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trainingsprincipes. Voor mij betekent 
zelfhouding dat een paard, zonder 
dat jij als ruiter of begeleider het 
paard ‘vast houdt’ met de teugels of je 
benen, zijn tempocontrole, recht
gerichtheid en frame behoudt. Ik ver
gelijk zelfhouding van een paard wel 
eens met het niet wegvliegen van een 
vogel. Je kunt een vogel op je arm  
 zetten, maar als je z’n vleugels vast
bindt heb je hem nog niet geleerd te 
blijven zitten. Pas als hij vrij is om weg 
te vliegen, maar toch blijft zitten als jij 
dat gevraagd hebt, heb je hem 
 geleerd te blijven zitten. Ik vind ook 
niet dat zelfhouding een gevolg moet 
zijn van jarenlange training en pas op 
latere leeftijd komt. In mijn definitie is 
zelfhouding iets waar vanaf het aller
eerste begin naar gestreefd wordt.’

Je hebt ook de manier van leren bij 
olifanten bestudeerd. Is dat vergelijk-
baar met die van paarden?
‘In zekere zin is de intelligentie van 
een paard en een olifant vergelijk
baar.  Beide hebben een goed geheu
gen, en je kun beide veel leren. De 
hersenen en daarmee het leervermo
gen van een paard ten opzichte van 
een mens is daarentegen veel 
 beperkter. Zo hebben paarden geen 
voor stellingsvermogen of fantasie. Ze 

 kunnen niet over het verleden of over 
de toekomst nadenken, redeneren, 
 dingen opblazen of juist bagatellise
ren. Deze beperkte ontwikkeling van 
de hersenen is ontstaan omdat paar
den duizenden jaren lang beschik
king hadden over voldoende gras
landen en voedsel. Ingenieuze 
jachttech nieken om te overleven wa
ren over bodig. Hierdoor is het gedeel
te van de hersenen dat bedoeld is om 
te redeneren, analyseren en reflecte
ren niet ontwikkeld. Paarden reageren 
slechts op de prikkels uit de om geving, 
waaronder onze hulpen. Zij  vertonen 
 probleemgedrag wanneer zij in de 
war zijn, door de verkeerde signalen of 

zelfs tegenstrijdige signalen die wij 
hen  geven. Voor een olifant gaat dit 
verhaal ook voor een groot deel op. 
 Zeker als je het over het geheugen en 
de  manier van leren hebt. Olifanten 
zijn overigens wel intelligenter dan 
paarden. We leren de olifanten bij
voorbeeld ‘zitten’, zoals een hond. Dat 
zou je een paard ook kunnen  leren. 
Maar er zijn olifanten bij, die na het 

commando ‘zit’ eerst een comfortabel 
plekje uit zoeken om te gaan  zitten, en 
dan vervolgens gaan zitten. Dat komt 
bij een paard niet voor. Als een paard 
niet direct  reageert op een comman
do, gaat hij dat een halve minuut later 
ook niet meer doen. Ze kunnen een 
commando niet even onthouden om 
het later uit te voeren. Een olifant kan 
dat wel.’ 

‘Olifanten zijn  
          intelligenter  
    dan paarden’
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Paard parkeren in Rotterdam 
Eén van de methoden die McLean gebruikt om paarden van angst 

af te helpen is ‘overshadowing’. De gedachte hierachter is dat 
wanneer een paard aan twee intense stimuli wordt blootgesteld, 
het maar op één kan reageren. Aan de andere went het paard. 

McLean: ‘Om overshadowing toe te passen doen wij grondwerk. 
We leren paarden ‘parkeren’, wat zo veel inhoudt dat ze  

 wanneer gevraagd  stil blijven staan en wachten op een hulp 
voordat ze weer voorwaarts of achterwaarts gaan. Je moet daarin 
heel consequent zijn. Waarom leren we dat? Stel nu dat er voor 
het paard iets angstigs gebeurt. Het paard is bijvoorbeeld bang 

voor wapperende vlaggen. Dan zorg je ervoor dat het dankzij dit 
grondwerk een intense stimuli heeft. Het moet zich richten op 

naar achteren gaan, naar voren gaan, een keer halt houden, weer 
naar achteren gaan enz. Een paard kan maar op één ding tegelijk 

letten, dus door het grondwerk waarmee je hem bezig houdt, 
went het als vanzelf aan de vlaggen.’ Tijdens de clinic in de Rotter
damse Manege werd het parkeren in de praktijk toegepast (foto).




