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Wetenschap

Eén hulp  tegelijk

je de teugelhulp en doe je niets met 
je benen. Hoe belangrijk is dit?
‘In totaal kunnen er acht trainings
principes worden onderscheiden. 
Deze principes zorgen ervoor dat er 
optimaal gebruik gemaakt wordt van 
de leercapaciteiten van het paard. 

Het geven van één hulp tegelijk is een 
belangrijk basisprincipe. Ik ben het 
op dat gebied dan ook fundamenteel 
niet eens met verschillende oude leer
meesters, meestal van Duitse afkomst, 
die verkondigen dat als je terug wilt in 
tempo, je een teugelhulp in combina
tie met een beenhulp moet geven. Je 

geeft met de beenhulp een tegen
gestelde hulp van wat je wilt. Dat is 
verwarrend voor een paard. Zeker met 
de hoog in het bloed staande en vaak 
zeer sensibele paarden van vandaag 
de dag is het ondenkbaar om zulke 
tegenstrijdige hulpen tegelijk te 
 geven. Het apart geven van de been 
en teugelhulpen is een filosofie die 
sinds de successen van Anky van 
Grunsven in de dressuurwereld terrein 
wint en de meeste Nederlandse top
ruiters  volgen dit principe. Maar het is 
niet door mij, of door de Nederlandse 
 dressuurruiters verzonnen. Twee 
 eeuwen geleden stelde dressuur
trainer Francois Baucher hetzelfde.’

Wat is zelfhouding en hoe belangrijk 
is zelfhouding?
‘Zelfhouding is ook één van de acht 

als hij in de natuur achterna gezeten 
wordt door een roofdier. Het paard 
heeft van al onze huisdieren de grootst 
ontwikkelde amigdilla, het gedeelte 
van de hersenen dat de primaire 
vluchtreactie op angstimpulsen 
 veroorzaakt. Het ziet daardoor nieuwe 
en andere dingen relatief snel als een 
bedreiging en reageert dan door te 
vluchten. Natuurlijk is het ene paard 
gevoeliger dan het andere paard, dat 
houd je altijd. Maar van nature is een 
paard een dier dat op angstige situa
ties reageert met vluchten, zo snel en 
zo ver mogelijk. Dat is een feit. Maar 
wat gebeurt er als een paard op iets 
waar hij bang voor is, snel en ver weg 
kan vluchten? Dan reageert hij de vol
gende keer in een soortgelijke situatie 
nog angstiger en wil hij nog sneller en 
verder wegrennen. Als een paard niet 
weg kan rennen, dus geen ‘fast legs 
and distance’ krijgt, zal het een vol
gende keer in een soortgelijke situatie 
juist minder angstig reageren. Als de 
situatie verschillende keren herhaald 
wordt en het paard kan nooit weg
rennen, zal de vluchtreactie verdwij
nen en krijgen wij de controle over de 
benen en de reactie van het paard. 
Dit principe is deels ook de basis van 
het succes van de ‘round pen’ van 
Monty Roberts. Daarin kunnen paar
den nog wel vluchten, maar de ruimte 
is beperkt dus ze kunnen geen afstan

den (distance) maken, waardoor er 
een zekere controle over de vlucht
reactie ontstaat.’

een ander principe is dat je maar één 
hulp tegelijk geeft. Dus als je voor-
waarts wilt, geef je been en doe je 
niets met de teugel. Wil je terug geef 
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Clinic bij de Rotterdamse Manege 
Andrew McLean verbleef in oktober in Europa. Hij verzorgde  
meerdere clinics in Nederland, ondermeer tijdens het Global  
Dressage Forum en het Wetenschappelijk Seminar van ISES,  

beide georganiseerd bij Academy Bartels in Hooge Mierde. Bij de 
Rotterdamse Manege in Rotterdam was Andrew McLean een dag 

te gast en ging hij uitgebreid in op zijn Learning Theory. Zijn pupil, 
de Rotterdamse Janine van der Drift (foto) was (mede)organisator 

van een clinic. Zij verbleef vorig jaar enkele  
maanden in Australië om zich de methodiek eigen te maken en 

geeft dit in Nederland door aan haar pupillen.  
| Info: www.andrewmclean.nl of www.aebc.com.au/home.

‘Ik ben het fundamenteel niet eens  
        met verschillende oude leermeesters’




