Gedrag

Eén hulp tegelijk
Paardrijden is een denksport
Je wilt dat je paard een overgang van draf naar stap maakt. Dus je neemt meer druk op beide
teugels. Je wilt dat je paard nageeft. Dus je neemt meer druk op beide teugels. Of deze: je maakt een
overgang terug, terwijl je gas geeft met je benen. Snap jij het nog? Je paard niet.
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In theorie lijkt het allemaal zo makkelijk. Je paard
kort aanraken met beide benen betekent voor
waarts, even meer druk nemen op beide teugels is
‘ho’. Hulpen zijn aanwijzingen voor het paard dat
er iets moet gebeuren. “Een hulp moet altijd iets
betekenen”, zegt Janina van der Drift. Ze is gespe
cialiseerd in paardengedrag en liep stage bij ge
dragswetenschapper Andrew McLean. Janina helpt
paardeneigenaren bij allerlei problemen die ze te
genkomen in de omgang en het rijden. Janina gaat
daarbij in op het leerproces van het paard.
Een hulp is dus een prikkel voor een paard dat er
iets van hem wordt verlangd. “Het is altijd een
vorm van druk, met je been of je hand. Het paard
wil van die druk af. Als hij doet wat je wilt, dus de
juiste reactie geeft, neem je de druk weg. Dat is zijn
beloning. Een jong paard weet nog niet wat een be
paalde hulp betekent. Die leert door uitproberen.
Hij voelt een hulp, doet iets en als hij het goede
doet, waardoor de druk weggaat, zal hij begrijpen
dat het gedrag ervoor het gewenste is. Je moet dat
een aantal keren herhalen om het te bevestigen. Als
je dat goed doet, gaat het automatisch steeds beter.”

den lager of breder houden. Ik heb het zelf gepro
beerd, maar ik vraag me echt af of het paard dat
als verschil voelt. Druk is druk.” Janina benadrukt
dat een paard vanzelf gaat nageven als hij licht aan
de hulpen staat en goed reageert op de voorwaart
se beenhulpen. “Ontspanning in de kaken krijg
je niet van druk. Dat levert alleen maar meer span
ning op. Juist door een paard goed te leren rea
geren op die simpele hulpen van voorwaarts op
het been en terug op je hand, creëer je ontspan
ning en daarmee nageeflijkheid. Er wordt vaak
geroepen dat een paard eerst moet nageven voor
dat je verder kunt met oefeningen. En dan krijg je

dat ruiters dat met de hand proberen af te dwin
gen. Maar hand betekent ‘ho’… Heb je een paard
dat echt aan ‘dakinspectie’ doet, waardoor je het
hoofd wel even naar beneden moet vragen, doe
dat dan in een overgang terug, zodat hij in ieder
geval de associatie met de ‘ho’ houdt.”
Gedragsproblemen
Het laatste en misschien wel het belangrijkste punt
is dat je nooit tegenstrijdige hulpen moet geven. Ja
nina: “Been is voorwaarts, hand is terug. En je paard
moet op een lichte hulp reageren. Tot zover is ieder
een het wel met elkaar eens. Maar dan gaan ruiters >>

Anky: ‘Meer aandacht voor eenduidige hulpen’
Anky van Grunsven vindt het geven van eenduidige hulpen heel erg belangrijk. Het systeem dat zij
gebruikt in haar rijden en training is erop gebaseerd. “Eén hulp tegelijk, waar je reactie op wilt.
Krijg je die niet, dan herhaal je de hulp sterker. Doet het paard wat je wilt, dan doe jij niks meer. Je
geeft of hand of been, niet allebei tegelijk.” Ze erkent dat dit veel beheersing van ruiters vergt. En
een heel consequente aanpak. “Je moet goed weten wat je doet. Als je zo hebt geleerd te rijden

Gokspelletje
Wil je dat je paard je goed begrijpt, dan zijn er een
aantal spelregels. “Als een paard een hulp krijgt,
móet hij een reactie geven. Dat moet je van hem
eisen. Als je daar niet consequent in bent, stompt
hij af. Krijgt hij geen hulp, dan hoort hij in hetzelf
de tempo, in dezelfde houding en richting door te
gaan.” Verder is van belang dat een hulp altijd het
zelfde betekent. “Het is niet te begrijpen voor een
paard als je de ene keer iets heel anders bedoelt
met een aanwijzing dan de andere keer. Neem dat
voorbeeld van die overgang terug en het nageven.
Als je daarvoor dezelfde hulp gebruikt, dan moet
het paard raden wat je wanneer wilt. Gokt hij fout,
dan krijgt hij op zijn kop. Dat raden naar wat je
wilt maakt hem al zenuwachtig, maar de kans dat
hij straf krijgt als hij het fout heeft nog meer.”
Janina vraagt ruiters vaak hoe ze het onderscheid
maken. “Ze zeggen dat ze voor nageven hun han

vanaf het begin, gaat het meestal wel. Maar ben je ooit begonnen met een ander systeem, waarin
je juist moest vasthouden en drijven tegelijk, dan is het best lastig omschakelen.”
Er hoort volgens Anky een duidelijk verschil te zitten tussen de hulp voor nageven en terugkomen
in tempo. “Om een paard te laten nageven, bied je weerstand. Een overgang terug is een teugelhulp
in combinatie met je zit. Qua gevoel is dat totaal anders, zodat daar voor een paard geen verwarring
over kan ontstaan.”
Anky is ervan overtuigd dat het systeem van eenduidige hulpen beter werkt. “Als je zo rijdt, doe je veel
minder. Dat is niet alleen plezieriger voor jou en je paard, het zorgt er ook voor dat hij echt reageert als
je wel iets vraagt. Er is immers maar één ding waar hij zich mee bezig hoeft te houden.” Ze pleit voor
meer aandacht voor eenduidige hulpen door instructeurs. “Het zou mooi zijn als het uitgebreider in
de opleiding wordt meegenomen. Je ziet nog te vaak dat ruiters hun benen aanknijpen en de hand
eraan houden als ze de achterhand eronder willen rijden. Daarvan raakt een paard in de war. Laat hem
op één hulp tegelijk echt goed reageren, daar wordt het simpeler en gemakkelijker van voor allebei.”
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