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Mennen

‘Leer kijken 
naar je paard’
in tegenstelling tot ruiters die hun paard besturen met be-
hulp van teugel-, been- en zithulpen, moet een menner op 
afstand de aandacht van zijn paard leren vasthouden. Hij 
moet vanaf de bok aangeven hoe hard het paard moet lopen, 
wanneer en welke wendingen gemaakt moeten worden en 
wanneer het paard moet stoppen. en dat is beslist geen sine-
cure. riny rutjens vertelt.

oordat je een paard voor de eerste 

keer inspant, is het belangrijk 

om naar de lagen in zijn mond 

te kijken, naar de delen van de 

paardenmond waarop het bit ligt”, begint Riny 

Rutjens zijn verhaal. “Een paard met een grote 

mond heeft namelijk een ander bit nodig dan 

een paard met een kleinere, spitse mond. 

Bovendien, de mond zegt vaak ook iets over 

het gedrag van een paard. Paarden met spitse, 

scherpe lagen zijn vaak wat gevoeliger. Paar-

den met rondere lagen zijn in de praktijk vaak 

iets sterker. Je begrijpt wel dat deze paarden 

anders bestuurd moeten worden.”

Wanneer bij Riny een nieuw paard op stal 

komt, wordt deze altijd gecheckt door een 

paardentandarts. “Deze controle is erg belang-

rijk, je wilt immers niet dat je paard met pijn in 

zijn mond een nieuwe ervaring opdoet. Dan 

kan hij namelijk niet functioneren. De tandarts 

kijkt of het paard geen scherpe randjes aan 

zijn tanden heeft, of hij geen haken heeft. 

Wanneer in de mond alles in orde is, gaan we 

op zoek naar het juiste bit.”

In de mennerij zijn verschillende bitten voor-

handen, met elk hun voors en tegens. Riny zelf 

maakt meestal gebruik van een standaard bit, 

de Liverpoolstang, die bekleed wordt met een 

zeem. “Een zeem maakt het bit iets zachter, 

waardoor hij prettiger in de paardenmond ligt. 

Je kunt de Liverpoolstang ook laten bekleden 

met latex, maar latex is iets grover dan een 

zeem. Daardoor kan dit bit iets gevoeliger in de 

mond liggen. Wordt een paard ingespannen 

met een te scherp bit, dan zal hij dit bit niet 

goed aannemen. En dan is het contact tussen 

de menner en het paard via de leidsels verloren. 

Een ongewenste situatie. Voor een goed contact 

zijn drie dingen van belang: de paardenmond, 

het bit en de hand van de menner.”

Werken aan de basis
Pas wanneer de aanleuning van een paard in 

orde is, kan volgens Riny begonnen worden 

V

met rijden. “De basis moet in orde zijn, pas 

dan kun je schakelen, verlengen en verkorten. 

De aanleuning bepaalt de kwaliteit van het 

rijden. Het contact dat je als menneer met 

je paard hebt, bepaalt de kwaliteit van jouw 

paard in het span. De kwaliteit van het schake-

len en het verzamelen en uitstrekken van de 

draf, ook in het hinderniswerk. Meestal begin-

nen we daarom met het longeren met dub-

bele lijnen. Paarden die nog dressuurmatig 

moeten worden afgericht, leren we zo in een 

fijne houding te lopen, zonder dat zij gelijk 

het gewicht van de koets hoeven te trekken. 

Wanneer het longeren goed gaat, kan het 

paard naar wens in de enkelspan, tweespan 

of vierspan worden gezet.” Uiteraard moet dit 

stapsgewijs gebeuren, zie het artikel van Riny 

Rutjens in ROS oktober/november 2011.

Leer kijken naar je paard
“Wanneer het paard in het tuig staat, kunnen 

we langzaam beginnen met contact maken. 

Begin niet gelijk met een wilde buitenrit, maar 

start op een rustig, overzichtelijk terrein waar 

weinig verkeer komt. Kijk hoe hij loopt. Be-

weegt hij normaal? Of ondervindt hij ergens 

hinder van? En reageert je paard op je hulpen? 

Mensen die bij mij komen trainen, beschik-

ken over de nodige basiservaring. Zij komen 

bij mij om beter te worden. Om te groeien 

met hun span. Ik ga altijd naast de menner 

op de bok zitten en observeer hoe paard en 

menner op elkaar reageren. Hoe en wanneer 

geeft de menner welke hulpen? En wat krijgt 

hij daarvoor terug van zijn paard? Na een 

tijdje pak ik altijd de leidsels van de menner 

over, zodat ik zelf kan ervaren hoe de paarden 

aanvoelen. Op dat moment probeer in de 

paarden zo sturen, dat ze doen wat ik van hen 

verwacht. Ondertussen leg ik aan de menner, 

aan de eigenaar van het span uit wat ik met 

zijn paarden aan het doen ben. Heb ik een 

andere druk? Bewerk ik de paarden iets meer 

met de zweep, omdat ze iets meer voorwaarts 

moeten zijn? Omdat ze te los lopen? Omdat ze 

hun bit niet goed willen aannemen? Of omdat 

het flierefluiters zijn die niet geconcentreerd 

met hun werk bezig zijn? Heeft de eigenaar 

onvoldoende aandacht gevraagd? Wanneer 

paarden geconcentreerd met hun werk bezig 

zijn, gaan ze automatisch beter lopen, actiever 

draven. Zo krijg je meer een span.”

Fijne nuances
“In de mensport gaat het om de fijne nuan-

ces”, gaat Riny verder. “Wanneer ik het span 

van mijn lesklanten bestuur, maak ik gebruik 

van dezelfde koets, dezelfde paarden, de-

zelfde leidsels en dezelfde zweep. Het enige 

verschil is dat er een andere hand aan de leid-

sels zit. Hoeveel druk je op de teugels moet 

hebben en wanneer en in welke mate je welke 

hulpen moet gebruiken, is bijna niet uit te leg-

gen. Dat is een kwestie van gevoel. Deels is dit 

gevoel aan te leren door goed naar je paard 

en naar je leermeester te kijken, maar er komt 

denk ik ook een stukje talent bij kijken. Wan-

neer je dit gevoel niet van nature hebt, wordt 

je bijna nooit een topmenner.” Maar daar zit 

volgens Riny ook net de uitdaging. “Het is heel 

mooi om met dit gevoel te spelen. Wanneer 

ik vroeger met Tjeerd Velstra of IJsbrand Char-

don op de bok zat en zij namen mijn leidsels 

over, dan herkende ook ik mijn eigen paarden 

niet meer. Dan lieten zij een stukje van zichzelf 

zien, een stukje verfijning, dat ik (nog) niet 

voor elkaar kreeg. Dit moet je drive zijn om 

te trainen. Je moet net zo goed en net zo 

verfijnd willen leren mennen als je leermees-

ter. Je moet het gevoel leren nabootsen dat je 

leermeester heeft. Dat vergt een goed oog en 

heel veel uithoudingsvermogen.”

Blijf kalm
Aan de hand van de menner zit natuurlijk 

een heel lichaam vast. En dat hele lichaam – 

inclusief de geest – bepaalt hoe jouw span 

reageert. Je lichaamshouding op de bok, 

het feit of je druk bent in je hoofd of juist 

heel ontspannen, je kunt je paard niet voor 

de gek houden. Riny: “Je ziet vaak op grote 

wedstrijden dat de aanspanningen van jonge 

menners in de ring absoluut niet de prestatie 

leveren die we thuis van hen gewend zijn. De 

paarden lopen opeens anders. Ze reageren 

anders op de hulpen. Toch moet de oorzaak 

hiervoor bij de menner worden gezocht. 

De paarden weten immers niet dat ze een 

belangrijk kampioenschap lopen, de menner 

weet dat wel. Zijn spanning brengt hij over 

naar zijn paarden. Hij zit verkrampt op de bok. 

De zweetdruppeltjes staan op zijn voorhoofd. 

De fijne nuances die hij thuis kan geven, 

komen door zijn verkrampte armen anders 

over bij het paard. Om een goede wedstrijd 

te kunnen rijden, moet je ook je spanningen 

onder controle leren krijgen. Zelf heb ik van 

Peter Murphy leren ademhalen. Als je goed 

leert ademhalen, houd je je spanningen onder 

controle. Ook dat hoort bij de basis. Op Horse 

Event heb ik voor het eerst gereden met een 

hartslagmeter om. Een leuke manier om eens 

te kijken of ik inderdaad mijn eigen lichaam 

voldoende onder controle weet te houden. 

Wat bleek? Mijn ademhaling is relatief laag. 

Zelfs toen ik het lot tartte en hard over het 

parcours en over de brug reed, bleef ik 

ontspannen. Een mooie bevestiging van mijn 

gevoel.”  

‘De basis moet in orde zijn, pas dan kun je schakelen, verlengen en verkor-
ten. De aanleuning bepaalt de kwaliteit van het rijden.‘

Het besturen van de menwagen


