
Je paard begrijpen

Laat de filosofie van het
horsemanship de rode draad zijn

in jullie samenwerking

H O R S E M A N S H I P
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Blij dat je hier bent !
Hartelijk dank voor het downloaden van dit E-book! 

Het doel van dit E-book is om jouw leven en het leven van jouw paard aangenamer te

maken. 

Het is een boek dat je steeds weer opnieuw kan lezen waarbij je het telkens met een

andere nuance zal lezen. Telkens opnieuw krijgt het een meer diepgaande betekenis

omdat jouw inzicht en gevoel meer ‘paards’ worden.

Mogelijks wijkt het wat af van andere boeken. Hoe komt dat? 

Ik heb getracht een gevoel neer te schrijven. ‘A feel' of een gevoel dat de aantrekking -

de olie vormt tussen verschillende elementen die een geheel (kunnen) vormen. 

Het is geen opsomming van to do’s en don’ts. Het zijn geen hands-on oplossingen,

maar het is wel een cruciaal – te vaak onderschat en besproken – gegeven in het

vinden van een fijne samenwerking tussen jouw paard en jezelf. 

Geniet ervan! 
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Het gedachtengoed - Horsemanship

W A A R O M  D I T  E - B O O K ?

For the love of the horse

In de eerste plaats omdat ik paarden graag zie. 

Waarom zie ik ze graag? Waarom wil ik – en zoveel anderen – met hen omgaan? 

Dit ervaar ik in de eerste plaats als een moeilijke vraag. Ik leg je later uit waarom. 

Ten tweede omdat er heel wat mensen en paarden zijn die met een bepaald wrang

gevoel of ‘onvolledig’ gevoel met elkaar omgaan. Soms leidt dit tot onveilige situaties.

Soms tot een neerwaartse spiraal wat jullie samenwerking betreft. Het niet kunnen

achterhalen van de hoe en waarom waardoor jij je motivatie als paardenliefhebber

verliest. 

De oorzaak van dit wrang gevoel kent verschillende redenen. 
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Z O V E E L  P A A R D E N ,  Z O V E E L  M E N S E N  M E T  E L K
H U N  D I N G E T J E .  

We kunnen wel een rode draad trekken door de vele verschillende verhalen. 

Het komt in hoofdzaak hier op neer: Jij vraagt iets van jouw paard, maar jouw paard

geeft het jou niet. Als je de oplossing zou vinden om je paard aan te zetten om te

geven wat jij graag ontvangt, je zou deze oplossing inzetten.



Daar wringt het schoentje. 

Waarom doet jouw paard zo? Waarom vervuld jouw paard niet wat jij voor ogen

hebt? 

Het is jou onbekend waarom jouw paard zich zo gedraagt en wat jij eraan kan doen.

Dit brengt een gevoel mee dat niet aangenaam is. Het geeft jou een oncomfortabel

gevoel wat jou mogelijks droevig, angstig, onzeker, boos of gefrustreerd maakt. 

Dat is niet nodig. Bijkomend is dit zeker niet de reden waarom jij met paarden omgaat. 

De tijd die je voorhanden hebt wil je kwaliteitsvol doorbrengen zonder veel zorgen of

(misschien zelfs) verdriet. 

Daarom. 
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Breng veiligheid, comfort en plezier tussen jullie beiden. 



Ben je er nog? 

V O O R  D E Z E  D I E  O P  H E T  P U N T  S T A A N  O M
I E T S  A N D E R S  T E  G A A N  D O E N …

Wat gaat er op dit moment door jouw hoofd? 

Heb ik jouw interesse opgewekt of sta je op het punt om iets anders te gaan doen?

Voor deze die nieuwsgierig zijn geworden. Lees gerust verder. 

Waarom verlies ik jou hier? Heb je het gevoel dat het niet voldoende oplossingsgericht

zal zijn? Heb je het gevoel dat je sterk uit je comfortzone zal moeten komen? Dat we

ons stilaan begeven op een wolk die straks uiteenspat?

Weet je, enige tijd terug gaf iemand aan niet klaar te zijn voor ‘Horsemanship’. Mijn

mond viel in zekere zin open. Verder in het E-book kan je lezen wat ik versta onder

Horsemanship. 

Na m’n mond weer te sluiten, maakte ik me de bedenking dat ik het mogelijks ‘te

zwaar’ gemaakt had voor deze persoon. 
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Op zich is het niet zwaar. Jullie hoeven geen paardentrainers of wereldverbeteraars te

worden. Het begrip dat ontstaat door inzicht te verwerven in een aantal belangrijke

punten maakt het juist minder zwaar, veiliger en comfortabel, maar ook leuker. 

D I T  K U N N E N  Z E E R  E E N V O U D I G E  P U N T E N
Z I J N :  

Het borstelen loopt niet vlot; 

De negatieve reactie bij het opzadelen; 

Je bent onzeker om jouw paard hooi te geven; 

Je paard doet alles wat je vraagt. Maar had hij maar wat meer interesse en blijk van zin

getoond…
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H E T  G A A T  D A A R O M  N I E T  A L T I J D  O M  P U N T E N
Z O A L S :  

Steigeren en bokken;

Een paard dat uithaalt naar jou; 

Trailerlaadproblemen; 

Een paard dat op hol slaat.

Het is ook niet zo dat jijzelf alles dient op te lossen. Niet iedereen hoeft bijvoorbeeld z’n

eigen paard zadel- en ruitermak te maken. Niet iedereen hoeft z’n jonge paard door te

rijden. Er zijn dingen die ‘gefixt’ kunnen worden door een professional. 

Maar een ietwat meer paarden-mindset doet wonderen. 



Aan de hand van dit E-book wil ik het paard en de manier waarop ze met ons omgaan

vanuit een andere hoek belichten dan wat doorgaans gebeurd.  

Vanuit menselijke verlangens en verwachtingen. Vanuit menselijke gevoelens en

emoties. Vanuit een bepaalde vorm van liefde, worden vele acties van paarden

aanzien. 

Er zijn heel wat overeenkomsten tussen paarden en mensen. Echter zijn er wel

belangrijke verschillen die ertoe kunnen leiden dat iemands acties en reacties - hun

communicatie - verkeerd geïnterpreteerd worden. Dit leidt aan beide kanten tot zich

niet begrepen voelen en uit zich op een bepaalde manier, gedrag. 

Dit E-book licht een tipje van de sluier op: je leert de wereld waarin je paard leeft

kennen. 

Je leert je paard begrijpen.

Van hieruit laat ik jou ontdekken dat jouw paard veel verder reikt dan het uiterlijk

waarneembare. 

Vanuit deze visie wil ik jullie dichter bij elkaar brengen.
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Waarom ga jij graag met paarden om? 
Is het omwille van hun kracht – Omwille van hun schoonheid – De snelheid – Hun

kwaliteiten in het brengen van rust, van waarde in jouw leven? 

Vele vragen en veronderstellingen die iedereen voor zichzelf kan invullen. 

De reden waarom ik paarden heb, is in de loop van de jaren geëvolueerd. 

Als ik voor mezelf terugga in de tijd, dan kan ik stellen dat de verwachtingen die ik ooit

had weg zijn. 

Tinkel haar energie had ik graag ingezet om Working Equitation parcoursen te rijden. 

Bente, die was in mijn gedachten ontwikkeld naar een mooi opgeleid rijpaard. Waarbij

galop onze meest aangename en welbeheerste gang was. 

Dat waren mijn verwachtingen.
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Spendeer jullie
tijd goed



Tot op het moment dat ik me steeds meer bewust werd van wie Tinkel was / is en wat

ze mij kost wat kost wilde geven. Met Bente ben ik op rijvlak nooit ver geraakt. Een

acute blessure heeft in die mate schade toegebracht welke mijn verwachtingen

meteen een halt toeriep. 

Ik had verwachtingen met mijn paarden. Enerzijds het lot heeft beslist dat ze niet

mogelijk waren. Anderzijds heeft inzicht en gevoel mezelf een stop toegeroepen. 

Waar ik nu het moment laat beslissen wat mogelijk is. Het moment ligt open voor

datgene wat binnen het bereik van ons beiden ligt. 

Mijn grootste bezorgdheid is dat ik omwille van mijn verwachtingen hun hart en mind

zou verliezen. Ik wil niet dat mijn doelen een onderwerping inhouden. Dit is een eerste

belangrijk punt om tot een fijne samenwerking te komen. 
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Als ik hen richting kan geven waarbij ik hen 'kan
bewaren' dan is veel mogelijk. 

Omdat deze twee - hun hart en mind - de vertegenwoordiging zijn van de waarde die

ze aan jou als mens geven. 

Het is de oprechte geborgenheid die vanuit een eerlijke objectiviteit tot ontwikkeling

komt. Dit is de liefde voor een paard. 

Dit is zeer cruciaal. Onthoud dit. 

W A A R O M ?



Observeer. Wees stil. Laat het bezinken en
doe er iets constructiefs mee
Als je in het moment observeert – Opneemt in alle rust – Het even zo laat – Een aantal

overwegingen hebt afgetoetst, wordt je ontvankelijk voor wat het paard doet. 

Je reageert niet vanuit een menselijk gevoel of vanuit een persoonlijke invulling.

Wat je paard doet kan je vertalen als zijn gedrag. Het gedrag is de manier waarop jouw

paard uiting geeft aan zijn gevoel en emoties. Het is de manier waarop hij met jou een

communicatie aangaat. 

Het is de feedback van jouw paard voor dat wat jij verwacht en de manier waarop hij of

zij over jou denkt. 

Dit denkproces spoort niet met de traditionele benadering van paarden. Het gegeven

dat een paard emoties, gevoelens en beslissingsrecht heeft, wordt niet bij iedereen

goed ontvangen. In vele gevallen is het een onbekend gegeven. 

Zelf vond ik me ooit best wel een vriendelijke paardeneigenaar. Nog steeds vind ik dat

het niet verkeerd zat. 

Echter, ook ik had een wens die ingevuld diende te worden waarbij ik niet voldoende

opnam wat het met m’n paarden deed. 

Mogelijks druk ik me niet optimaal uit. Er is niets verkeerd met het hebben van

verlangens en wensen. Maar dat zou niet de hoofdreden mogen zijn van het houden

van een paard. Wanneer iemand jouw verlangens en wensen moet invullen, betekent

dit niet dat dit zijn verlangens en wensen zijn. 

Daarom dat ik jou vraag: ‘Waarom ga jij om met paarden?’. 
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Omwille hiervan is het belangrijk om jouw paard z’n taal te begrijpen. Enkel op deze

manier kan je een objectief beeld vormen over wat je samen met je paard

onderneemt. 

De verworven inzichten hebben me van het ene punt naar het andere punt gebracht.

Tot waar ik nu ben. 

Ik heb geobserveerd. Opgenomen. Het laten bezinken en ik probeer er iets

constructiefs mee te doen. 

Het heeft me in staat gesteld acties en reacties te plaatsen in een ruimere context.

Mijn inzicht is verruimd en mijn gevoel is diepgaander. 

Het geeft het paard vertrouwen in mijn handelingen. 

In feite houdt dit in dat je in staat bent om vrij afwezig, vanuit de achtergrond de

situatie kan gaan waarnemen. Je luistert niet om een antwoord te vormen. Het ego is

hier niet op z’n plaats. 

Het geeft voldoening om aan te voelen dat je een meerwaarde bent. Het gevoel dat je

een paard een zorg lichter gemaakt hebt, is een zeer waardevol gevoel.

Geven geeft jou veel meer dan het nemen in de vorm van verwachtingen. 
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Besteed jullie tijd goed. De tijd die jullie samen hebben,
zou voor jullie beiden waardevol moeten zijn. 



Laten we even samenvatten
Wat je tot nu toe gelezen hebt, heeft niets te maken met techniek. 

Het omschrijft een gedachtengoed. 

Dit gedachtengoed is de basis van waaruit ik mijn paarden bekijk. Niet alleen mijn

paarden, ook jouw paard. 

Het is een vorm van respect – Een zekere vorm van nederigheid ten op zichtte van het

paard. Het is een openheid die hun eigenheid toelaat.

 

Dit is onafhankelijk van de discipline die je beoefent. Dit noemt op zich ook niet

‘Horsemanship’. Dit is met liefde omgaan met paarden. 

De benaming ‘Horsemanship’ sluit voor mezelf het beste aan bij dit gedachtengoed.

Lees het hier. Natuurlijk, iedereen geeft een waarde aan een gegeven. 

Wanneer we volgens dit gedachtengoed techniek en kennis implementeren in de

werking met paarden, komen we tot een mooi geheel. 

Laat het een aanvulling zijn op elkaar. Het ene staat niet los van het andere en

omgekeerd. 
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In leven blijven

Zich voortplanten zodat de soort blijft bestaan

De kudde;

Voeding;

Fight of Flee reflex;

Zich vermenigvuldigen; 

Rust. 

Je luistert niet om een antwoord te formuleren. 

Je neemt op om dingen die niet vlot lopen uit te lijnen. Als paardeneigenaar heb je een

rol te vervullen. Deze houdt in dat je jouw paard (en jouzelf) een zo comfortabel leven

moet geven. 

Het paard wil maar een paar dingen: 

Wat heeft het paard hiervoor nodig?: 

Dit kan je omschrijven als de natuurlijke impulsen van een paard. 

Het is belangrijk voor het paard dat hij zijn energie spaart om volgens zijn doel op

aarde in leven te kunnen blijven. 

Nodeloos energie verspillen is niet functioneel. 

Het is belangrijk om vanuit deze natuurlijke impulsen naar het paard te kunnen kijken

en hieraan te voldoen. Dit brengt een algemene rust in het dagelijks leven voor het

paard. Daar ondervind je de minste weerstand. 
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Volg elkaar 

Een comfort dat het paard vanuit zijn natuurlijke
impulsen zoekt. 



Een kudde kan enkel in leven blijven als er een duidelijke hiërarchie is. Als vluchtdier –

als individu – brengt de kudde een veilige omgeving waar je de meeste kansen hebt

om te overleven. De kudde brengt jou tot voeding en water. Brengt jou een omgeving

waar het veilig is om te rusten.
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De kudde

Communicatie 
Een mooi gebalanceerde kudde communiceert in hoofdzaak met elkaar aan de hand

van lichaamstaal. Het doelbewust inzetten van het lichaam is iets wat paarden van

nature kennen. Laten we deze vorm van communicatie dan ook gebruiken. 

Vandaar komt ook de benaming: Natural Horsemanship. We worden de natuurlijke

taal van paarden machtig en gaan deze zelf  toepassen. 

Wij zijn echter mensen. Onze natuur houdt niet in dat wij bewust via lichaamstaal

communiceren. 

Als mens gaan we zeer vlug in het hoofd oplossingen of problemen  bedenken. Deze

oplossingen worden in hoofdzaak vertaalt aan de hand van tools die we in de hand

hebben. 

De ervaring leert dat we ingesteld zijn oplossingen buiten ons lichaam te zoeken. 

Het is niet gebruikelijk om in ons lichaam terug te komen naar onze adem en gefocust

ons lichaam te gaan inzetten waarbij deze een duidelijke consequente betekenis kan

hebben. Waarbij onze hersenspinsels even tot stilstand gebracht worden. 

Daarom is het niet zo eenvoudig om dit onder de knie te krijgen. Geef jezelf tijd en

wees geduldig. Wees niet te kritisch want het neemt jouw motivatie weg waardoor het

nooit de kans gekregen heeft om te werken. 



De kudde kan slechts overleven als er iemand op cruciale momenten energieën en

situaties kan kanaliseren. 

Het spreekt voor zich dat wanneer een groep - bestaande uit verschillende individuen

- in een situatie komt welke angst, onzekerheid, boosheid, ongeduld met zich

meebrengt, iemand die opgaat in deze gevoelens de situatie niet kan kalmeren of in

de hand kan nemen. 

Zo wordt het enkel een ongecontroleerd zootje. 

Iemand zal het voortouw moeten nemen en zeggen dat het goed is. Dat het niet nodig

is om die o zo levensnoodzakelijke energie te verspillen aan banale zaken. Of iemand

die het voortouw neemt om de situatie te herstellen en de veiligheid te herschapen. 

Deze die het voortouw kan nemen, heeft de leiding. Deze die de leiding kan nemen,

heeft de fight or flee reflex enigszins in de hand. Hij verzacht deze. 

Een betere vertaling, deze die de leiding neemt volg je want die heeft de oplossing en

behoudt jou van pijn. Het zou juist gevaarlijk worden om los te koppelen van deze met

inzicht en een reddingsplan dat de rust terugbrengt. 
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Wie neemt of geeft het leiderschap



In leven blijven;

Zijn soort uitbreiden. 

De kudde;

Voeding;

Fight of Flee reflex;

Zich vermenigvuldigen; 

Rust. 

Onze paarden zijn allen gedomesticeerd. Van voor hun

geboorte bepalen wij wie ze worden. De eigenheid van een

soort wordt hierdoor kunstmatig richting gegeven. 

Het instinct hebben we niet geheel in de hand. Dat is er.

Door bloedlijnen samen te smelten worden bepaalde

kenmerken versterkt. Dit is het deeltje dat we wel enigszins

controleren. 

De eigenheid – het instinct - van de soort blijft behouden. 

Weet je nog?

Het paard wil maar een paar dingen: 

Wat heeft het paard hiervoor nodig? 
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Allemaal goed en wel, maar
waar is de link tussen paard
en mens? 

Alle gedrag dat wij ervaren wordt van
hieruit gedreven. 



De hiërarchie in de kudde geeft aan wie de richting en het tempo bepaalt. Er zijn

verschillende rangordes onder de verschillende individuen welke aangeven wie eerst

mag eten, drinken, slapen, rollen, noem maar op. 

Jij vormt samen met je paard een kleine kudde. Iemand leidt. Iemand volgt. 
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De kudde

E E N  A A N T A L  P R A K T I J K V O O R B E E L D E N

Jou niet aanvaarden in hun ruimte; 

Overnemen van controle van ruimte in richting en tempo;

Geen waarde hechten aan jou als persoon. 

Je paard haalt uit naar jou: 

Hij bijt jou tijdens het borstelen;

Problemen bij het voeren; 

De negatieve blik van jouw paard in algemene handelingen.

Je paard laat zich niet zorgeloos leiden van A naar B

Trailerlaadproblemen;

Onzekerheid bij het maken van een buitenrit;

Het gebrek aan energie of juist te snel gaan. 

Je paard geeft jou niet de aandacht waarbij jij je comfortabel zou voelen: 

Zijn gedrag is moeilijk te controleren als je ergens komt. Er gaat veel aandacht

naar allerhande dingen, maar niet naar jou. Je hangt bij manier van spreken

aan het einde van het touw; 

Jouw paard is sloom waarbij het zelfs negatief reageert wanneer je meer

energie vraagt. Oren gaan achterwaarts. Een bokje is mogelijk. Zelfs helemaal

stoppen en staken;

Dreigen wanneer je aandacht vraagt.

Welke gevoelens kennen hun oorsprong hier: 

Hoe vertaalt zich dit: 
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Natuurlijk is het niet altijd altijd en nooit nooit. 

Trailerlaadproblemen kunnen ook een andere oorzaak kennen. Rijtechnische zaken

kunnen veroorzaakt worden door de optoming dat niet passend is voor het paard.

Fysiek ongemak kan leiden tot beperkingen. 

Wanneer je de taal van die andere niet machtig bent, ben je niet in staat over te

brengen wat je duidelijk wil maken. Bijkomend wordt er vaak vanuit ons standpunt een

situatie beoordeeld. Jouw logica is niet dezelfde als deze van jouw paard. 

Dit is van invloed in beide richtingen. Zowel voor jou als voor jouw paard is het zeer

moeilijk om begrepen te worden als de andere het niet begrijpt. 

Nochtans zijn paarden – als kuddedier zijnde – geboren met een natuurlijke drang om

te volgen. Ze zijn er van nature op ingesteld om energieën over te nemen en er deel

van uit te maken. Niet alleen dit, ze voelen feilloos emoties, gevoelens en intenties

aan. Als prooidier kan deze alertheid en sensitiviteit levensnoodzakelijk zijn. 

Zo jammer dat dit verloren gaat doordat het ergens niet doorkomt. Een rechtstreeks

gevolg hiervan is dat het paard zich afsluit en op automatische piloot dingen doet. Of

juist expresief en explosief wordt. 

We hebben het paard geleerd dat wat we vertellen blijkbaar iets is waar je niets mee

kan of hoeft te doen.

Communicatie

E E N  A A N T A L  P R A K T I J K V O O R B E E L D E N

De coördinatie van ons lichaam en de gebruikte tools; 

Oefeningen niet aanvangen noch afsluiten; 

Desensibiliseren versus zinvol inzetten van tools en hulpen. 

Welke acties vallen onder deze noemer: 
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We willen een voorwaarts, maar ons lichaam geeft een achterwaartse beweging

aan. Of we willen het tempo terugnemen door een lichte beweging op het touw en

de zweep of stick vliegt intussen een meter de lucht in;

Ergens tussen alles door, plots een verwachting hebben waar het paard ofwel

helemaal niets mee doet of juist iets probeert te bedenken. Sommige paarden

worden hierdoor boos of juist angstig. Ze hadden het niet zien aankomen, maar

plots moest er blijkbaar toch iets gebeuren. Ik vertaal dit als: ‘Je trapt een beetje op

z’n ziel op deze manier.’; 

Een paard dat op niets meer reageert. Een doorgedreven schriktraining of

desensibilisatie zou je het kunnen noemen waarbij een volgorde van hulpgeving

niet gerespecteerd wordt, wat er toe leidt dat het paard ook effectief nooit meer

denkt dat hij iets moet met die hulp.

Hoe vertaalt zich dit: 
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Voor velen blijkt dit gegeven een vrij negatieve ondertoon te hebben. Leiderschap

blijkt soms wat autoritair over te komen. We willen juist iets samen doen. Je wil die

andere juist graag zien waarbij jouw paard jou ook leuk vindt en graag ziet. Hoe kan

het dan dat wij juist dat trapje hoger moeten staan? Is dit niet synoniem aan

onderwerping?

Dat is onze betrachting om een samenwerking tot stand te laten komen waarbij we

gelijken zijn. Dat is het ultieme doel. Dat lukt echter niet vanuit anarchie noch vanuit

een misplaatste liefde. 

Anarchie zorgt voor chaos. Het zootje waarvan ik eerder sprak. 

Misplaatste liefde houdt in dat de andere vrij is in wat hij wilt of niet wilt
waarbij jijzelf geen waarde hebt. 

In de wereld van het paard werkt het niet zo. Als dit al iets is wat in onze wereld werkt. 

Liefde is volgens mijn perceptie evenzeer richtlijnen uitzetten waarbij die andere ook

verantwoordelijkheden heeft en met waarde en respect met mij zou moeten omgaan.

Ikzelf pas het respect toe volgens zijn soort en z’n levensrugzakje, maar ik bepaal hoe

er met mij omgegaan wordt. Dit houdt in dat ik in leven wil blijven voor m’n eigen

bestwil (en dat van m’n eigen paarden. Wie gaat er anders voor hen zorgen?). Ik ben

geen bijtbal. Noch ben ik iemand waar je op staat of eraf gooit en er dan vliegensvlug

vandoor gaat. Niet dat ik dit een evidentie vind. Er wordt naar gewerkt en gehandeld

tot het moment dat ik verzachting voel en meer comfort tot stand heb laten komen. 

Ik werk naar een punt toe waar het paard mij aanvaard in zijn of haar omgeving. 

Weet je… Richtlijnen brengt rust en stilte. Je dooft de nood om zich negatief te

manifesteren stilletjes aan uit. Dit is voldoen aan de basis impulsen van een paard. 

Alles wat afwijkt van de basis impulsen maakt het paard niet gelukkig. Al die negatieve

uitdrukkingen en acties, de gelatenheid en afwezigheid maken jouw paard niet

gelukkig.

Wie neemt of geeft het leiderschap
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Er is iemand nodig die op cruciale momenten de veiligheid waarborgt en de rust

terugbrengt. 

Dat moet jij zijn.  

'Het is een manier van omgaan met elkaar waar
wederzijds respect tussen mens en dier centraal staat
waarbij de mens tactvol is en met diplomatie leidt.'

 
- Mark Rashid - 
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Wat bepaald het gedrag van jouw paard? 

Er kunnen drie basisgevoelens omschreven worden die bepalend zijn voor het gedrag

dat je waarneemt bij jouw paard, namelijk: angst, dominantie en verwarring. 

Het gedrag van jouw paard

Angst beschermt het paard in tijden van gevaar –
Fight or Flee reflex
Paarden zijn vluchtdieren/prooidieren. Zij hebben bijgevolg een sterk natuurlijk

instinct dat hen dwingt om te vluchten wanneer hun leven in gevaar is. Angst is een

zeer diepgeworteld gevoel dat je paard bij tijden helemaal in zijn macht neemt. 

Wanneer het paard een uitweg ziet, zal het in eerste instantie proberen te vluchten.

Wanneer er echter geen uitweg is, kan het paard - als laatste redmiddel - in de aanval

gaan. 

Paarden die agressief gedrag vertonen worden vaak bestempeld als stout, gemeen

en/of dominant. 

Vergis je echter niet: het is best mogelijk dat paarden die dergelijke signalen uitsturen

eerder onzeker en angstig zijn en enkel hun persoonlijke ruimte trachten te

verdedigen door een dreigende houding aan te nemen. 

Hoe zelfverzekerder het paard, hoe meer het bepaalt
welke spelregels er heersen 
Iedereen heeft wel eens een groep paarden gezien. Heb jij op zo'n moment ooit

aandacht besteed aan hoe beslist wordt wie op de voorgrond staat en wie een paar

meter verder netjes blijft wachten? Heb je al een paard zien dreigen of uitvallen naar

een ander paard? Hoe reageerde dat ander paard? Dat paard zal zich verplaatst

hebben.
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Het meest zelfzekere paard bepaalt de spelregels. Nog belangrijker: het zelfzekere

paard bepaalt wie zijn voeten verplaatst. 

Ik benoem dergelijke paarden wel als hoger in energie zijnde individuen. De meer

uitdagende paarden. 

Verwarring maakt ons paard onzeker of juist defensief 
Verwarring kan ontstaan doordat je niet duidelijk bent in wat je van je paard verlangt.

Deze verwarring kan een onzeker paard angstig maken. Een zelfzeker paard kan in

discussie treden met jou waarbij hij een vorm van dominantie kan vertonen. 

De eigenheid van jouw paard wordt reeds vroeg gevormd. Deze eigenheid zorgt er

voor dat ieder paard anders zal omgaan met bovengenoemde gevoelens. Dit vormt

het uniek gedrag van elk paard. 

Door oog te hebben voor deze drie basisgevoelens en hier gepast mee om te gaan

creëren je een vertrouwensband waar je paard behoefte aan heeft. 

Wanneer je hier de nodige aandacht aan besteedt, kan dit voor jouw paard betekenen

dat jij aanzien kan worden als iemand die hij kan vertrouwen. 

Iemand die hem kan leiden zonder dat zijn leven in gevaar komt. Iemand die deze

voornoemde basisgevoelens niet in die mate zal triggeren waardoor ze niet

geactiveerd worden. 
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Net zoals iedereen hebben we het druk. De tijd die ons ter beschikking staat is

beperkt. 

Waar zouden we de tijd vandaan halen om ons te kunnen geven in een nieuw verhaal? 

Ik heb de tijd gevonden die nodig was om me te verdiepen in deze materie en ik ben

er van overtuigd dat de tijd die ik tot nu toe heb geïnvesteerd, meer dan nuttig is

geweest. 

Door meer oog te hebben voor detail en alles in een ruimere context te plaatsen,

kunnen we ons veel tijd besparen. Voorbereidingen zullen beter verlopen waardoor

escalaties minder ons pad zullen kruisen. Wanneer onwetendheid plaats maakt voor

kennis, techniek en gevoel zal het nemen van onnodige risico’s minimaal zijn. 

Zal het bezoek van de hoefsmid vlot verlopen. Zal het laden van je paard niet langer

duren dan de rit die je had willen maken. Je trainingen worden efficiënter omdat je

feeling aangescherpt is en duidelijk aanvoelt wanneer je nog dat beetje kan vragen of

juist beter stopt. 

Als je de tijd optelt die je verliest omdat de voorbereiding te wensen overliet, zie je pas

hoeveel tijd je verloren bent. 

Ook jij bent in staat een wezenlijk verschil te
maken in het leven van je paard. 

Je kan op eender welk tijdstip voor kantelmomenten zorgen voor jouw paard en voor

jezelf. Wanneer je niet goed weet hoe je dit alles om moet zetten naar voor jou

verstaanbare materie, laat je dan omringen door mensen die jou kunnen verder

helpen.

Geloof in jullie mogelijkheden en creëer
kansen
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Het is niet moeilijk excuses te vinden zodat je bij het oude vertrouwde kan blijven. 

Waar komen die excuses vandaan? 

Sommige excuses worden je opgedrongen. Andere vinden we graag zelf uit. Het vraagt

heel wat toewijding om iets te gaan doen waar we niet mee vertrouwd zijn. Op zoek

gaan naar iets anders kan in zekere mate beangstigd zijn. Uiteindelijk is het veilig te

blijven bij datgene wat je kent. Wie weet wat brengt het andere? Dat andere kan jou

het gevoel geven – zeker wanneer je startende bent - dat je een complete mislukking

bent. Het vraagt moed om in jezelf en je paard te geloven, jouw eigenheid op dit vlak

te behouden en om jouw mannetje te staan wanneer sommigen er zich toe geroepen

voelen jouw manier van werken te veroordelen. 

Denk er aan dat waarschijnlijk iedereen diezelfde gevoelens heeft gekend. 

Indien je volhardend genoeg bent laat je deze fase eerder vroeg dan laat achter je. 

Probeer jouw ingesteldheid op te tillen naar een niveau
waar jijzelf niet de remmende factor wordt in jullie
ontwikkeling. 
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Doorheen dit E-book heb ik een aantal belangrijke waarden aangehaald die de basis

zouden moeten vormen van waaruit alles tot ontwikkeling komt. 

De basis

In de eerste plaats, zie jouw paard graag; 

Een ietwat meer paarden-mindset doet wonderen; 

Laat jouw verwachtingen geen onderwerping inhouden; 

Wat is de waarde dat jouw paard aan jou als mens geeft?; 

Besteed jullie tijd goed. De tijd die jullie samen hebben, zou voor jullie beiden

waardevol moeten zijn; 

Horsemanship – Met liefde omgaan met paarden; 

De kudde – Communicatie – Lichaamstaal; 

Wie neemt of geeft het leiderschap?; 

Hoe vertaalt zich dit tussen paard en mens? - Gedrag;

Geloof in jullie mogelijkheden en creëer kansen.

Jouw paard boos kijkt naar jou; 

Hij er weer maar eens vandoor gaat; 

Jouw pony opnieuw geen interesse heeft en jij overloopt van ‘de goesting’; 

Hij niet op de trailer wil;

Hij uithaalt naar jou. 

Tien cruciale punten die de basis vormen. Dit houdt geen techniek in. Het komt neer

op het hebben van empathie voor een paard. Het werkelijk liefhebben van een paard.

De bereidheid om naar jezelf te kijken en een situatie op te zetten tot slagen waarin

jijzelf de eerste stap zet.

Vanuit deze basis is jouw paard zoals hij iedere dag opnieuw is. Door hier inzicht in te

krijgen zal je in staat zijn om op het meest optimale moment los te laten, juist dit of

dat niet te doen, even een hold in te roepen en meer begrip te hebben wanneer: 

Ik lijst ze hieronder voor jou - gezuiverd van andere
woorden en zinnen - op:
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De techniek vinden we terug in de grondwerk oefeningen. Het houdt een isolatie in

van een reeks te bevestigen handelingen die gebaseerd zijn op de communicatie die

paarden onderling kennen. 

Vanuit deze geïsoleerde oefeningen – waarbij je de meest veilige positie aanneemt,

naast het paard – wordt je een waardevol mens in de ogen van je paard.

Niet alleen oefeningen tijdens een kort moment. Ieder moment dat je bij jouw paard

bent, is een kort moment waar hij of zij aftoetst waar jullie positie ten op zichtte van

elkaar is. Via deze pagina kan je meer terugvinden betreffende grondwerk. Deze

blogs geven jou een duidelijk beeld wat de betekenis van grondwerk is. Via deze
pagina worden de drie methodes binnen het horsemanship verduidelijkt. 

Van zodra jij puzzelstukjes op de meest optimale
plaats gelegd hebt, zal jouw beste paard er voor jou
zijn. 

https://www.purehorse-horsemanship.be/blog/category/grondwerk
https://www.purehorse-horsemanship.be/blog/category/grondwerk
https://www.purehorse-horsemanship.be/blog/category/grondwerk
https://www.purehorse-horsemanship.be/grondwerk---rijden---werk-in-vrijheid.html
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Paarden maken sinds vele jaren deel uit van mijn leven.

 

Ik was niet het pennymeisje dat uren doorbracht in maneges. 

Als jong meisje had ik het niet zo begrepen met de gang van zaken in een manege. In

hoofdzaak was ik alleen met m’n verzorgpony’s ergens in een bos te vinden. Tot groot

verdriet van mijn moeder moest zelfs mijn school wijken voor mijn passie. 

Die ‘schitterende’ schoolcarrière heb ik later moeten inhalen. Wat me gelukt is. Wat ik

mezelf – wanneer ik slimmer werd – vaak beklaagd heb. Maar goed, ik heb het nadien

nog goed gemaakt.

Maar… al die uren dat ik doorbracht bij de paarden zijn minstens even waardevol

geweest. Ze gaven me een veilig gevoel. Het was fijn om samen met hen in de

buitenlucht te vertoeven. Ze hebben me dingen geleerd die ik op de schoolbanken

niet had kunnen leren.

Deze die het E-book geschreven heeft

Waar ben ik nu? 
In het veld - op ’t Kreekhof - samen met mijn pony’s. Daar ben ik nu. Daar waar het

fijn is. 

Wat zijn m'n doelen met m'n paarden?

Dat lees je hier. 

Waar ben ik geweest? 

Ik wil ze zo gelukkig als mogelijk maken in een wereld die niet oorspronkelijk hun

wereld is. Ik kan hen enkel gelukkig maken als ik naar hen luister. In combinatie met de

kennis waarover ik beschik, voeg ik hier dingen aan toe waarvan ik weet dat het hun in

lichaam en geest gelukkiger zal maken. 

https://www.purehorse-horsemanship.be/onze-basis---het-kreekhof.html
https://www.purehorse-horsemanship.be/clinics--opleidingen.html
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De hoofdbetrachting in mijn lessen is de waarde van ieder paard te belichten. 

Ik wil jou bewust maken van de oorzaak van uitdagingen waarmee je geconfronteerd

wordt. Deze bewustwording brengt begrip mee voor de situatie die nu plaatsvindt. Van

hieruit gaan we aan de slag - op het tempo dat het paard aankan én jijzelf - om dingen

op een diplomatische en paard- en mens-correcte manier om te buigen naar een

meer comfortabel gegeven. 

Ik ga ervan uit dat voor bijna alle uitdagingen een oplossing is. Het is maar net hoeveel

tijd jij wil en kan investeren in jouw ontwikkeling en deze van jouw paard. 

Dit is een zeer belangrijk gegeven in het slagen van iets. 

Voor sommige zaken is een quick fix mogelijk, maar voor de meeste zaken is deze er

niet. Zal het mogelijks heel wat tijd vragen voordat ‘het nieuwe’ bevestigd is in het

hoofd en lichaam van het paard en van jouzelf als mens. 

Van hieruit heb ik voor iedereen die wil overgaan tot de aankoop van een paard de

volgende blog geschreven: ‘Waarom heb jij een paard aangekocht?’. Lees het even. 

Ben je nieuwsgierig geworden? 

Bezoek de website even. Deze zal jou een nog ruimer beeld geven en natuurlijk ook

tot de opleidingen brengen die op de agenda staan. 

Of neem contact op: info@purehorse-horsemanship.be - 0485 787 232

Waarom zou je contact met me opnemen? 

https://www.purehorse-horsemanship.be/waarom-heb-jij-een-paard-aangekocht.html
https://www.purehorse-horsemanship.be/waarom-heb-jij-een-paard-aangekocht.html
https://www.purehorse-horsemanship.be/
https://www.purehorse-horsemanship.be/aanbod.html


Slot
Bewaar dit E-book en neem het verschillende malen door. Het is niet evident om je

een techniek eigen te maken. Een gevoel – mindset – eigen worden, is nog een

tikkeltje meer uitdagend. 

Maar zoals Ray Hunt het zo mooi verwoord: 

'You have to give something you never gave, to get something you never
had.' 

 
Breng veiligheid, comfort en plezier in jullie samenwerking. 

Liefs, 

Wat bied ik jou aan? 
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Silvia

https://www.purehorse-horsemanship.be/aanbod.html


www.purehorse-horsemanship.be

Je paard begrijpen
Silvia Van Houtte

https://https/www.purehorse-horsemanship.be/

