert dan bijvoorbeeld op een natuurlijke manier 

hoe lang en wanneer het paard naar jou kijkt. Ik begin 

iedere dag dat ik mijn paard zie met spiegelen. Daarmee 

checken we bij elkaar of alles nog steeds hetzelfde is tus-

sen ons. Ik weet dan ook meteen hoe mijn paard zich die 

dag voelt want ik merk minimale veranderingen direct op. 

Met welke energie loopt een paard mee? Hoe beweegt 

het zijn lichaam? Door te spiegelen voel ik dat in mijn 

eigen lichaam. Daarnaast krijgt een paard ook informatie 

over mij en het is voor een paard een hele geruststelling 

als er geen veranderingen zijn, dan hoeft een paard mij 

dus ook niet te checken wat er allemaal nog meer anders 

of onduidelijk is. Je maakt dan die dag al meteen een 

sterke start met elkaar. 

Met een paard waarmee ik net begin in training doe ik 

alles dezelfde richting op. We kijken samen, we doen 

samen. Ik sta dan dus niet haaks op mijn paard met lon-

geren maar ik beweeg in het midden dezelfde kant op. 

Pas wanneer ik merk dat we genoeg basis hebben zal 

ik overgaan tot moeilijkere oefeningen waarbij ik niet 

dezelfde richting op sta of beweeg. En ik wissel af met 

oefeningen die wel dezelfde richting hebben. Mijn goal 

is om minimaal 75% samenwerkend dezelfde richting op 

te gaan en maximaal 25% oefeningen te doen waarbij ik 

dit niet doe. Denk hierbij aan voor het paard staan, haaks 

op het paard staan, achteruit lopen en het paard volgt je 

vooruit lopend, etc.. En let op, alles wat je met een paard 

doet is trainen. Dus ook van de wei naar de bak lopen, 

dan loop je samen dezelfde richting op. Een paard borste-

len is haaks op je paard staan. 

Het paard dat de ander checkt
Het hebben van een plan is belangrijk voor een paard, 

het maakt de overlevingskansen een stuk groter. 

Wanneer een paard niet helemaal zeker is van zijn mens 

kan het gaan checken wat je reactie is en daar zijn con-

clusies uit trekken. ‘Wat doet dit mens als ik stilsta en 

niet meeloop? Oooh ze volgt mijn idee, gaat ook stilstaan, 

laat haar plan los en kijkt me vragend aan. Blijkbaar moet 

ik als paard dus met de plannen komen over waar we 

heen gaan. Ok, check, dit snap ik!’. 

Wanneer je in zo’n situatie niet omkijkt maar op je doel 

en richting gefocust blijft, terwijl je wel een connectie 

met het paard houdt, dan zijn paarden daar vaak van 

onder de indruk. Je hebt een plan en houdt het vast. 

Wanneer een paard volgt is dat energiebesparend voor 

het paard, en dus een win-winsituatie voor het paard. 

Werken met zachte energie 

Wanneer je hiermee aan de slag gaat is het belangrijk 

dat je jezelf goed begeleidt, met zachte vriendelijke 

energie. Stel je merkt op dat je je blik rechtstreeks op 

het paard laat rusten. Bewust worden van je blik, je 

bedenken dat dat niet goed is en snel je ogen weg-

trekken van het paard kan verkeerd overkomen op het 

paard. De negatieve gedachten en de snelle beweging 

maken je energie hard en dat activeert het paard tot 

opletten, want er is iets niet in de haak. Jouw gedrag 

laat zien dat er iets is waarvan je onrustig wordt. Wer-

ken met zachte energie is dat je jezelf begeleidt zoals 

je dat met een paard zou doen. Eerst merk je op dat je 

je blik laat rusten. ‘Oh, ik kijk naar mijn paard.’ Probeer 

daar geen oordeel over te vellen, probeer zelfs of je het 

grappig en goed van jezelf kan vinden dat je het op-

merkt. Dit houdt je energie zacht. En de volgende stap 

is je blik rustig te begeleiden naar iets dat wat verder 

weg van je staat. Dus geen snelle beweging, maar een 

rustige beweging die bijna te langzaam aanvoelt. ‘Oh 

kijk een boom! Met takken nog wel zeg, sjonge jonge, 

het kan niet op vandaag.’ En kijk echt naar de boom. 

Nu ga je terug naar het gebruik van je perifere blikveld 

zodat je je paard weer ziet in je ooghoek en pak je de 

connectie met je paard terug op. Op deze manier heb 

je de rust bewaard en je paard heeft geen onnodige 

energie verspild of verkeerde conclusies hoeven nemen. 

Gevolg van het toepassen van kijken 

Wanneer je dit spiegelen en perifere kijken consequent en 

goed toepast, zul je een aantal dingen gaan opmerken. 

Je zult zien dat een paard jouw bewegingen ook gaat 

spiegelen. Dat is namelijk de deur die jij hebt geopend 

door kijken systematisch als communicatievorm te ge-

bruiken. Je zult gaan merken dat, wanneer een paard 

iets spannend vindt en jullie samen kijken, en wanneer 

jij je ogen wegtrekt en naar iets anders kijkt, een paard 

dit automatisch volgt met perfecte timing zonder dat je 

iets hoeft te doen. Het andere dat je zult merken is dat 

het paard rustig wordt in jouw nabijheid, het je niet hoeft 

te testen, het suggesties zal doen, dapperder zal worden 

en het gaat waar jij gaat zelfs wanneer dat spannend is 

voor het paard. Dat zijn de signalen die je wilt zien. Dan 

ben je op de goede weg. Je laat het paard namelijk zien 

dat je letterlijk oog hebt voor het ondersteunen van de 

balans tussen jou, je paard en de wereld om jullie heen. 

Je zegt door je kijkgedrag tegen een paard ‘vertrouw me 

maar, we kunnen dit samen’. Dat maakt jullie als team 

ontzettend sterk en voor een paard is dat een ongelofelijk 

waardevol gegeven.
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Anders
Als klein meisje groeide Wendy op tussen de paarden. 

Haar tien jaar oudere zus had een paard en zo had ze 

het geluk dat er paarden in hun tuin stonden. “Ik was 

als kind hoogsensitief, hoogbegaafd en introvert en 

trok me graag terug bij de paarden”, zegt Wendy. “Ik 

voelde me meer op mijn gemak bij de paarden dan 

bij mensen. Ik snapte de wereld ook niet goed, hoe 

mensen deden, wat er allemaal gebeurde. Daarnaast 

was het niet altijd makkelijk binnen het gezin en de 

paarden werden mijn ticket naar vrijheid. Ik reed uren 

door de duinen en op het strand, meestal met alleen 

een halster en zonder zadel en speelde dan ridder of 

indiaantje. Ik genoot met volle teugen. Alles draaide bij 

mij om de paarden en daardoor verzuimde ik veel van 

school. Daarom besloten mijn ouders om mij naar de 

Hippische opleiding in Deurne te sturen. Zo ging ik met 

mijn paard naar Deurne en stortte ik me op springen 

en dressuur. 

Na heel wat wedstrijden en een stage op een springstal 

besefte ik dat ik een bepaalde band miste die ik vroe-

ger als kind wel ervaarde. Ik had ook veel ongelukken 

met paarden. Alles draaide om prestige en het paard 

opleggen om te doen wat ik wilde, en ik werd hierin 

aangemoedigd door leerkrachten en trainers. Maar iets 

voelde niet goed. Ik wilde terug naar het kind zijn. 

Lekker spelen met paarden, de natuur in trekken.

Toen ik mijn ex-man leerde kennen, die western reed, 

schakelde ik over naar het westernrijden en ontdekte ik 

dat ik het paard geheel op mijn zit kon sturen en stop-

pen. Ik ging weer met halster rijden zoals vroeger en 

zo begon mijn zoektocht naar alles ‘anders’ doen. Dat 

is ook gewoon wie ik ben, ik doe graag alles ‘anders’.” 

Blijven leren
In die tijd reed nog bijna niemand bitloos en Wendy 

ging op zoek naar trainers die bitloos reden. “Ik kwam 

uit in Amerika waar op dat moment onder andere Pat 

Parelli en Monty Roberts dé namen waren die het ‘an-

ders’ deden. Ik heb toen jarenlang veel lessen gevolgd 

bij ontzettend veel verschillende mensen. Op Horse 

Event ontmoette ik Jean Francois Pignon en ik ben 

met hem meegegaan om stage te lopen. Iedere cursus 

of opleiding die ik kon doen deed ik, ook al was iets 

niet direct mijn ding. Mijn instelling was dat ieder paar-

denmens mij iets kon leren. En dat is nog steeds zo, ik 

44

Het leven van Wendy Bleekemolen kent hoge pieken en diepe dalen. Zo had 
ze samen met haar ex-man een florerend paardenbedrijf waarmee ze aan de 
paardenwereld wilde laten zien dat het ook anders kan. De Two Lazy Seven 
Ranch stond onder andere in het teken van horsemanship, pensionpaarden in 
een kudde op een track, bitloze rijlessen en grondwerk. Na 17 jaar stopte niet 
alleen haar relatie, maar ook de Two Lazy Seven Ranch. Inmiddels heeft ze 
de draad weer opgepakt, heeft ze de liefde opnieuw gevonden en gebruikt ze 
haar paardenkennis en levenservaring om andere mensen te helpen.    
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België. Samen toverden ze deze boerderij om tot de Two 

Lazy Seven Ranch, die ze 17 jaar lang uitbaatten. “Ik heb 

een zeer turbulent leven gehad en dat dit verhaal op mijn 

pad kwam, paste geheel op mijn zielenpad. Denk je ook 

niet dat het voorbestemd is om sommige mensen tegen 

te komen om bepaalde lessen te leren? Of om bepaalde 

dingen neer te zetten? Ik geloof daar echt in. Wat je visu-

aliseert gaan je hersenen voor je opzoeken en ze maken 

je er attent op. We creëerden samen een plek waar alles 

aanwezig was. Een kuddestalling voor zestig paarden, 

een winkel, een cursuscentrum, een trainingscentrum, 

binnenpistes, buitenpiste, galopbaan, funpark. Wat we 

daar deden? Je kunt beter vragen wat we daar niet 

ben nog steeds niet uitgeleerd en dat gaat ook nooit zo 

zijn. Ik heb honderden paarden getraind en er is er altijd 

weer een bij die mij iets nieuws leert. Ik probeer vooral 

mee te gaan in mijn gevoel en ik ben geen voorstander 

van methodes. Het moet passen bij mens en paard. Mis-

schien is mijn voorbeeld gewoon ‘het paard’. Van hen heb 

ik zoveel geleerd! En door het werken met vijf paarden in 

vrijheid heb ik mezelf echt geschoold in het samenwerken 

met paarden.”

Two Lazy Seven Ranch
Tijdens haar zoektocht ontmoette Wendy haar ex-man 

met wie ze een grote boerderij kocht in Kalmthout, 
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deden, ha ha. Werkelijk van alles! Van paardenkampen 

tot lessen, opleidingen en zadelmak maken. Maar ook 

excursies voor studenten van de opleidingen voor die-

renarts en stageplekken voor leerlingen.Mijn insteek was 

echt om een groot commercieel bedrijf op te bouwen dat 

aan de paardenwereld liet zien ‘kijk, het kan ook anders’. 

Paarden van klanten konden in een kudde op een track 

met zwemvijver en alle lespaarden werden bitloos gere-

den. Het lessysteem kon ook gecombineerd worden met 

grondwerk, het draaide niet alleen om rijden. 

Het was een goed, rendabel bedrijf en het is nu over-

genomen door twee super toffe mensen die het bedrijf 

helemaal aan het updaten zijn en de filosofie bewaren. 

Ik gaf enkele jaren les op het Syntra Sint Niklaas, schreef 

ondanks mijn dyslexie drie boeken en voor paardenmaga-

zines, en deed talloze shows en lezingen op beurzen. 

Ik ben altijd druk bezig om grenzen te verleggen. 

Je groeit enkel buiten je comfort zone.”

Rollercoaster
Wendy en haar ex-man wilden het wat rustiger aan doen 

na 17 jaar en het lag in de planning om de ranch te ver-

kopen. “Maar ik kwam erachter dat er geen eerlijkheid in 

mijn relatie was en dat er allerlei nare zaken speelden. 

Dit heeft mij zo ontzettend veel verdriet gedaan. Na 17 

jaar hard werken en 200 procent geloven in het bedrijf 

en mijn relatie, was dit een zeer onwerkelijke uitkomst. 

Ik besloot om de relatie te beëindigen. Mijn leven is een 

rollercoaster geweest, er zijn weinig onderwerpen die ik 

niet heb zien passeren. De ranch en mijn huwelijk waren 

mijn rust en stabiliteit, dus het was zeer zwaar schake-

len toen ik erachter kwam dat het niet was wat ik dacht 

dat het was. Maar ik doorzie ontzettend snel processen 

en heb heel snel voor mijzelf geschetst waar ik aan vast 

wilde houden. Dat waren mijn normen en waarden en 

mijn geloof in hoe dingen kunnen zijn. Daar ben ik naar 

op zoek gegaan. Ondertussen heb ik een ontzettend fijn 

klantenbestand opgebouwd van mensen die echt vooruit 

willen in het leven en authentiek zijn.” 

Ethologie opleiding
Bij Wendy kun je verschillende opleidingen volgen waar-

onder de jaaropleiding Ethologie. “Dit is een zeer brede 

opleiding waarin we naar onszelf kijken en veel leren 

over hoe paarden denken en reageren. Deze opleiding 

is echt mijn paradepaardje. Het brengt wetenschap, ge-

voel, paarden lezen en dergelijke bij elkaar. Het is een 

opleiding die bedoeld is om mensen die les willen geven 

of dit al doen, de gevoelige insteek mee te geven. Mijn 

filosofie is dat scherpe hulpmiddelen letterlijk en figuur-

lijk de mond van het paard snoeren. We moeten onszelf 

scholen om kundig genoeg te worden als leraar/trainer 

van ons paard, om een leerstof over te brengen zonder 

het gebruik van zware pijnprikkels. Ieder paard krijgt de 

kans om paard te zijn en zijn of haar karakter te tonen. 

Dat vind ik heel boeiend, om te lezen (luisteren naar het 

paard) wie het paard is en wat we kunnen doen voor 

hem om een goede communicatie te hebben. Of je nu 

met een trainingsstick of met voedselbeloning werkt, 

alles begint bij de handen waar het in ligt. Als de persoon 

zelf niet in balans is en niet in zijn eigen kracht staat, 

werkt geen enkele methode effectief. Daarnaast is 

iedereen welkom bij mij. Ik oordeel niet en heb geen 

verwachtingen. We zoeken gewoon samen een weg.” 



Shine Your Light
Er staan regelmatig theorieavonden en trainingsdagen 

op de agenda bij Wendy en daarnaast verzorgt ze nog 

samen met haar huidige partner de opleiding ‘Shine Your 

Light’. “Door alle levenservaring spits ik mij ook toe op 

andere mensen te leren hoe je verstandig kan omgaan 

met tijd, energie, gezondheid en geld. Van de rangor-

despelletjes die paarden in een kudde spelen heb ik heel 

veel geleerd. Onder andere over eigen ruimte (die van 

jezelf en van het paard), over introvert en extravert, 

energie, relaties, allergieën of oordelen die je kan heb-

ben. Super interessant! Veel van deze zaken zitten in de 

Ethologie opleiding. 

De Shine Your Light opleiding bestaat uit coaching van 

mensen en thai boksen, dus fysieke en mentale training. 

Een super leuke combi met de paarden. Stiekem word 
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ik wel een beetje warm van deze opleiding. Het is fijn 

om bepaalde inzichten mee te geven aan mensen, en 

ik weet dat ik daar ook weer paarden mee help. Het is 

interessant voor ‘niet paardenmensen’, maar ook voor 

paardenmensen is dit belangrijk. Je moet eerst zelf in 

balans zijn en je leven op orde hebben voordat je jouw 

paard kan ondersteunen.” 

Meer weten over de opleidingen van Wendy? Kijk dan 

op www.wendybleekemolen.com.



Tekst: Astrid Klomp, Lissane Thomas   Foto’s: Lisanne Thomas

Wat is de reden dat je dit boek bent 
gaan schrijven?
De afgelopen 18 jaar heb ik met veel liefde kleinscha-

lig gefokt. Ik ben daarbij altijd mijn eigen weg gegaan 

en heb mijn eigen instinct gevolgd. Onderweg heb ik 

handigheden en onhandigheden ontdekt, die ik graag 

met de lezer wil delen. Bovendien zie ik in mijn werk 

als trainer en opleider heel vaak problemen ontstaan 

die hun oorsprong vinden in de fokkerij. Bijvoorbeeld 

de tendens om elk ras te willen ontwikkelen naar een 

sportgericht type, met bijbehorend heter temperament, 

terwijl de meeste paardenliefhebbers recreatieruiters 

zijn. Al die extra PK’s zijn niet per se bevorderlijk voor 

het maken van bijvoorbeeld een ontspannen en veilige 

buitenrit. Dit maakt het extra belangrijk om goed op 

karakter en temperament van de ouderdieren te selecte-

ren. Daarnaast hebben heel veel rassen te kampen met 

hoge inteeltpercentages (met alle complicaties van dien) 

en een hoge blessuregevoeligheid doordat de nadruk in 

de fokkerij is komen te liggen op expressie en beweging, 

in plaats van op een solide en hard gestel. Gezondheid 

en betrouwbaarheid zijn dus twee factoren die we in het 

boek sterk naar voren halen.

 

Wat zijn je mooiste ervaringen met het 
fokken van een veulen?
Mijn eerste eigen paard was een Volbloed merrie aan 

wie ik heel erg gehecht was. Toen zij 19 jaar was heb 

ik met haar een Anglo-Arabisch hengstveulen gefokt, 

waarmee ik later jarenlang gedekt heb. Niet alleen was 

hij voor mij een levende herinnering aan zijn moeder, 

maar ook heb ik veel ervaring op kunnen doen met het 

houden van een dekhengst en het proces van natuurlijk 

dekken in vrijheid. De merries liepen altijd enkele weken 

bij hem in de wei en door zijn goede socialisatie in 

de kudde was hij ontzettend galant naar de merries. 

Ze werden dan ook zonder uitzondering drachtig!

 

Is er bij jou wel eens iets misgegaan 
tijdens de dracht, de bevalling of daarna?
Gelukkig is er bij mij nooit echt iets misgelopen. Eén 

keer was het spannend, omdat het veulen nog in het 

vlies zat terwijl de merrie opstond, waardoor de navel-

streng brak. Het veulen kreeg geen zuurstof en ik heb 

de longen uit mijn lijf gerend om bij haar te komen en 

het vlies te breken. Gelukkig was ik op tijd! Een andere 

keer had ik een veulentje met hele lange benen, dat niet 

ging liggen omdat ze het met die stelten niet geregeld 

kreeg. Liggend slapen is enorm belangrijk voor veulens, 

dus hebben we haar de eerste twee keer echt neer 

moeten leggen.

 

Waar moet je op letten als je een hengst 
voor je merrie gaat kiezen?
Natuurlijk is het belangrijk om te onderzoeken of jouw 

merrie minder sterke punten heeft, die je graag zou 

willen verbeteren in je veulen. Je moet dan op zoek gaan 

naar een hengst die dat punt echt goed kan compense-

ren. Al heb je natuurlijk nooit garanties! Verder zijn een 

goed karakter, een sterke gezondheid en een correcte 

bouw natuurlijk heel belangrijk. Het temperament van 

het veulen moet aansluiten bij jouw eigen persoonlijkheid 

en natuurlijk moeten de fysieke kwaliteiten passen bij 

hetgeen je van plan bent te gaan vragen van je toekom-

stige paard. Ook wanneer jouw veulen een recreatief 

maatje voor het leven wordt, dan wil je dat hij lang sterk 

en gezond blijft. Een gebalanceerd exterieur en hardheid 

komen de levensduur van je paard ten goede.

 

Wat zijn de risico’s als je een veulen 
gaat fokken?
Net als bij mensen is de dracht en de geboorte bij het 

paard niet zonder risico’s. Met name de geboorte zelf is 
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Smelt jij ook weg bij elk veulentje dat je door de wei ziet huppelen? Het 
zelf fokken van een veulen is een droom van menig paardenliefhebber. Het 
is ook geweldig om mee te maken en de band die je met je eigen veulen 
opbouwt is heel bijzonder. Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. 
Er komt heel wat kijken bij het fokken en er zitten best wat risico’s aan 
vast. Lisanne Thomas schreef er een boek over, een compleet naslagwerk 
waarin van A tot Z beschreven staat waar je rekening mee moet houden 
en wat het fokken van een veulen inhoudt. Van het zoeken naar een ge-
schikte hengst voor je merrie tot het opvoeden van een veulen, alles komt 
aan bod. Dit boek is een musthave voor elke fokker, of je nu een ervaren 
fokker bent of voor de eerste keer een veulentje gaat fokken.



een moment waarop zich complicaties kunnen voordoen 

en daarom is het ontzettend belangrijk dat je hierbij aan-

wezig bent. Gelukkig kun je tegenwoordig verschillende 

methodes gebruiken om het moment van de bevalling 

te voorspellen of je te laten waarschuwen. Veel compli-

caties (zoals bijvoorbeeld het vlies dat over de neus blijft 

zitten) zijn eenvoudig te verhelpen, terwijl de gevolgen 

zeer ernstig kunnen zijn als je er niet bij bent om in te 

grijpen. Natuurlijk kun je niet alles in de hand houden 

en zelfs de meest alerte en zorgzame fokker kan een 

keer heel erg pech hebben. Maar het merendeel van de 

complicaties kun je gelukkig oplossen als je vlug genoeg 

actie onderneemt.

Wat zijn de minpunten en de pluspunten 
van fokken?
De minpunten van zelf een veulen fokken zijn bijvoor-

beeld dat de kosten hoog kunnen oplopen als er dingen 

mislopen. Als de bevruchting niet gemakkelijk gaat, of 

wanneer merrie of veulen medische zorg nodig hebben, 

kan het proces duurder worden dan vooraf beraamd. 

Ga naar de Facebookpagina van 
Level Up en maak kans op dit boek! 
Dit boek is o.a. te koop op Bol.com. 
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Natuurlijk moet je ook niet te licht denken over de 

eventuele risico’s die jouw merrie en het veulen kunnen 

lopen. Als het veulen er eenmaal is dan zou het in het 

slechtste geval totaal niet bij jou kunnen passen. Maar 

van de andere kant is het een geweldige ervaring om op 

zoek te gaan naar de juiste hengst en het hele proces 

met jouw merrie te doorlopen. Het is magisch als dat 

kleine bundeltje benen dan eindelijk ter wereld komt en 

je vanaf de eerste dag een band kunt opbouwen met 

het veulen. Het zien opgroeien van een veulen is echt 

ontzettend speciaal en leuk!

Wat vind jij belangrijk qua opvoeding 
van het veulen?
Een paard is geen speelgoed en ook een jong, klein 

paard is ontzettend sterk. Een veilige omgang met je 

paard betekent dat je vanaf de eerste dag aandacht 

besteedt aan de onderlinge afspraken. Leer je veulen 

achteruitgaan, leer hem niet in jouw ruimte te stap-

pen en leer hem spelenderwijs alle dingen waarmee 

hij te maken gaat krijgen, zodat je hem daar later niet 

mee overvalt. Bedenk goed dat paarden van structuur 

houden. Laat je veulen dus geen dingen doen die hij als 

volwassen paard ook niet mag, want dat geeft onduide-

lijkheid en frustratie. Een consequente en kalme houding 

van jou wekt vertrouwen bij jouw veulen en zorgt ervoor 

dat het niet elke dag de grenzen hoeft te testen.

 

Waarom is het belangrijk dat iedereen 
die een veulen fokt dit boek leest?
Veulengeluk is geschreven voor iedereen die graag een 

veulentje wil fokken en goed beslagen ten ijs wil komen. 

Ook voor degene die al eens eerder gefokt heeft staat 

het boek vol praktische adviezen en tips. Er komt een 

stukje (kleur-) genetica aan bod, het proces van kiezen, 

dekken, dracht en geboorte wordt uitgebreid besproken 

en ook de omgang, verzorging en opvoeding van het 

veulen is in het boek opgenomen. Bij fokkerij komt een 

heleboel kijken en het perfecte veulen bestaat mis-

schien niet. Maar door je goed voor te bereiden kun je 

het proces zo goed mogelijk begeleiden en bovendien 

zelf weloverwogen keuzes maken. Iedereen wil graag 

een gezond veulen dat qua karakter, temperament en 

inzetbaarheid past bij de eigen wensen en capaciteiten. 

Dit boek is bedoeld om de toekomstige fokker sterk op 

eigen benen te laten staan en zoveel mogelijk geluk te 

ervaren gedurende het hele proces.
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Column dierentolk

Horse Event 2007. Ik weet nog dat ik in de hoek klaar 

stond en samen met mijn team aan het wachten was. 

Altijd spannend. Hoeveel optredens ik ook heb gedaan, 

elke keer weer spelen de zenuwen op. Dat was niet 

anders voor mijn paard Nomeado. Hij stond braaf bij 

me te wachten maar zoals voor elk optreden hapte hij 

dwangmatig in mijn arm. Gedachtenloos liet ik het 

gebeuren, ik stond er niet eens meer bij stil. Het was 

onderdeel van ons ‘zenuwen-ritueel’. Het optreden 

verliep goed. Na afloop beantwoordde ik vragen van 

mensen. En één reactie is me altijd bijgebleven: 

“Leuk dat je dat allemaal kunt met je paard, maar wat 
voor mij een afknapper was, is dat je je paard in jou liet 
bijten voor de show. Dat is dominantie, zo geef je niet 
het goede voorbeeld.”
Een beetje verbouwereerd ging ik naar huis en heb 

daar eens goed over de term dominantie nagedacht.

Toevallig kwamen deze gedachten weer naar boven 

toen ik gisteren geconfronteerd werd met een mis-

interpretatie van gedrag waarbij het paard in kwestie 

als dominant werd bestempeld, terwijl hij overduidelijk 

onzeker was. Mijn gedachten van destijds zijn nog altijd 

dezelfde: gedrag van paarden is niet altijd logisch voor 

ons mensen. De termen die we aan gedrag van het 

paard hangen zijn interpretaties vanuit het menselijk 

brein en het menselijke model van de wereld. 

Gedrag dat als dominantie wordt ervaren is eigenlijk 

altijd ongewenst. Paard doet wat zijn brein hem ingeeft 

zonder rekening te houden met jou. Jij labelt het als 

dominant en maakt het zo persoonlijk. Dat label maakt 

dat we op een bepaalde manier reageren. Het geeft 

een kader waardoor ons eigen gedrag gerechtvaardigd 

wordt. Paard dominant? Dan mag ik zus en zo reageren. 

Maar wat je ziet ben jij. Dat is niet het paard. Het is 

wat jij ervan maakt. Wat jij wil zien. Waar jij last van 

hebt. En zodra je het labelt zit je vast. Zou je er ook 

anders naar kunnen kijken en er anders mee omgaan?

Kijk eens buiten een label of kader. Onderzoekend. 

Empatisch. Open. Realistisch. Whatever. 

Maar uit dat oh zo gewenste hokje.

Daar start de oplossing.

Niet bij het label.

Dominantie, hou op zeg. Ik denk dat veel werkgevers 

werknemers willen die zich gedragen als paarden: zo 

enorm werkwillig dat ze er nogal eens aan onderdoor 

gaan. Grote monden horen bij mensen.

En mijn hengst? Die is helaas even stormachtig uit mijn 

leven verdwenen als hij gekomen was. Ik denk altijd 

met een grote glimlach aan hem. Hij was het meest 

stoute paard wat ik ooit heb gehad, maar ook het 

paard waarmee ik de meest onmogelijke dingen ge-

daan heb en waar ik grenzeloos van gehouden heb. 

Ik heb me suf gelabeld en weer ontlabeld. 

Gedrag… te mooi gewoon.  

Monya Spijkhoven is oprichter, trainer, docent 

en instructeur van de Gelukkig Ruiter Academie, 

dé plek voor de meest paardvriendelijke 

instructeursopleiding van Nederland. 
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