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Mennen

een basisvoorwaarde voor een goede houding en een 
juiste balans van je paard in de koets, is dat je paard 
goed kan bewegen. Hij mag niet belemmerd worden door 
zijn tuig. Het is verstandig om regelmatig te controleren 
of het tuig goed past, om blessures te voorkomen. Maar 
waar moet je precies op letten? een gesprek met Riny 
Rutjens.  Tekst: Lieke van Zuilekom / Foto’s: Rijo Stables

iny Rutjens vergelijkt het tuig regel-
matig met een maatpak. “Wanneer 
de broek van je pak te nauw of te 
wijd is, zit je pak niet lekker. Voor 

het tuig van je paard geldt hetzelfde. Het tuig 
moet goed passen en lekker zitten. Het moet 
overal fijn aansluiten, maar mag nergens 
drukken. Controleer daarom regelmatig of 
het tuig nergens drukt. Want op plekken waar 
het tuig drukt, ontstaat wrijving. Hierdoor kan 
je paard niet meer ontspannen lopen.”
Wanneer je enkelspan rijdt, is het volgens 
hem belangrijk dat je lamoen niet te smal 
is. “Moet je paard een wending maken en je 
lamoen is te smal, dan zit hij echt opgesloten. 

R

Het belang van een
goed passend tuig

En dat is niet fijn.”
De paarden van Rutjens lopen al jaren zonder 
een broek, een omloop waarmee de koets 
afgeremd kan worden, maar in de praktijk 
komt hij de omloop nog regelmatig tegen. 
“De omloop is voor het remmen niet meer 
nodig, vandaag de dag beschikken de meeste 
koetsen over één of meerdere remmen”, 
vertelt hij. “Maar de omloop kan een handig 
trainingshulpmiddel zijn. Kies je ervoor om 
een broek te gebruiken, zorg er dan voor dat 
je paard voldoende bewegingsvrijheid heeft. 
Hij mag niet te kort worden aangespannen. 
De omloop mag niet te strak zitten.” Rutjens 
ziet vaak dat de omloop te strak zit ‘zodat het 

paard de koets niet op zijn hakken kan krijgen’. 
“Daar hebben de mensen gelijk in, maar met 
een te strakke omloop kunnen de paarden 
niet meer vrij lopen. Ze worden dan gedwon-
gen kleine galopsprongetjes te maken, omdat 
ze worden belemmerd in hun beweging. Dat 
kan niet de bedoeling zijn.”
De rugriem waar de culeron aan vastzit, mag 
ook niet te strak zitten. Er moet een hand-
breedte ruimte tussen de lendenenpartij en 
de rug overblijven. “Maar wanneer je een 
paard hebt die hoog in het bloed staat en die 
grote galopsprongen maakt, dan moet diee 
ruimte groter zijn. Anders durft je paard niet 
vrij te galopperen. Het schoftje, of zadeltje 
zoals we dat ook weleens noemen, moet vrij 
op de schoft liggen. Het mag niet drukken. De 
binnensingel mag je niet te straks aantrekken, 
want ook dan belemmer je zijn beweging.”

Belangrijk: borsttuig
Rutjens ziet vaak dat de borsttuigen te laag 
worden gehangen. “Veel mensen denken dat 
het paard doodgaat als het borsttuig te hoog 
zit, omdat hij dan geen adem meer kan halen. 
Hierdoor zijn zij geneigd het borsttuig iets lager 
te hangen.” Maar dat komt de vrije beweging 

noemen vaak als argument dat de tuigen 
minder onderhoud nodig hebben en dat ze 
lichter zijn. Maar met lederen leidsels kun je 
veel beter kleine nuances overbrengen naar 
je paard. Met deze leidsels komen je signalen 
veel beter over. Het is niet voor niets dat alle 
menners die op niveau rijden, vasthouden aan 
leder.”
Rutjens vertelt dat hij zijn allereerste tuig 
zelf heeft gemaakt, van brandweerslangen. 
“Dat tuig kostte een gulden. Ik had bij de 
brandweer om een aantal oude, juten brand-

OOgkleppen
een onderdeel van de tuigage van je paard, is zijn hoofdstel. Ook die moet perfect passen. 
“In de mensport lopen de paarden altijd met oogkleppen op. Tweederde van die klep moet – 
volgens de regels – onder het ooglid worden bevestigd en een derde daarboven. Maar ik pleit 
er al jaren voor dat dit andersom moet. en dat we kleinere oogkleppen moeten gebruiken. 
een paard dat de mogelijkheid krijgt om te zien wat er onder hem en voor hem gebeurt, kijkt 
mee naar wij hij naartoe moet. Hier kun je veel voordeel uit halen, Bovendien loop je zo niet 
het risico dat je paard per ongeluk de sloot in loopt.” 
Behalve de oogkleppen is het belangrijk dat je controleert of de keelriem niet te vast zit. er 
moet een dikke vuist ruimte tussen de keel van je paard en de riem overblijven. Onder de 
neusriem moet je twee vingers ruimte overhouden. 

van je paard niet ten goede. Een goed passend 
borsttuig hangt een handbreedte boven het 
borstbeen, dus boven de ‘V’ op zijn borst.
“In de praktijk kom ik zelden gevallen tegen 
waarbij het borsttuig te hoog hangt, voor-
beelden van situaties waarbij het tuig te laag 
hangt zijn er des te meer. Zo heb ik twintig 
jaar geleden een heel braaf paard verkocht 
aan een stel mensen, die het paard cadeau 
deden aan hun zoons. Met Sinterklaas kregen 
de jongens een tuig voor hun paard. En 
daarmee zijn ze gaan rijden. Al na een paar 
weken werd ik gebeld, omdat ‘het paard het 
niet meer deed”, vertelt Rutjens Hij wilde de 
koets niet meer trekken en steigerde steeds. 
Toen ik kwam kijken, had ik de oorzaak snel 
gevonden. Het paardje, van slechts 1,60 meter, 
had een tuig gekregen voor een groot formaat 
paard. Het borsttuig hing op zijn knieën! Maar 
die mensen wisten niet beter. Met een hamer 
en een grote spijker heb ik toen extra gaatjes 
in het tuig gemaakt, zodat het borsttuig wat 
hoger gehangen kon worden. Daarna zijn we 
gaan rijden. Het paard liep zo weg.”

Leidselsleutels
Vandaag de dag komen veel tuigenmakers 
gelukkig op stal om het paard op te meten, 
voordat zijn tuig wordt gemaakt, vertelt 
Rutjens. “Hierdoor ben je als paardeneigenaar 
verzekerd van een goed passend tuig. Het 
kan echter ook zo zijn dat de tuigenmaker 
schetsen opstuurt, waarop precies staat welke 
afmetingen je moet doorgeven voordat het 
tuig gemaakt kan worden. Jaren geleden heb 
ik een speciaal tuig laten maken, waarbij ik 
meerderde leidselsleutels op de schoft heb 
laten bevestigen. Waarom? Omdat ik mijn 
paard zo beter kan begeleiden.” Jarenlang was 
het standaard om de sleutels met een afstand 
van tien centimeter bovenop de schoft te 
plaatsen. “De leidsels liepen dan, via de schoft, 
in een soort driehoek richting de handen van 
de menner. Niet heel prettig voor het paard. 
Daarom heb ik, om mijn paarden te onder-
steunen, een aantal leidselsleutels verder naar 
onderen geplaatst. Vanaf de mond van het 
paard lopen de leidsels nu in één lijn, door de 
onderste ringen, naar mijn hand toe. Daarmee 
kan ik het paard veel beter begeleiden. Ik 
train hier dagelijks mee.” In het begin ontving 
Rutjens veel negatieve reacties op deze aan-
passing. “Maar via Tjeerd Velstra is de kwestie 
uiteindelijk bij de FEI terechtgekomen. En nu 
is officieel toegestaan dat de afstand van de 
schoft naar de leidselsleutel 25 centimeter 
mag bedragen, in plaats van tien.”

tuig van brandweerslangen
De meeste tuigen zijn van leder gemaakt, 
al zien we de laatste jaren ook steeds meer 
kunststof tuigen. “Ik zweer bij lederen tuigen”, 
vertelt Rutjens. “Liefhebbers van kunststof 

weerslangen gevraagd. Slangen van tien 
centimeter breed. Die heb ik vervolgens in 
stukken gesneden, waarna ik de verschillende 
tuigdelen heb gemaakt. Die tuigdelen heb ik 
aan elkaar bevestigd met klinknagels.” En dat 
ging een paar weken goed, lacht hij. “Na vijf of 
zes weken begonnen de kliknagels te roesten. 
Toen ben ik overgestapt naar roestvrijstalen 
boutjes en moertjes. Daarna heb ik nog een 
jaar of tien met dit tuig gereden. Ook wed-
strijden. Ik denk dat ik het tuig nog wel ergens 
heb liggen….”   

 Het eerste tuig van Riny 
Rutjens, gemaakt van 
brandweerslangen.

ook maatwerk in een tweespan.
Foto Brandweerslangen: Het eerste tuig van 
Riny Rutjens, gemaakt van brandweerslangen.

Let op de 
verschillende 

hoogte van de 
leidselsleutels op 
het schoftje, voor 
de juiste buiging 

van je paard.


