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HoefslagAcademy
Masterclass
Voorproefje (2)
Tot aan de Academy Masterclass in elke
Hoefslag een voorproefje van de clinics
diejeop30aprilkuntverwachten.Ditmaal
Sanne Beijerman en Janina van der Drift.

SANNE BEIJERMAN

JANINA VAN DER DRIFT

Sanne Beijerman is sportpsycholoog,
instructeur en Grand Prix-amazone.
Ze studeerde in 2001 af in de
filosofie en specialiseerde zich
verder in de sportpsychologie.
Daarnaast is zij docent en super
visor van de postdoctorale
opleiding tot Praktijk Sport
psycholoog aan de Universiteit
van Amsterdam. Momenteel is ze
bezig met een promotieonderzoek
in samenwerking met de KNHS
naar talentontwikkeling in de
hippische sport. Ze werkt samen
met de KNHS en NOC*NSF en
is geaccrediteerd om sporters
mentaal te begeleiden tot op
olympisch niveau.

Janina van der Drift is zich gaan
verdiepen in het gedrag van
paarden, omdat haar eigen paard
behoorlijk gecompliceerd was.
Ze ontdekte de methodes van
de internationaal gerenommeerde
trainer Andrew McLean. Zijn weten
schappelijke aanpak maakte dat
Janina het niet zweverig vond, maar
juist heel logisch. Ze vertrok voor
3,5 maand naar Australië om bij hem
in de leer te gaan, zodat ze het over
kon brengen naar Nederland.
Inmiddels helpt ze ruiters van alle
niveaus hun paard beter te begrijpen
en te trainen. Bovendien is Janina
ORUN 3-gediplomeerd.

Tussen de oren
van mens en
paard
Speciaal voor de Hoefslag
Academy Masterclass dit
voorjaar komen twee experts
van de psyche voor het eerst
samen. Sportpsycholoog
Sanne Beijerman en paarden
gedragsdeskundige Janina
van der Drift gaan een unieke
samenwerking aan. Hoefslag
was bij hun kennismaking.
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adat de eerste beleefdheden
zijn uitgewisseld raken
Beijerman en Van der Drift
direct met elkaar in gesprek.
Als Janina begint te vertellen over wat
voor mensen zij over het algemeen
moet helpen met hun paarden, blijken
ze veel raakvlakken te kunnen vinden
in hun werk.
JANINA: ‘Je ziet duidelijk verschil tussen
mensen die met paarden zijn opge
groeid en mensen die pas op latere
leeftijd zijn begonnen. Niet dat dat
laatste erg is, maar ze missen vaak
een bepaald gevoel, omdat het niet
met de paplepel is ingegoten.

Deze mensen hebben veel baat bij
praktische tips om de omgang met
paarden en het rijden te verbeteren’
SANNE: ‘Dat zie ik in prestatiesituaties
in de sport ook. Natuurtalenten rijden
met hun gevoel en blijven, ondanks
spanning, communiceren met het
paard. Ruiters die dat minder hebben,
moeten het aanleren om zich af te
vragen: hoe voelt het paard en wat
heeft hij nodig? Dat kan door bijvoor
beeld analyse en zelf de rust bewaren
door ademhalingsoefeningen.
JANINA: ‘Ik doe ook oefeningen met
ruiter en paard, maar dan vanuit het
paard beredeneerd. Ik wil dat de ruiter
leert zich helemaal op de training van
het paard te concentreren. Zo laat ik ze
passen tellen. Zes passen stap en dan
halt. Daar wordt het paard gehoor
zaam van, maar doordat de ruiter
de opdracht goed wil uitvoeren, wordt
de focus verlegd en volgt ontspanning.
Zowel bij ruiter als paard.’
SANNE: ‘Ja, ik doe hetzelfde! Passen
tellen. Daarvan ga je voelen zonder
te denken.’

JANINA: ‘Als je altijd op dezelfde
manier je overgangen rijdt en dus
consistent je hulpen geeft, wordt
het voor een paard voorspelbaar.
Dat geeft hem de zekerheid die hij
nodig heeft. Hij moet natuurlijk wel
wachten op je hulp. Maar als je
consequent blijft in die hulpen,
dan merk je dat het paard in een
bepaalde flow komt, waarin hij op
jou gefocust blijft.’
SANNE: ‘Met mensen werkt dat ook zo.
Hetzelfde blijven rijden in de ring
geeft controle over het spannings
niveau. Vaak zie je dat het op
wedstrijd ineens misgaat, omdat
de ruiter andere dingen gaat doen.’
JANINA: ‘En dat is onberekenbaar voor
het paard. De ruiter doet in zijn ogen
‘raar’ en hij raakt daar alleen maar
meer van op zijn hoede.’
SANNE: ‘Ik zeg ook altijd tegen mijn
cliënten dat het niet uitmaakt door
welke factoren de spanning of de
problemen werden veroorzaakt.
Extern of niet, jij bent de leider en dus
moet jij het oplossen.’

JANINA: ‘Een paard heeft ook meer
dere, verschillende situaties nodig om
ergens aan te wennen. Ik adviseer om
telkens een element te veranderen en
de rest hetzelfde te houden. Dat kan al
zoiets simpels zijn als een keer op een
ander tijdstip rijden in je eigen bak. Zo
ook met wisselende wedstrijdlocaties.
Het paard kan pas na vijf soortgelijke
locaties generaliseren.’
SANNE: ‘Dat heb ik aan den lijve
ondervonden met mijn eigen
Grand Prix-paard. Die moest ik vier
keer meenemen naar de desbetref
fende locatie, voordat ik daar de ring
in kon rijden. Ineens begrijp ik waarom,
haha! Ik heb het met de ruiters vaak
over het interpreteren van de signalen
van het paard. Dominant? Nee, heel
bang. Het is vaak ook een kwestie van
logisch nadenken, maar mensen
vinden het moeilijk om op zichzelf te
reflecteren en geven liever het paard
of de omgeving de schuld.’
JANINA: ‘Absoluut. Bovendien zijn
ruiters geneigd menselijke eigen
schappen aan het paard toe te

dichten, terwijl dat niet terecht is.
Paarden kunnen niet relativeren en
zijn niet bewust stout om jou te pesten.
Ze kunnen zeker stress ervaren op
concours, maar doen er niet bewust
iets mee, in die zin dat ze geen plan
kunnen maken om ons dwars te zitten.
Ze kunnen wel verbanden leggen.
Ze zijn associatief heel sterk en leren
snel, waardoor ze een beloning
direct kunnen koppelen aan goed
gedrag.’



Dit was een tipje van de sluier van
een gesprek dat nog lang doorging.
Op 30 april kun je tijdens de Hoefslag
Academy Masterclass veel meer
horen over de wisselwerking
tussen ruiter en paard, vooral met
betrekking tot wedstrijdspanning.

INFO EN KAARTVERKOOP VIA
WWW.HOEFSLAGMASTERCLASS.NL
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