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Ontspannen in 
je span
in deel vier van de menserie vertelt Riny Rutjens over dres-
suurmatig trainen. Hoe zorg je dat je paard perfect in het 
span staat? en welke stapjes moeten jullie nemen voordat 
jullie een volledige dressuurproef kunnen rijden?

oordat je begint met trainen, is het 

belangrijk dat je goed kijkt naar je 

paard”, begint Riny Rutjens. “Heb 

je een paard dat voorwerk nodig 

heeft? Een paard dat te heet is? Als je dres-

suurmatig gaat trainen, moet je zorgen dat 

je paard ontspannen is. Als je ’s middags gaat 

trainen, doe je er goed aan om ’s ochtends al 

je paard in de weide op paddock te laten. Ook 

kun je hem aan de longe laten stappen. Zelf 

laat ik mijn paarden altijd eerst in de buiten-

bak hun stalmoed kwijtraken.” Volgens Riny 

zijn er echter ook paarden die eerst moeten 

opwarmen, voordat ze aan het werk kunnen. 

Deze paarden zijn erg gebaat bij een paar 

rondjes in de stapmolen.

Ontspanning door inspanning
“Je kunt een paard natuurlijk ook direct vanuit 

de stal in de enkelspan zetten”, gaat Riny 

verder. “Veel mensen kiezen ervoor om eerst 

hun paard een kilometer los te stappen aan de 

lange teugel. Mijn ervaring bij hete paarden 

is echter dat zij na een kilometer stappen nog 

steeds te heet zijn. Deze paarden zijn gebaat 

bij ontspanning door inspanning. Dat klinkt 

misschien wat onlogisch, maar deze paarden 

zijn zo heet dat ze eerst hun energie kwijt 

moeten voordat ze kunnen ontspannen. Ik 

laat mijn hete paarden altijd eerst werken in 

de enkelspan. Ik laat hen op een heel simpele 

manier door een kegeltjesparcours lopen, 

V

zodat ze met een doel lopen. Op die manier 

zijn de paarden met hun werk bezig en kun je 

gelijktijdig werken aan de stelling en buiging.” 

Heeft Riny echter te maken met een wat inge-

togener paard, dan start hij naar eigen zeggen 

vaak met een kleine buitenrit. “Dan laat ik het 

paard op straat warmlopen. Bij die paarden 

krijg je juist door de ontspanning inspanning.”

In de mensport is het heel belangrijk dat je 

paard recht voor de wagen loopt. Riny. “Om 

dit voor elkaar te krijgen, moet je je paard 

rechtrichten. Hij moet op twee leidsels lopen. 

Pas als je dat voor elkaar hebt, kun je je paard 

ook schuin richten en laten buigen. Pas als je 

paard rechts is, staat hij goed in de hand en 

kun je het juiste contact maken.” 

Voor een goed contact is de bitkeuze van 

groot belang. “Het bit moet passen bij de 

mond van het paard en bij de hand van de 

menner. Als je paard te licht is en je hebt hem 

bijvoorbeeld te scherp aangespannen, dan 

gaat zo’n paard zoeken, dan gaat hij dwarre-

len. Je kunt hem dan onmogelijk rechtrichten. 

Belangrijk is dat je een goede aanleuning 

hebt, dat je het juiste contact hebt. Dan pas 

kun je je focussen op het rijden. Maar dit is 

vaak een lange, moeilijke weg. Ik merk dat ook 

bij de mensen die hier komen trainen, dat het 

aanvoelen van het paard, het contact maken 

met de mond van het paard, het moeilijkst is.”

Zweepgebruik
Wanneer je werkt aan de stelling en buiging 

van je paard, is volgens Riny – naast de stem 

van de koetsier en de leidselhulpen – ook de 

zweep een onmisbaar hulpmiddel. “Ik kan de 

zweep aanleggen op de plek waar normaal 

mijn kuit zou liggen. Hierdoor kan ik mijn 

paard beter begeleiden. Voorwaarde is echter 

wel dat je paard respect heeft voor de zweep. 

Hoe je dit respect afdwingt? Allereerst moet 

je zorgen voor een goede zweep. Hiermee 

bedoel ik een zweep van voldoende lengte. 

Bovendien moet de zweep niet te zwaar zijn. 

Beschik je over een goede zweep? Zorg dan 

dat je hem op een goede manier leert bedie-

nen. Onlangs kwam een man bij mij trainen. 

Hij had een langzaam en een vlug paard in zijn 

span. Toen ik hem vroeg het langzame paard 

eens aan te tikken, bleek dat hij niet met zijn 

zweep kon werken. Hij tikte het paard welis-

waar aan, maar hij liet de slag van de zweep op 

het paard vallen. Hij maakte een te grote bewe-

ging, waardoor de ‘zwiep’ van de zweep in de 

lucht bleef hangen. Het vlugge paard hoorde 

dit en reageerde, waardoor hij nog vlugger 

werd. Het is de kunst om je zweep zo te laten 

vallen, dat alleen het puntje van de zweep 

contact maakt met het paard. Je geeft je paard 

als het ware een stroomstootje, terwijl zijn 

buurman niets in de gaten heeft.” Volgens Riny 

kun je het gebruik van je zweep het best droog 

oefenen op bijvoorbeeld een stoel. Zodra je de 

juiste slag te pakken hebt en je zweep op de 

juiste manier op het juiste punt landt, kun je de 

zweephulpen op de bok toepassen.

“Zweepgebruik is eigenlijk zo’n simpel maar 

ook zo’n belangrijk onderdeel van je dres-

suur rijden”, constateert Riny. “Want als je 

paard geen respect heeft voor jou, voor je 

stem en voor je zweephulp, dan is hij niet of 

onvoldoende voorwaarts. Dan kun je hem ook 

bijna niet recht maken. Dan heeft hij niet de 

impuls om voor je te werken. Het gevolg is dat 

je te weinig druk hebt op je leidsels. Je paard 

‘Laat je paard regelmatig lekker galopperen over een zandpad. Dat is niet 
alleen goed voor zijn conditie, ook zijn rug wordt er erg los van. Train nooit 
elke dag hetzelfde, maar zorg voor voldoende uitdaging.’
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loopt met een lange nek en er is geen takt en 

geen balans.” Is dit het geval met jouw paard? 

Kijk dan goed naar wat er schort aan jullie 

samenwerking. “Ga je paard longeren met een 

dubbele lijn, zonder bijzet. In de koets heb je 

die bijzetjes immers ook niet. Je paard moet 

tijdens het longeren leren lopen zoals hij in 

de koets ook moet lopen. Ik gebruik hiervoor 

altijd leren longeerlijnen. Stoffen lijnen op die 

lengte hebben namelijk te veel elasticiteit, 

waardoor het verfijnde contact niet mogelijk 

is, ook vanwege bijvoorbeeld de wind.”

Stelling en buiging
Zoals gezegd moet een paard volledig recht 

zijn, voordat je kunt werken aan de stelling en 

buiging. Riny: “De basis om je paard recht te 

maken, is longeren met dubbele lijnen. Even-

tueel kun je je paard ter ondersteuning onder 

het zadel rijden. Maar dan bedoel ik ook echt 

rijden en niet erop zitten en rondjes lopen. 

Probeer je paard op zijn achterhand te rijden. 

De stuwing van achteren moet geactiveerd 

worden.”

“Wat we wel eens doen met een paard dat 

moeilijk recht wil worden, dat de ene kant 

beter opbuigt dan de andere kant, is grote 

voltes rijden”, gaat Riny verder. “Rijd voltes van 

ongeveer veertig meter en breng deze terug 

naar twintig meter, om ze vervolgens weer 

groter te maken. Een goede oefening om je 

paard meer aan de buitenteugel te krijgen.” 

Dressuurproef
Het doel van dressuurmatig trainen is dat je 

uiteindelijk een complete dressuurproef kunt 

rijden. “Dan komen ook de overgangen aan 

de orde, het verzamelen, de arbeidsdraf en de 

uitgestrekte draf. Bij de enkelspannen komt 

hier het galopperen bij. Wanneer een paard 

goed in de hand staat, dan galoppeert 

hij in takt. De galop is gesloten en je 

paard heeft een actieve achterhand.” 

Volgens Riny is het verstandig om alle 

gangen apart te trainen. Pas als je alle 

onderdelen beheerst, kun je gaan com-

bineren. “Heb jij een paard dat niet 

wil uitstrekken of gaat galopperen 

met het uitstrekken – wat we vaak 

tegenkomen in de training – dan 

moet je altijd terug naar je basis. 

Ga een halve diagonaal of een 

kwart uitstrekken, niet teveel, 

totdat je paard weer gaat 

galopperen. En zorg ervoor dat de 

nek het hoogste punt is van je uit-

strekken. Zorg ervoor dat je paard 

wat hij doet, ook goed doet. Ikzelf 

heb liever dat mijn paard een 

vierde van de diagonaal goed 

strekt, dan dat hij een hele diagonaal 

loopt maar dat er teveel storingen en onre-

gelmatigheden zijn. Begin met een vierde en 

ga dan afwenden. Ga dan weer terug naar de 

arbeidsdraf of de verzamelde draf. Maak een 

wending en begin weer opnieuw, net zolang 

tot je paard de oefening beheerst.”

Volgens Riny is het belangrijk om je oefeningen 

niet steeds op dezelfde plek in de baan te oefe-

nen. “Zodra je paard een oefening onder de knie 

heeft, kun je wisselen van plek. Zo voorkom je 

dat je paard uit gewoonte gaat strekken.”

Stap voor stap
Begin altijd met de simpele onderdelen, zoals 

de arbeidsdraf. “Je paard moet eerst goed 

in de hand staan, hij moet eerst nageeflijk 

zijn en luisteren. Start met het sluiten van je 

hand en het wegrijden. Probeer je paard zo te 

managen dat hij bij het uitgaan van de hoek 

aanspringt in galop en laat dit volgen door 

een grote volte. Probeer de rust te houden. 

Bij het aanspringen is je paard vaak teveel 

voorwaarts. Door de grote volte ga je probe-

ren met je stem rust te brengen, waardoor je 

paard rustiger gaat galopperen. Laat hem zo 

lang galopperen tot hij ontspannen wordt. 

Maak vervolgens een overgang naar de draf.” 

Vervolgens is het tijd voor een stukje basis. 

“Rijd simpele wendingen, zonder uit te strek-

ken. Daar wordt je paard namelijk te druk van. 

Zodra je paard ontspannen is, kun je hem 

opnieuw laten aanspringen. Begin vanuit een 

vaste hoek, maar wissel zodra je paard de 

oefening onder de knie heeft.”

Tot slot heeft Riny nog een dressuuroefening 

voor ons. “Laat je paard regelmatig lekker ga-

lopperen over een zandpad. Dat is niet alleen 

goed voor zijn conditie, ook zijn rug wordt 

er erg los van. Train nooit elke dag hetzelfde, 

maar zorg voor voldoende uitdaging. Dat is 

niet alleen leuker voor je paard, maar ook voor 

jou.” 


