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Mennen

Wanneer je met je paard gaat rijden, ongeacht of je dit onder het zadel doet of dat je 
je paard inspant – is het belangrijk dat jullie bepaalde afspraken hebben gemaakt. 
Zorg er bijvoorbeeld voor dat de stemverhoudingen duidelijk zijn en dat je paard 
weet wat jij met je stemhulpen duidelijk wilt maken. Waar kun je dit nu beter oefe-
nen dan aan de dubbele longe?

emand die alles weet van het werken met 

de dubbele longe is menner Riny Rutjens. 

“Bij het samenwerken aan de dubbele 

longe is je stemgebruik van superbelang”, 

begint hij. “Het gehoor is bij het paard name-

lijk het best ontwikkeld. Maak hier tijdens het 

werken met je paard gebruik van. Zorg ervoor 

dat de klemtoon van de commando’s die je 

je paard geeft, steeds hetzelfde is. Anders 

begrijpt je paard niet wat jij bedoelt.”

Dubbele lijnen
“Longeren met een enkele longe heeft voor 

mij geen zin”, zegt Rutjens stellig. “Aan een 

enkele longe kun je namelijk geen afspraken 

maken met je paard. Het nut van de dubbele 

longe is het nabootsen van het werk dat het 

paard in de koets moet doen. Aan de teugel 

lopen, het goede contact hebben, op twee 

lijnen lopen, dat is belangrijk. Als je niet op 

twee teugels kunt longeren, heb je in de koets 

een groot probleem. Longeren is dan ook 

een beetje als hulpmiddel bedoeld, om de 

problemen die je hebt in de koets hebt, zoals 

bijvoorbeeld mondproblemen, op te lossen. 

Bovendien helpt longeren om de samenwer-

king tussen paard en ruiter te stimuleren. 

I

Werken aan de 

Maar ook wanneer je onder het zadel rijdt, 

is het verstandig om met een dubbele lijn te 

longeren.”

Rutjens benadrukt dat je het best kunt 

longeren met leren lijnen. “Gebruik hetzelfde 

materiaal als wanneer je in het zadel of op de 

bok zit. Bovendien, ik houd ervan om lange 

longeerlijnen te hebben, met minimaal een 

straal van tien meter. Wanneer ik dan een stof-

fen longeerlijn gebruik, dan heb ik teveel rek in 

de lijn. Dan kan ik geen afspraken maken met 

mijn paard, omdat mijn verzoeken aan hem 

niet meer duidelijk overkomen. Nog een na-

deel: wanneer je buiten aan het longeren bent 

en je hebt een stoffen longeerlijn, dan loop je 

de kans dat deze door de wind gaat wapperen. 

Dan verlies je het contact met je paard.”

Longeerlijnen houd je op dezelfde manier vast 

als onder het zadel. “Neem in elke hand één 

lijn, zodat je ook echt kunt sturen. Zodat je 

de controle hebt over je lijnen. De druk op de 

lijnen verkrijg je door je paard voorwaarts te 

drijven. Wanneer de druk dreigt weg te vallen, 

moet je met je stem je paard iets meer voor-

waarts drijven. Hoe je dit precies moet doen, 

moet je leren door te oefenen, oefenen, oefe-

nen. Als ondersteuning kun je een keer tikken 

met de lijn die achter de billen van het paard 

langs loopt, om extra aan te drijven. Doe dit 

altijd in combinatie met je stem. Na een paar 

keer zal dit vanzelf gaan. Wanneer je paard te 

druk is, wat weleens voorkomt bij onervaren 

paarden die wat heftig reageren op de lijn 

achter hun billen, dan kun je die lijn ook onder 

het paard door trekken, onder de buik door. 

Op dat moment heeft het paard niet de druk 

van achteren. Als hij teveel voorwaarts is, is dit 

bijvoorbeeld een optie. Je kunt de longe in dit 

geval ook over het paard heen leggen.”

Bijzetten
Als je je paard gaat longeren, kun je ervoor 

kiezen om hem bij te zetten. “Ik zie dat vrij 

vaak gebeuren, maar ben er geen voorstander 

van”, zegt Rutjens. “Zeker wanneer je dit doet 

bij een enkele longe, houd je jezelf voor de 

gek. Waarom? Als je een enkele longe gebruikt 

met bijzetteugel, dan loop je het risico bij een 

slim paard dat hij erin gaat hangen. Je paard 

neemt teveel druk en gaat achter het bit lo-

pen. Hij laat de bijzetteugel los. Voor het oog 

loopt hij dan misschien heel mooi in de krul, 

zoals wij dat noemen, maar je training heeft 

op dat moment geen enkele zin. Je hebt geen 

contact met je paard en geen aanleuning.”

Het contact met je paard verkrijg je door de 

druk op de lijnen op te bouwen. “Wanneer je 

geen spanning op je lijnen hebt, dan ben je 

niet aan het africhten, niet aan het trainen. 

Dan ben je je paard rondjes aan het laten 

lopen maar je bent niets aan het doen. Dat is 

een nadeel van het bijzetten van een paard.”

“Ik kan mijn paard wel longeren met dat ene 

lijntje, bijzetten en met een zweep in mijn 

hand de impulsen geven, maar in de koets is 

de situatie helemaal anders. En ook onder het 

zadel rijd je nooit met een enkele lijn. Waarom 

zou je hem aan de longe dan wel met één 

lijn bedienen? Je wilt toch immers de situatie 

in de koets of onder het zadel nabootsen 

om een doorgaande lijn in jullie training te 

hebben?” Riny Rutjens denkt na. “Ik heb ook 

al vele dressuurpaarden beleerd. Met lange, 

dubbele lijnen kun je ook deze paarden alles 

leren. Je kunt ze scheef laten lopen, oftewel 

appuyeren, je kunt ze schouder binnenwaarts 

laten doen, je kunt ze zelfs leren verzamelen. 

Wanneer je achter het paard gaat lopen, kun 

je bovendien zijn achterhand actiever maken.”

Cavaletti
“Wij laten onze paarden regelmatig aan de 

dubbele longe cavaletti lopen”, gaat Rutjens 

verder. “Op de grote volte leggen we dan ca-

valetti neer. Door cavaletti te lopen, wordt een 

paard sterker in zijn hele bespiering, zonder 

dat hij wordt gehinderd door het gewicht van 

de koets achter hem of het ruitergewicht op 

zijn rug. Om een paard te stimuleren in zijn 

werk en om hem sterker te maken, moet je 

hem vrij laten bewegen aan de dubbele lijn. 

Dat is ook goed voor zijn coördinatievermo-

gen. Je paard moet zelf opletten, moet zelf 

leren denken.”

Naast cavaletti kun je je paard volgens Rutjens 

ook schakelwerk aan de longe laten doen. 

“Daarmee bedoel ik het rijden van tempowis-

selingen. Oefen niet alleen de verzamelde draf 

en het uitstrekken, maar ook de stap. Je kunt 

je paard ook in de stap – wat in de aangespan-

nen sport heel belangrijk is – actief trainen. En 

motiveer je paard met je stem!”

Het grote voordeel van longeren is dat je je 

paard in alle onderdelen van de gangen kunt 

bekijken en aansporen. Je staat zelf in het 

midden en kunt daardoor precies zien hoe 

je paard loopt, welke dingen goed gaan en 

welke zaken aandacht behoeven. “Is je paard 

te druk in het voorbeen? Dan moet je zorgen 

dat je hier ontspanning in brengt met je 

stem. Laat je paard langzamer lopen. Heb je 

een paard dat een tikje flegmatiek is (onver-

stoorbaar, traag) dan kun je hem – zeker met 

je leren lijnen – activeren zodat hij meer en 

actiever gaat bewegen.”

Rutjens benadrukt dat je altijd twee kanten op 

moet longeren. Wissel linksom en rechtsom 

af, zodat je paard beide kanten opbuigt. “Ook 

heel belangrijk is de volte, het sluiten, openen 

en weer sluiten. Verklein je grote volte naar een 

kleine volte en vergroot hem vervolgens weer.”

“Een van de paarden waarmee ik een aantal ja-

ren geleden Wereldkampioen ben geworden, 

kon toen ik hem kreeg alleen normaal draven. 

Dit paard had een super karakter, maar hij 

liep iets te normaal, had te weinig knie zeg 

maar. Die hebben wij geweldig gelongeerd 

en iets hogere cavaletti laten lopen. Niet met 

een balkje op de grond, maar echt van de 

grond af. Op een gegeven moment hebben 

we steeds meer ruimte tussen de cavaletti 

gebracht zodat hij zelf echt de kracht moest 

ontwikkelen om zijn zweefmoment lang vast 

te houden. Hij moest extra inspanning leveren 

om langer zijn been vast te houden. Je krijgt 

daar een heel mooi voorbeen van, dat is wel 

gebleken”

Stemhulpen
“Probeer altijd je stem te verbinden aan je hul-

pen. Zeker in de koets is de stem van de ruiter 

heel belangrijk”, benadrukt Rutjens. “Als ik 

mijn stem verhef, dan weten mijn paarden dat 

er iets van hen wordt verwacht. Het kost even 

tijd om hen dat te leren, maar anders is een 

goede samenwerking niet mogelijk. Tijdens 

Vergeet niet om je paard te belonen op 

het moment dat hij goed werk levert, als 

hij braaf is. Alleen als je paard op jou kan 

bouwen, kun je er in de koets of onder 

het zadel mee werken. 

Annemarie van der Toorn: 

Wanneer er meerdere mensen zijn die 

met het paard werken, is het belangrijk 

om met elkaar af te stemmen welk com-

mando je voor wat gebruikt. Het paard 

zal sneller leren wanneer hij steeds het-

zelfde signaal krijgt.

het longeren spoor ik mijn paarden aan met 

de longeerlijn. Net zo lang tot zij reageren op 

mijn stem alleen.” Rutjens vertelt in principe 

geen gebruik te maken van een zweep. “De 

zweep werpt namelijk veel te ver weg. Zeker 

als je buiten staat te longeren, kun je nooit 

precies de zweep plaatsen. De afstand tussen 

jouw hand en het paard is hiervoor te groot. 

Je maakt hierdoor een te lange slag, die door 

de wind van richting kan veranderen. Een slag 

die bestemd is voor de schouder van je paard, 

kan onbedoeld op zijn bil eindigen. En dat is 

niet de bedoeling.”

Belang van het bit
Wanneer je gaat longeren, is het heel belangrijk 

dat je paard over een goed passend hoofdstel 

en een goed passend bit beschikt. “Heeft je 

paard een te scherp bit in en hij wordt gestuurd 

in de mond, dan wordt hij bang. En een ge-

spannen paard kan nooit goed en gelijkmatig 

lopen. Hij laat niet meer los in zijn lichaam maar 

concentreert zich op het gevoel in zijn mond. 

Rijtechnisch kun je hier helemaal niets mee.”

Dressuurpaarden kunnen met een menhoofd-

stel worden gelongeerd, maar ook een rij-

hoofdstel voldoet prima. “Dit heeft alleen mijn 

voorkeur niet”, zegt Rutjens. “Ik longeer het 

liefst met oogkleppen, zodat het paard min-

der moeite heeft geconcentreerd te blijven. 

Met oogkleppen op wordt hij niet afgeleid 

door zijn omgeving. Mijn paard hoort mij wel 

maar ziet mij niet en is daardoor extra alert.”

“Vroeger werd geadviseerd om de oogklep-

pen laag te plaatsen”, gaat Rutjens verder, 

“maar ik vind dat de oogkleppen juist hoog 

moeten zitten. Vroeger werd tweederde van 

de oogklep onder de oogbol geplaatst, een-

derde erboven. Ik pleit voor andersom. Het 

paard kan beter iets van de straat, de berm en 

de sloot zien dan dat hij naar de lucht kijkt. 

Dat is toch veel veiliger?  

Annemarie van der Toorn: 

Doordat je met twee lijnen werkt, rijd je 

je paard eigenlijk vanaf de grond. Je kunt 

dus direct je paard beïnvloeden en kop-

pelen aan bijvoorbeeld een geluidssig-

naal. Wij gebruiken dubbele lijnen ook 

bij jonge paarden. Ze leren zo heel snel 

wat teugeldruk is, waardoor het veiliger 

is voor de ruiter wanneer hij voor de eer-

ste keer in het zadel klimt.

dubbele longe


