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Het TOOL is geen DOEL. 

Zin en onzin van rijden met bit, stang of trens en gebruik van kaptoom, neckrope. 

Deze tekst werd geschreven door Annick Meurrant. Annick heeft vroeger zelf dressuur gereden en is 

oprichtster en penningmeester van Antwerp Andalusians. Dit is een kleinschalige kwaliteitsfokkerij en 

hengstenhouderij met africhting. Kwaliteit primeert op kwantiteit. De hengsten worden in de sport 

uitgebracht en zijn tevens het promo-team. De kennis omtrent africhting en opleiding van paarden 

wordt kleinschalig, kwalitatief gedeeld in privélessen enz. Antwerp Andalusians probeert alzo een 

bijdrage te leveren om het levende cultureel erfgoed van het oudste rijpaardenras op het Europees 

continent in ere te herstellen en te behouden (=fokkerijk), tezamen met haar oorspronkelijke 

doelstelling als rijpaard en trainingsmethodieken (=academische rijkunst) als oorlogspaard te 

onderzoeken (de voorloper van de moderne dressuur), weer tot leven te brengen en te verspreiden. 

De beide methodologiën (academische rijkunst en moderne dressuur) zijn aanwezig binnen Antwerp 

Andalusians, zodat een brede waaier van kennis en kunde kan worden aangeboden. Meer info op 

www. antwerp-andalusians.be. 

De huidige tendens bestaat erin dat vele recreatie ruiters zich afkeren tegen het gebruik van een bit, 

en bitloos gaan rijden : dat zou “paardvriendelijker” zijn. 

Is dat zo? 

Er zijn onmiskenbaar “nadelen” verbonden aan het gebruik van een bit (trens, stang en meer van dat 

fraais). Niet alleen is er in een paardenmond feitelijk weinig plaats voor dit instrument, bovendien is 

de tong derwijze gevoelig, dat wanneer een bit wat op de tong van het paard ligt, de tong 8x de druk 

van de ruiterhand versterkt.  

Er zijn maw zowel fysieke beperkingen voor het gebruik van een bit, als “handteer” beperkingen. 

 

Evenzeer zijn er een groot aantal wedstrijdruiters, die zo snel mogelijk naar de “L” klasse willen gaan, 

“omdat ze dan met stang en trens mogen rijden”. Duidelijk heeft dit een bepaalde “status”. 

Niet het “tool” = “bit/stang” is “gevaarlijk”, maar wel de (onkundige) hand die ze gebruikt! 

 

Ik wil hier geen pleitbezorger zijn van éne of andere rij-wijze. 

 Ik wil er enkel de focus op leggen, dat welke optie je ook verkiest, JIJ als ruiter en gebruiker van het 

“tool” verantwoordelijk bent: 

Maw het is jouw plicht de kennis te hebben van het nuttig gebruik en de werking van het tool wat je 

wil gebruiken en dat je jezelf de kunde aanleert (of op zoek gaat naar mensen die je dat kunnen 

leren) om de “tools” in te zetten daar waar, en wanneer nodig en nuttig is voor de africhting van je 

paard.  

Onwetendheid is een grotere boosdoener dan algemeen wordt erkend. 
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Laat daarom je zoektocht naar kennis en kunde steeds het uitgangspunt zijn van je queeste naar het 

juiste tool voor jullie combinaties, ik geef hier enkele toelichtingen over de “basis”-eigenschappen 

van de tools : 

- Trensbit 

- Stangbit 

- Kaptoom 

En uiteraard moet ik een beetje uitweiden op rijtechnische aspecten, waarom je deze “middelen” 
zou willen inzetten. Het “tool=middel” is immers geen “doel” op zich. Ik probeer een beperkte 
weergave te doen van enkele redenen …ik zou daaraan nog een heel artikel kunnen wijden.   
Veel leesplezier. 
 

1. Trensbit 

Er zijn een groot aantal varianten op de markt.  De bespreking van enkele varianten en hun specifieke 

kenmerken, zou ons nu misschien wat te ver leiden (en het artikel te lang maken ..) Daarom beperk ik 

tot de specifieke kenmerken en werking van een trensbit.  

Bij een “correct” gebruik van de trens, wordt : 

a) Ingeval beide handen worden gebruikt : de druk in de mondhoeken van het paard gelegd om 

het paard meer zijn hoofd te laten “oprichten” – maw als je paard te diep duikt bij het 

voorwaarts neerwaarts rijden. 

b) In alle andere gevallen gebruik je slechts druk op één kant, en de andere kant geeft na : 

bijvoorbeeld in een wending. 

Dit kán aanleiding geven tot het “hoofd kantelen” wanneer er onvoldoende vanachter naar voor 

wordt gereden. Voornamelijk in de wendingen zal dit zichtbaar zijn. De “herstelling” van deze “fout” 

moet je zoeken in het onder laten treden van het binnen achterbeen. Wanneer  in de wending het 

binnenachterbeen gaat dragen en dus de binnenteugel ontspant en de buitenteugel wordt “gevuld” 

door de hals van het paard, dan KRIJG je een zachte aanleuning van het paard op de buitenteugel.  

Let op : er is sprake van “teugel” daarmee wordt bedoeld het LEDER. Het bit ligt dan horizontaal in de 

paardenmond, zonder notenkraker effect en zonder bijzondere druk op de lagen. 

Het ondertreden van het binnenachterbeen wordt bewerkstelligd via de stelling en de lengtebuiging 

en het ophalen van het achterbeen met een ruiter beenhulp.  

Traditioneel is het gemakkelijker een paard een juiste stelling en lengtebuiging te laten aannemen 

met kaptoom hulpen, dan met een trensteugel.  Verder hebben kaptoom en trens dezelfde 

“oprichtende” werking – voor als het paard te diep duikt bij het voorwaarts-neerwaarts rijden.  

Bij een goed onder tredend achterbeen zal het paard de neiging hebben om zich juist te gaan 

stretchen in de voorwaarts/neerwaartse houding, dat is goed, maar om ook voldoende aanspanning 

in de bovenlijn te behouden, moet het “neusje eruit” blijven …  
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 en dan is dus de trenswerking in de mondhoeken een gepaste inwerking om te 

het paard te leren stretchen in de bovenlijn = doelstelling van het voorwaarts-neerwaarts rijden. 

         

 In principe draagt het paard ons niet met zijn rug, maar met zijn buikspieren. Het paard moet zijn rug loslaten 

en zijn buikspieren aanspannen. Het rijden van een paard begint bij het paard voorwaarts neerwaarts rijden, 

waarbij het paard de hand zoekt en zijn bovenlijn stretcht en zijn onderlijn aanspant: 

Wanneer het paard in een “nageeflijke-opgerichte” houding is, en er dan met een trensbit druk met 

beide handen wordt uitgeoefend, dan zal het paard zich nog sneller korter maken in de hals, omdat 

het paard zich zal proberen te onttrekken aan de druk, door zich op te krullen. 

Wanneer het paard in de aanleuning en opgericht loopt, zoals voor het verzamelde werk, dan is een 

trensoptoming niet geschikt omdat het paard dan korter wordt in de hals en de hoofd/hals 

aansluiting dan vaak geklemd komt te zitten.  Dit geeft dan vaak aanleiding tot overmatige 

speekselproductie omdat de oorspeekselklier dan wordt afgeklemd. Meestal gaat dit ook gepaard 

met een gebrekkige stelling (zie verder) 

 

 

ALGEMEEN correcte werking en inwerking met een TRENS = 

Oprichten in de voorwaarts/neerwaartse houding van het paard : maw inwerking op de 

mondhoeken van het paard om het neusje eruit te krijgen in de voorwaarts/neerwaartse 

houding en alzo de bovenlijn te doen stretchen in deze houding. 

 

Over de “zin” en “onzin” van stretchen van de bovenlijn en neusje eruit, kunnen we eveneens nog 

uitweiden, maar dat gaat alweer veel verder dan het “bespreken” van het hulpmiddel “trens, stang, 

kaptoom”. 

 

Als je met niet teveel “contact” rijdt, is een enkel gebroken trens zeker niet harder dan een 

dubbel gebroken trens. 
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Omdat de trens op de onderlaag van het kaakgewricht inwerkt, is het minder geschikt voor 

aanleren van stelling en behouden van lengtebuiging, welke de voorwaarden zijn om tot een 

dragend achterbeen te kunnen komen. 

 

A picture is worth a thousand words : 

Onderstaande tekening legt uit wanneer het trensbit en wanneer het stangbit een nuttige inwerking 

heeft en hoe dat dan in z’n werk gaat. 

  

Uit : “Reiten auf Kandare” – Bent Branderup 

 I:    Bij de oprichting zorgt de kandare ervoor dat de bovenlijn lang blijft.  

 II:   Bij de oprichting zorgt de trens ervoor dat het paard korter wordt in de hals.  
III:  Bij het voorwaarts neerwaarts rijden kan de kandare er toe leiden dat het paard teveel    
achter de teugel komt.  

 IV: Bij het voorwaarts neerwaarts rijden vindt het paard met de trens de juiste aanleuning.  
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2. STANG-bit 

 

Het stangbit heeft een “bijtomende” werking,  bij het verzamelde werk. 

 

Het stangbit ontleent zijn inwerking aan o.a. de kinketting. 

De ketting komt op spanning te staan bij aanname van de teugel op het stangbit door de 

ruiter. Hierdoor zal de bovenste gedeelte van de hefboom van de stang naar voor komen, 

wat dan weer druk geeft achter de oren via de bakstukken van het hoofdstel. 

 

 
 

Dit ingenieus systeem zorgt er precies voor dat het paard – in het verzamelde werk – waarbij 

hij dus zijn achterbenen meer onder zich neemt en buigt in alle gewrichten van zijn 

achterhand, tóch nog een lange bovenlijn behoudt.  

Immers door de druk op het achterhoofd zal hij dan gaan stretchen en zijn oren naar voor 

duwen, om alzo de “druk” te verlichten en aldus zijn bovenlijn te stretchen. De halslengte 

wordt dus LANGER! 

 
In tegenstelling tot een trensbit, wat in deze houding tot een opgekrulde hals zal leiden. 

Anderzijds, in voorwaarts/neerwaartse houding zal het stangbit een opgekruld paard 

bewerkstelligen als je dan contact neemt op het stangbit.  

Of nog anders gezegd : 

Als je paard nog niet voldoende buigt in zijn gewrichten van de achterhand, dan kan je het 

paard niet “oprichten” met de stang.  

Je  kan hem maw niet dwingen in de hoofdhals houding – aan de 

loodlijn – als hij niet draagt op zijn achterbenen. 
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Een specifiek “fabeltje” bij stangen, is dat een “kleine-korte” stang, “vriendelijker” zou zijn? 

Een kleine korte stang – maw een korte hefboom = een snelle stang. Maw iedere kleine 

wijziging van de ruiterhand wordt direct doorgegeven aan de paardenmond. Dus dit 

instrument is véél minder geschikt voor een nog “onstabiele” ruiterhand. 

 

Hoe langer de tak van de stang = hoe trager de stang inwerkt – maar wanneer ze inwerkt is 

de kracht wel groter. Voor een “onstabiele” ruiterhand, maar die niet de neiging heeft van 

aan de teugels te hangen, is een lange tak van de stang een betere optie. 

 

 

ALGEMEEN CORRECTE INWERKING /gebruik van een STANG = 

= verlengt de hals – brengt de oortjes naar voren, en stretcht de bovenlijn van het 

VERZAMELDE paard (waarvan de achterbenen buigen in de gewrichten onder het lichaam) 

 

Het verzamelde paard = betekent een opgerichte hals dat de resultante is van het zakken van 

de achterhand.  

De lengte van de bovenlijn is in principe exact hetzelfde als bij het voorwaarts neerwaarts 

gericht rijden, enkel de achterbenen worden meer onder het lichaam gereden, waardoor 

deze het lichaam “liften” en dus het paard zijn hoofd hoger komt. 

 

“The rising of the head is the result of the activity of the hindquarter” (A.Podaijski) 

 

Het dieper onder de massa treden van het achterbeen, 

resulteert in oprichting van hoofd. 

“Rijdt uw paard voorwaarts, en richt het recht” (Steinbrecht) dwz voorwaarts = niet snel, maar het 

achterbeen dieper onder de massa naar voor laten treden. 

 

 

Hoe breng je die achterbenen tot dragen?  

Door deze naar het zwaartepunt te laten treden! 

 

de rode stip is de locatie van het zwaartepunt in het paardenlichaam. 
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Het zwaartepunt van het paard ligt ongeveer midden onder het paard – dus als de binnen 

achtervoet op de volte een afdruk maakt, tussen de afdruk van de voorvoeten in de wending, 

en zonder dat het buitenachterbeen buiten het spoor van het voorbeen treedt, dan komt het 

binnen achterbeen in de richting van het zwaartepunt.  

 

Hiervoor heb je stelling en lengtebuiging nodig. 

 

Het aanleren van de “correcte” stelling, doorlatendheid, resulterend in een correcte 

lengtebuiging, is vaak makkelijker met een kaptoom. 

 

 

3. De KAPTOOM. 

 

De kaptoom is dus een “bitloos” instrument. 

 

Er zijn vele “varianten” in de handel. Van de erg “zware” tot de “pluvinel” kaptomen. 

 

 Een “pluvinel” kaptoom zoals vaak wordt genoemd : is niet meer dan een lederen 

neusriem waaraan 3 ringen zijn bevestigd. Een middelste ring en 2 zijringen. (in senso 

stricto gebruikte Pluvinel een touwkaptoom bij het Pilarenwerk-geen lederen riem) 

 

 Een “academische” kaptoom heeft een fietsketting met leder om ringt, als basis. 

 

 Er bestaan ook kaptomen met een vaste ijzeren band, al dan niet met leder omringt, en 

of zelfs met tandjes. De “vaste ijzeren” kaptomen, ook wel eens “serrata” genaamd, 

omdat die in Spanje nog vaak worden gebruikt. 

De Serrata was reeds van oudsher bekend en werd ook beschreven door o.a. Guerinière 

(1769) en Baron Von Eisenberg, (1725). Deze laatste beschrijft zelfs erg nauwkeurig het 

onderscheid van alle oefeningen en hulpgeving. 

In onze “moderne” dressuur is dit instrument een beetje in “onbruik” geraakt. 

Ten onrechte. 

 

Ook hier gelden weer een aantal dogma’s die eens wat dichterbij moeten worden bekeken. 

Het is niet zo dat een “Pluvinel” kaptoom per definitie zachter is, omdat het alleen maar een 

lederen band betreft en geen versterking in zich draagt. 

Net als bij rijtuigen : een goed passende haam  een zéér geschikt instrument is, het heeft het 

nadeel dat het “goed passend” moet zijn. Een gewoon borsttuig zoals in de huidige 

marathontuigage, is minder veeleisend en kan gemakkelijker ongeveer passend gemaakt 

worden. 

 

Vergelijk het met schoenen : die hebben een “vast” kader, tov turnpantoffels in zachte stof. 

Goed schoeisel is beter voor voeten en eventuele correcties, dan turnpantoffels zonder zool. 

 

Voor paarden is dat gelijkaardig. 
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Daarenboven is de vaardige hand van de begeleider van cruciaal belang voor de correcte 

inwerking op het paard en de juiste uitkomst van het gebruik ervan. 

 

Ook is het een “fabeltje” dat je dat “los” moet aandoen. Net als schoenen, moet je de veters 

vastdoen. Je moet je voeten niet insnoeren, maar met losse veters kleffen je schoenen ook 

uit.  

 

 

Dus de kaptoom maak je “vast”, 2 vingers onder het jukbeen van het paard  

 

 
 

en nog zo “los” dat het paard bij het slikken zijn onderkaak kan bewegen. (net zoals bij een 

neusriem overigens) 

Dit laatste is van bijzonder belang, omdat het paard een ongelijke onder-en bovenkaak heeft.  

(zie onderstaande tekening) 

Bij het vragen van stelling, zal het paard van nature zijn kaken op elkaar aligneren. 

Dit impliceert dus ook dat wanneer je van stelling wisselt, dat het paard zijn kaken moet 

kunnen open om dus de “nieuwe” kant te aligneren. 

 

 
Het te hard vastgesnoerde neusriem of kaptoom riem kan deze bewegelijkheid verhinderen. 
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Een te los zittende kaptoom, kan teveel wrijving geven op het neusbeen, en ook daar schade 

toebrengen. 

 
 

De keelriem daarintegen moet goed vastzitten, o.a. om te vermijden dat het bakstuk in het 

oog van het paard terecht komt. 

 
 

 
 

Foto’s –  Marijke De Jong 
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Via de kaptoom op het neusbeen, heb je rechtsreeks verbinding met de halswervels, 

ruggewervels, lendewervels en de heup van het paard! 

Maw je invloedsfeer is vele male groter dan deze van het bit  ! (welke enkel op de onderkaak 

directe invloed uitoefent). 

 

Nog anders gezegd : je kan het paard zijn rug vastzetten bij slecht en/of hardhandig gebruik 

van de kaptoom.  Bitloos is dus niet per definitie paardvriendelijker! 

De hand die de tool hanteert is dat wel ! 

 

“zachtheid” betekent niet “besluitloos”. Integendeel een duidelijk beeld, intentie en 

uitvoering, is voor het paard veel paardvriendelijker dan een onzekere of ruwe hand. 

 

De kaptoom is het hulpmiddel bij uitstek om “losgelassenheit” te oefenen, en 

“durchlassigkeit” zu überprüfen.  Toch ook 2 belangrijke termen in de paardensport. 

 

Hier komt echter de dressuur voor het paard naar voor. 

Maw de dressuur als fitnesstraining voor het paard. 

 

Het paard moet eerst “loslaten” = dwz ontspannen zijn hoofd en hals laten zakken. 

Dan kan je “stelling” vragen. 

Als de stelling “correct” is, en het paard blijft “losgelaten”, dan komt de stelling door, dwz 

“durchlassigkeit” tot aan de achterhand.  

De achterhand is de motor van het paard die we voor ons willen laten werken.  

Dus als de stelling doorwerkt tot de achterhand = durchlassigkeit- dan geeft het paard in 

een reflexbeweging de overeenkomstige lengtebuiging. 

Dit alles kan al in stilstand worden bewerkstelligd!  

Zowel rijdend als aan de hand en aan de longe! 

 

 

Wat is correcte stelling? 

Anantomisch gezien is het de draaiing van het kaakbeen tussen de atlasvleugels. 

Maw stelling is enkel te vinden in de aansluiting van het hoofd met de hals. 

Daarom is het ook van belang dat de eerste halswervel – zijnde de atlas – het hoogste punt is 

opdat het kaakbeen dan gemakkelijk tussen de atlasvleugels kan indraaien. 
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    7 = kaak  
8 = atlas = 1ste halswervel 

  

 

 

Wat is lengtebuiging? 

 

Lengtebuiging = de zoveel mogelijk gelijkmatige en doorgaande zijdelingse welving in de wervelkolom van de 

halswervel (atlas draaier) tot aan de staartwervels 

 

 
Anatomisch gezien is het de buiging die zich doorzet vanuit de richting van het kaakgewricht 

tov de atlasdraaier, die de halswervels in de hals mee doet draaien (de manen kam springt 

over naar die zijde), de buik naar buiten doet zwaaien (waardoor je het gevoel en de indruk 

hebt dat het paard om je binnenbeen buigt), de binnenheup naar voor doet richten, 

waardoor het binnenachterbeen naar voor onder de massa kan treden.(rode pijl) 
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Als de stelling niet correct is, dan komt het kaakbeen vaak tegen de atlasvleugel en sluit 

hierdoor de oorspeeksel klier af. Deze gaat dan overmatig speeksel produceren, waardoor de 

paarden vaak veel schuim op hun mond hebben. 

 
Overmatig schuim gaat vaak ook tezamen met teveel druk op de teugels, waardoor het paard 

zich opkrult, en zijn slikbewegingen worden ingeperkt. 

Nog een reden waarom “het neusje eruit” moet. (zie ook bij de uitleg van trensbit en reden 

van “stretchen van de bovenlijn”.) 

 

 

Het is an sich wel nuttig om in stilstand afwisseld stelling links en rechts te vragen, als dit 

gepaard gaat met durchlassigkeit en dus dat de lengtebuiging ook mee wisselt. 

Dit heeft niets te maken met het links en rechts bewegen van de hele hals, zoals wel eens op 

een wedstrijdterrein in de losrijring wordt gezien. 

Zoals gezegd : stelling bevindt zich in de aansluiting tussen het hoofd en de hals – de hals zelf 

blijft rechtuit de romp komen om goede aansluiting te blijven hebben met de rug en 

achterhand. Anders breekt de stelling ahw af in de halsbasis – aan het sternum. (tussen de 

voorbenen) 

 

 

Als de stelling en lengtebuiging “lossgelassen” en “durchlassig” bevestigd is in stilstand,  zet 

je het paard in beweging, dan komt de kracht van de achterhand door het paardenlichaam 

naar voor en zet het in beweging. Dat is dan de “durchlassigkeit” die een “ruckenschwung”  

bewerkstelligd. Door de juiste stelling en lengtebuiging, is de heup zodanig gedraaid, dat het 

binnenachterbeen voorwaarts onder de buik van het paard treedt naar de richting van het 

zwaartepunt. (zie ook naar de rode pijl op de skelettekening) Onder het zwaartepunt 

aangekomen kan het binnenachterbeen tot “dragen” komen. Dragen komt tot stand door te 

buigen in de gewrichten en alzo de last van het paardenlichaam op te nemen. 

 

Vergelijk het met een “trotinette” of in het correct Nederlands : een step. 

Met één been sta je op de plank : dat is je dragend achterbeen, het andere been staat 

ernaast op  de grond en daarmee duw je je af (dat heet het stuwend achterbeen), als je niet 

teveel gewicht in je handen wil voelen bij het afzetten van je stuwend been, dan moet je 

voldoende buigen in je gewrichten van het “dragende” been op de plank en een grotere pas 

naar voor maken ipv naar achter te duwen.  

Probeer maar eens! 
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SAMENGEVAT :  

 

De kaptoom kan dus de stelling en lengtebuiging beter bewerkstelligen dan het bit. 

Gaandeweg dient het paard de stelling en de lengtebuiging vanuit de zit van zijn ruiter aan te 

nemen. De kaptoom is een nuttig werkinstrument om te longeren en te werken aan de hand, 

je kan dan toch een correcte stelling en lengtebuiging vragen vanop de grond en je paard dus 

gymnastiseren zonder erop te zitten. 

 

Voor de correcte aanleuning – neusje eruit en verlenging van de hals en bovenlijn -  kan de 

inzet van een bit nuttig zijn.  

Het trensbit kan zorgen voor een “oprichtende” werking, als het paard in de voorwaarts-

neerwaartse houding te “diep” naar beneden zou duiken – dus ingezet opwaarts in de 

mondhoeken van het paard. 

Het stangbit zorgt voor “halsverlenging” in de opgerichte houding met ondertredend 

achterbeen. 

Afhankelijk van het stadium van africhting : kan dus een kaptoom met trens of kaptoom met 

stang, of de stang en trens optoming zoals gebruikt in de wedstrijdsport, een “geschikte” 

optoming zijn in een bepaald stadium van de africhting. 

Vb. de stang en trens optoming is geschikt op ogenblik van overgang van het voorwaarts-

neerwaarts rijden, naar het opgericht rijden.  

 

Maar voor de “academische” ruiter is dit stadium ook van voorbijgaande aard.net zoals 

Steinbrecht dit reeds beschreef als volgt :  
However, guiding a horse with the left hand alone requires a completely trained horse that is capable 

of responding to the curb only. The old masters, who had time and means for such thorough work, 

knew only the curb as the bit for the well-ridden horse and placed their little finger between its two 

reins. For preparing the green horse, they used the cavesson. Today, since we have once and for all 

added the bridoon and its two reins to the curb bit, we admit right from the start that we do not 

intend to, or are not able to work our horses to such perfection that they can be mastered 

under all circumstances with only the curb reins in the left hand. 

G.Steinbrecht (1884, in: 1995, 19). 

 

 

 

Voor diegenen die bitloos wensen te blijven rijden - om andere redenen - kan een Cavemore 

een uitkomst bieden om toch de bijtomende werking van het stangbit te simuleren, zonder 

een “mondstuk” voor het paard, zodat het in uw africhting toch geen tekort moet ontstaan. 

Ik adviseer om dan je oor te luisteren te leggen bij trainers die ervaren zijn in het gebruik van 

dergelijke hulpmiddelen en daar ook een duidelijke filosofie over hebben. 
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ALLES LOSLATEN = BETER=PAARDVRIENDELIJKER? 
 

Het is een misvatting dat je paardvriendelijk rijdt als je je paard “loslaat” vooraan en zo het 

bos doorwandelt.  Als je je dan laat “transporteren” zoals een “aardappelzak” dan zal het 

paard betrekkelijk weinig schade ondervinden als “pakpaard”. 

Echter dit heeft niets met “rijden” te maken. 

 

 

Alles van het “rijden” en de “rijkunst” is erop gericht om het paard mentaal en fysiek in staat 

te stellen om een ruiter op zijn rug te dragen, zonder daarvan schade te ondervinden. 

 

 Van het “zich laten transporteren, tot écht rijden”  

tekening uit : “Academische Reitkunst für anspruchsvolle Freizeitreiter” Bent Branderup 

 

 

 

Een paard is een “prima ballerina op pointes”.  

Het heeft dus een zéér subtiel evenwichtsgevoel – ook al staat het op 4 benen. 

Van nature is het paard niet gebouwd om een ruiter te dragen, maar wel om 16u per dag te 

grazen in een laag tempo. 

 

Dwz anatomisch is zijn gewichtsverdeling erop gericht om “gemakkelijk” 16u lang te staan 

grazen en te wandelen : dit is doordat hij 3/5 van zijn gewicht op de voorhand heeft. 

Maw een paard van 500kg heeft 300 kg op de voorbenen. 

Als je als ruiter er bovenop gaat zitten, dan komt daar nog eens 60 tot 80kg bovenop. 

 

Komt daar nog eens bij dat een paard – net als mensen – links of rechtshandig zijn .. dus het 

extra ruitergewicht komt ook nog eens extra ten laste van één voorbeen. 

Rara .. hoe komt het dat de meeste rijpaarden kreupel worden aan een voorbeen?! 
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Maw als ruiter – gebruiker van het paard – heb je minimaal de verantwoordelijkheid om je 

paard zodanig te scholen, dat hij zijn gewicht en jouw gewicht erbij, verdeelt over 4 benen 

dus in een HORIZONTAAL EVENWICHT ipv  enkel op zijn voorbenen (zoals in het natuurlijk 

evenwicht). 

 

 
 

                 Natuurlijk evenwicht              Rijkunstig evenwicht                Horizontaal evenwicht 

 

Rijden in minimaal een horizontaal evenwicht  is van belang voor de “lange levensduur” en 

dus ook voor de levenskwaliteit van je rij-dier. Dát is paardvriendelijkheid in het gebruik van 

je paard. 

 

Dus ook als je “maar” recreatie ruiter bent of bosruiter ben je eindverantwoordelijk voor het 

welzijn van je paard.. je doet je paard er géén plezier mee, met hem niet voldoende te 

gymnastiseren om zijn gewichtsverdeling minimaal in een horizontaal evenwicht te brengen. 

 

 

Dressuur is dus de fitness voor het paard – op de juiste wijze beoefent – en eventueel 

verstandig gebruik gemaakt van de nodige hulpmiddelen om het aan je paard uit te leggen. 

 

     
Natuurlijk evenwicht    rijkunstig evenwicht 

 

 

 

Vandaag dus met focus om wat je wel of niet in de mond legt en wat de werking ervan is. 

Graag leg ik je een volgende keer de doelstellingen van diverse oefeningen uit … niet omdat 

ze gevraagd worden in de M3 .. maar omdat ze een specifieke gymnastiserende waarde 

hebben voor je paard ! dus ook voor de recreatie ruiter! 

 

Tot ziens – Annick Meurant – oktober 2016 


