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Andrew McLean werkt met de acht onderstaande 
 trainingsprincipes:

1. The pressure principle 
Als je beenhulpen of teugelhulpen geeft, leg je druk 
op het paard. Op het moment dat je je been weer 
afhangt of wanneer je je hand ontspant, haal je de 
druk eraf. Het eraf halen van de druk heet negatieve 
bekrachtiging en werkt (logischerwijs) als een belo
ning. Positieve bekrachtiging bestaat ook. Dat krijg je 
als je je paard een hulp geeft (dus het paard ‘druk’ 
krijgt), het paard op de juiste manier reageert en je 
het beloont (met je stem, door te krabben op z’n 
schoft, of eventueel met voedsel). Juiste timing en 
dosering is essentieel voor het juiste leereffect bij het 
paard. Doel is om het paard te leren om op zo licht 
mogelijke druk te reageren.

2. Pavlov’s principle
Vernoemd naar de Russische fysioloog Ivan Pavlov, 
die in de 19e eeuw onderzoek deed naar het spijs
verteringstelsel van honden en er bij toeval achter 
kwam dat honden niet alleen speeksel produceerden 
als voedsel kregen, maar ook als er signalen waren 
(bijv. een bel) dat ze voedsel zouden gaan krijgen.  
Bij paardrijden is een beenhulp een signaal dat het 
paard naar voren moet. Dat het paard naar voren 
moet op de beenhulp, moet hem (door beloning als 

het op de juiste manier reageert) worden geleerd. 
Het paard doet dat niet van nature. 

3. The exclusivity principle
Iedere reactie heeft een eigen hulp. Hulpen worden 
niet tegelijk gegeven (bijvoorbeeld been en teugel
hulp tegelijk geven).

4. The shaping principle
De gewenste reactie van het paard moet stap voor 
stap worden ontwikkeld.

5. The proportionial principle
Naarmate de hulp duidelijker wordt, wordt de reactie 
van het paard groter.

6. The self carriage principle
Hiermee wordt bedoeld dat een paard, zonder vast te 
houden (door de ruiter), zijn tempocontrole, recht
gerichtheid en aanleuning, behoudt.

7. The fear principle
Angst is snel geleerd, moeilijk vergeten en sterk ge
associeerd met de beweging en vluchtgedrag van het 
paard. Door op de goede manier om te gaan met angst 
bij een paard, kan de angst en vluchtgedrag vervagen. 

8. Mentality principle
Een paard en een mens denken en reageren heel 
anders. Een paard moet geen menselijke eigenschap
pen worden toegekend, maar moet worden gezien 
als wat het is: een vluchtdier dat bij gevaar zo snel en 
zo ver mogelijk wegrent. 

Training Principles

Van nature is een paard een dier dat op angstige situaties reageert met vluchten, zo snel en zo ver mogelijk.


