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In deze editie van ROS magazine besteden we aandacht aan tweespan rijden. Want 
tweespan rijden kan jou en je paard(en) vele voordelen bieden. Menexpert Riny Rut-
jens vertelt dat hij het rijden in een tweespan meestal makkelijker vindt dan het rij-
den in de enkelspan, mits de paarden qua bouw en karakter bij elkaar passen. “Twee 
paarden kunnen elkaar aanvullen. Rijd je in een enkelspan, ongeacht of je een 
wedstrijd rijdt of een ontspannen buitenrit, dan moet het paard alles alleen oplossen. 
Hij moet alleen niet bang zijn, alleen brutaal zijn en alleen initiatief nemen. Een paard 
in een tweespan echter kan zich optrekken aan zijn maatje. De paarden steunen elkaar 
en halen daardoor het beste in elkaar naar boven.”
Tekst: Lieke van Zuilekom | Foto’s: Rijo Stables

anneer bij de stal van Riny een 
paard binnenkomt, begint 
de training direct. “De eerste 
indruk van een paard, de 

manier waarop hij op de vreemde omgeving 
reageert, zijn reactie zodra hij uit de trailer 

W

De techniek van het 
tweespan rijden

stapt, vertelt mij hoe de training moet wor-
den opgebouwd. Heb ik te maken met een 
stresskip of is het een dier dat normaal kan 
denken? Vervolgens komt het paard op de 
poetsplaats te staan, om dekens en bandages 
af te doen en gaat hij naar de stal. Vroeger 

lieten wij de paarden eerst een week op stal 
staan of in de weide lopen, dan ging je zo’n 
paard sturen met de lange lijnen of met een 
oude autoband erachter, maar die tijd is voor-
bij. Dit doen we denk ik al tien jaar niet meer. 
Wanneer een paard normaal reageert, zetten 
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‘De paarden moeten op elkaar leren bouwen, ze moe-
ten elkaar leren vertrouwen en leren samenwerken. 
Hier zijn maanden van training voor nodig.’

we hem gelijk de eerste les al in de tweespan. 
De paarden zijn namelijk al gereden. Ze ken-
nen links en rechts, ze kennen ho en vooruit.”

Kennismaking met het tweespan
Voordat het paard het tweespan ingaat, wordt 
hij weer even op de poetsplaats gezet, waar 
hem een hoofdstel met oogkleppen wordt 
aangedaan. “Aan de oogkleppen moeten de 
paarden meestal even wennen. Ze zijn vaak 
niet gewend om alleen naar voren te kijken.” 
Vervolgens krijgt het paard een tuig opge-
legd. Een halfuurtje later volgt zijn eerste 
kennismaking met het tweespan. “De koets 
heb ik altijd vaststaan aan een beugel. Ik 
beschik over een rustig, ervaren leerpaard die 
als eerst wordt ingespannen. Vervolgens komt 
het nieuwe paard links naast het leerpaard te 
staan. Ik laat de paarden nooit vasthouden. 
Stel namelijk dat degene die de paarden moet 
vasthouden een beetje gespannen is omdat 
het de eerste keer is dat het nieuwe paard 
voor de koets staat, dan neemt het paard dit 
gevoel over. Dan begint het paard onzeker 
aan zijn eerste ervaring. En dat wil ik voor-
komen. Ik laat de paarden alles zelfstandig 
doen. Ik rijd weg in een gecontroleerde draf. 
De eerste keer in het tuig mag het paard even 
lekker – gecontroleerd – snelheid maken, dan 

raakt hij gelijk zijn stalmoed kwijt. Op een 
gegeven moment gaat het paard dan vanzelf 
stappen.” Riny loopt altijd de straat op, daar is 
namelijk meer ruimte. “Bovendien, als je in een 
weiland rijdt, is alles groen voor zo’n paard. In 
een weiland zit geen duidelijke lijn. Hierdoor 
is hij te druk met zijn omgeving bezig. De weg 
volgen is voor een paard veel makkelijker.”

Harnachement
Wanneer je je paard voor het eerst inspant, 
is het belangrijk dat het hele harnachement 
klopt, benadrukt Riny. “Een basisvoorwaarde 
is dat het tuig goed past en lekker zit. Het 
moet overal fijn aansluiten, maar mag ner-
gens drukken. Want dan ontstaat wrijving. 
Hierdoor kan je paard niet meer ontspannen 
lopen. Vroeger heb ik geleerd dat er een 
handbreedte ruimte onder de rugriem moet 
zijn. Ook moet er een handbreedte ruimte 
achter de omloop van de broek overblijven. 
Zorg dat de afstand van de achterbenen van 
het paard tot de wielen van de koets, groot 

genoeg is. Een paard moet zich vrij kunnen 
bewegen in het tuig. Hij mag in de galop met 
zijn achterbenen de voorwielen van de koets 
niet kunnen raken.” 
Ook belangrijk is de samenwerking tussen 
de hand van de koetsier en het bit in de 
paardenmond. Want heb je het verkeerde 
bit bij de verkeerde hand, dan vraag je om 
problemen. Voordat je begint met je training, 
is het belangrijk om te zoeken naar een juiste 
optoming, naar een goed passend bit. Pro-
beer verschillende bitten uit, totdat je een bit 
hebt gevonden die past bij de paardenmond 
én jouw hand.”

In het span
“Vroeger spanden de meeste mensen het 
nieuwe, ‘groene’ paard van de hand in, wat 
betekent dat het dier aan de rechterkant 
werd ingespannen. Maar als je dan de weg 
op gaat, dan staat het jonge paard aan de 
kant van de berm. Ik heb de ervaring dat de 
nieuweling beter links kan staan. Waarom? 
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Zelf zit ik rechts op de bok. Stel dat het paard 
gaat slaan, dan zit ik veilig. Maar daar doe ik 
het eigenlijk niet voor. Als het nieuwe paard 
links staat en er komt een auto aan, dan is 
zo’n paard de eerste keer altijd een beetje 
bang. Wat doet hij dan? Dan drukt hij tegen 
het andere, ervaren paard aan. Dat ervaren 
paard gaat vervolgens weerstand bieden. Die 
gaat tegendrukken. Zou dat nieuwe paard 
rechts in het span staan, dan trekt hij het 
ervaren paard mee de sloot in. Als het ‘groene’ 
paard links staat en hij drukt naar rechts, van 
de vrachtwagen weg, dan zorgt mijn ervaren 
leerpaard voor weerstand en blijft de combi-
natie netjes op de weg. Wanneer je drie, vier 
auto’s bent tegengekomen, dan ervaart zo’n 
paard dat hij veilig langs de auto’s kan lopen, 
dat het geen kwaad kan. Het nieuwe paard 
trekt zich echt op aan ons ‘leerpaard’. Dat is 
echt fantastisch om te zien. Wel is het belang-
rijk dat je in begin een weg uitkiest waar de 
auto’s je niet met tachtig of misschien wel 
honderd kilometer per uur passeren. Je moet 
op een redelijk rustige weg beginnen en ver-
volgens de moeilijkheidsgraad opbouwen.” 

Riny benadrukt dat alleen een solide, rustig, 
evenwichtig paard als leerpaard kan dienen. 
“Anders bereik je natuurlijk een averechts ef-
fect.” Wanneer het paard het goed doet in de 
tweespan, maakt Riny altijd een ontspannen 
rit van zo’n twintig, dertig minuten. “Het is 
belangrijk dat je de paarden niet moe maakt, 
want als ze moe zijn kunnen ze niet meer 
denken. De paarden moeten in het span leren 
lopen, pas daarna komt de rest. Wat ik daar-
mee bedoel? De paarden moeten leren lopen 
zonder ondersteund te worden door een 
ruiter. De meeste paarden zijn namelijk alleen 
gewend aan de been- en teugelhulpen van 
de ruiter. Die kan een menner natuurlijk niet 
geven. De stem, de teugels en de zweep zijn 
de communicatiemiddelen van de menner. 

De meeste paarden zetten we in het begin 
dagelijks in de koets. Ze hoeven dan niet 
hard te werken, ze moeten alleen het gevoel 
krijgen. Op een gegeven moment zul je zien 
dat ze uit zichzelf mee gaan werken.”

Voorkom scheefheden
Als je meerdere paarden in je span hebt 
lopen, is het belangrijk dat je hen af en toe 
van plaats laat wisselen. “Natuurlijk, tijdens de 
wedstrijden zet je ieder paard op zijn beste 
plek, maar in de training hoeft dit niet. Dan 
moet je je paarden regelmatig van plek laten 
wisselen, om scheefheden te voorkomen.” Als 
je paard altijd links in het span loopt, dan zal 
hij zich aan zijn linkerzijde beter ontwikkelen 
dan aan zijn rechterkant. “Je hebt als koetsier 
namelijk altijd meer druk op je buitenleidsel 
dan op je binnenleidsel. Het paard zal aan die 
zijde dan ook sterk er worden. En daardoor 
ontwikkelt hij een bepaalde scheefheid.”

Gelijke paarden
Belangrijk voor het rijden met een tweespan, 
is dat je twee gelijke paarden inspant, vertelt 
Riny. “De paarden moeten op elkaar leren 
bouwen, ze moeten elkaar leren vertrouwen 
en leren samenwerken. Hier zijn maanden 
van training voor nodig.” Om optimaal te 
kunnen samenwerken, is het belangrijk dat 
de paarden een gelijke bouw hebben. “Dat 
is de basis om bovenstaande mogelijk te 
maken. Het best kun je twee rechthoekige 
paarden inspannen. Deze paarden lopen vaak 
van nature met de hals erop. Ze hebben een 
goede front én een sterke achterhand. Met 
deze paarden heb je een enorm voordeel in 
de training.” 
Daarnaast is ook de inzet van de paarden 
belangrijk. “Beide paarden moeten de wil 
hebben om voor je te werken. Ze moeten een 
gelijk IQ en EQ hebben, zodat je op hetzelfde 
niveau met hen kunt communiceren. Zijn de 
bouw en het karakter in orde, dan is zeventig 
procent van je basiswerk al gereed.”

Naar de enkelspan
Nieuwe paarden worden bij Rijo Stables 
gedurende twee weken in de tweespan 
aangespannen. Wanneer dat goed gaat, dan 
worden de paarden ook in de enkelspan 
gezet. “Dan moet het paard het zelf doen. Hij 
heeft dan geen steun meer van het leerpaard, 
alleen nog van mij, van de koetsier. Maar het 
paard is dan al vertrouwd met het tuig, het 
trekken van de kar, de weg, het verkeer en de 
witte strepen op de weg, dus hij staat al veel 
zekerder voor de koets. Je kunt je dan echt 
focussen op de verfijning van zijn stelling, 
buiging, et cetera. Door het trainen in de 
enkelspan, tweespan en aan de longe af te 
wisselen, houd je de sport interessant voor 
jezelf en voor je paarden.”  




