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Voor een wetenschapper zijn er veel 
gebieden om te onderzoeken. Waar-
om heb je ‘het leren van paarden’ als 
onderzoeksonderwerp gekozen?
‘Mij als zoöloog interesseert het gedrag 
van dieren enorm. Nadat ik mijn studie 
had afgerond, ging ik terug naar de 

Paarden begrijpen volgens 
Andrew McLean Eén hulp  tegelijk

Hoe leren paarden?  
Wetenschapper Andrew 
McLean maakte van deze 
vraag zijn levenswerk en 
vertaalde het in een  
zogenaamde Learning 
Theory voor paarden.  
Recent was hij in Neder
land en gaf enkele clinics, 
demonstraties en work
shops. Hoefslag was erbij.
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universiteit om les te geven. Dat heb ik 
ongeveer twaalf jaar gedaan. Daarna 
heb ik me toegelegd op herpatologie 
(studie van reptielen en amfibieën, 
red.). Desondanks bleef het gedrag van 
dieren me enorm trekken. Waarschijn
lijk had dat alles te maken met het feit 

dat ik in die periode eventing reed en 
zelfs deel uitmaakte van het Austra
lische team. Natuurlijk heb ik ook les 
gehad, maar omdat ik zelf ook volop 
reed ontwikkelde ik mijn eigen visie 
over de omgang met paarden. Die 
 visie droeg ik ook uit aan mijn leer
lingen. Ik realiseerde me dat er een 
groot gat zat tussen dat wat mijn coa
ches me vertelde, en dat wat ik als 
coach aan mijn leerlingen vertelde. 
Met de Learning Theory heb ik gepro
beer dat gat te vullen.’

omgaan met de angstreacties bij 
paarden, jij noemt het ‘fast legs and 
distance’ (snelle benen en afstand 
maken), is een belangrijk principe in 
jouw methode. Leg dat eens uit.
‘Als een paard bang is, zal het van 
 nature altijd proberen te vluchten. Die 
vluchtreactie kan zijn leven redden 

Wie is Andrew McLean?
 Woonplaats: Broadford, Australië
 Bedrijf: Australian Equine Behaviour Centre
 Burgelijke staat: getrouwd met Manuela
 kinderen: twee zoons en een dochter; die alle drie rijden.
 Doel: ‘Mijn doel is grotendeels bereikt als nationale 

 federaties over de hele wereld de Learning Theory 
opnemen in hun lesprogramma’s, waardoor paar
densportbeoefenaars hun paarden beter 
 be grijpen. Daardoor komen de paarden lichter aan 
de hulpen en komen ze beter tot hun recht.’


