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Paarden zijn veel meer dan 

dieren waar je op kunt rijden, 

Of je nu bij een manege 

rijdt of een eigen paard aan 

huis hebt staan, het zijn 

fantastische dieren die ons 

heel erg veel kunnen leren over 

onszelf, Over samenwerken, 

communiceren, leidinggeven 

en over onze persoonlijkheid, In 

dit artikel over het spiegelende 

paard lees je hoe jij van een 

paard kunt leren en daardoor 

nie alleen de relatie met je 

paard KLJnt verbeteren, maar 

oc~ e Je jezelf als persoon 
ku~- _ kkelen, 

u~,v_~ SMULDERS 
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Een paard is een kuddedier en heeft een leider 

nodig. Dat is niet zielig, dat geeft hem dui

delijkheid en zekerheid (veiligheid). Voor veel 

mensen is het weten dat een paard echt leiding 

nodig heeft, al voldoende om dit toe te passen. 

Maar het kan natuurlijk zijn dat jij ook iemand 

bent die leiding nodig heeft of dat je onzeker 

bent. Dat betekent niet dat je niet met paarden 

om kunt gaan. Maar realiseer je dat een te 

dominant paard, maar ook een heel bangig, 

onzeker paard voor problemen kan gaan 

zorgen. Hierdoor kan voor jou het plezier in de 

omgang met paarden afnemen. In zo'n geval 

kan je hulp zoeken. Niet voor je paard, maar 

voor jezelf. Er zijn verschillende trainers en coa

ches die je kunnen helpen bij het ontwikkelen 

van zelfvertrouwen, duidelijk communiceren of 

leiderschapskwaliteiten. Ook een instructeur die 

niet alleen kijkt naar hoe je paard loopt, maar 

die je ook bij jouw relatie met je paard helpt, is 

een waardevolle aanvulling. 

SPECIFIEKE TRAlNINGEN 

Je zou een paard kunnen vergelijken met een enorme 

ontvanger met versterker van emotionele trillingen. 

Hoe goed je ook bent in het verbergen van gevoelens, 

je lichaam blijft je werkelijke gevoelens uitzenden. Dit 

gebeurt op een golflengte waar paarden zich bijzonder 

goed op kunnen afstemmen. Om in het wild te overle

ven moeten paarden namelijk op grote afstand kunnen 

aanvoelen of een groep leeuwen hongerig en agressief 

is en wie de leiding heeft over de roedel. 

Een paard spiegelt niet alleen emoties, maar ook 

ons gedrag en onze bewegingen. Dit spiegelen zie je 

vooral aan het gedrag van het paard. Een paard loopt 

bijvoorbeeld van je vandaan, komt ju ist naar je toe of 

doet precies wat jij ook doet. Ook laten paarden heel 

specifiek gedrag zien als reactie op jouw emot ies, 

zoals gapen, proesten , kauwen en likken of het hoofd 

naar beneden brengen. 

Andere signalen waar paarden sterk op reageren 

gaan over communiceren, leiderschap en de manier 

waarop we samenwerken. Deze eigenschappen 

zijn bij paarden bijzonder goed ontwikkeld. Dat 

zorgt er ook voor dat de react ie van het paard ons 

veel kan leren over onszelf. Het paard kan door zijn 

intuïtie en zijn gave om feil loos zonder woorden te 

communiceren inzicht geven in datgene wat wij als 

mensen niet zeggen maar (onbewust) wel denken en 

doen . Ze zijn niet voor de gek te houden door uiterlijk 

vertoon of mooie woorden die echte gevoelens en 

capaciteiten verbergen . 

COMMUNICEREN 

Als we bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop wij 

communiceren dan letten wij vooral op wat mensen 

zeggen met hun woorden. Maar we praten niet alleen 

met onze woorden, we gebruiken ons hele lichaam. De 

manier waarop we kijken, onze gezichtsuitdrukkingen, 

handgebaren, houding en de energie die we uitstralen. 

Een paard let niet op de woorden , maar wel op al die 

andere signalen. Een paar voorbeelden. Wil je paard 

niet meelopen? Kijk dan eens wat jij Gouw lichaam) 

communiceert? Sta je zelfverzekerd rechtop en loop 

je vol vertrouwen voor hem aan of loop je vermoeid , 

ineengedoken met hangende schouders. En als je een 

gestreste dag hebt gehad en je zit op je paard, is het 

dan toevallig dat je paard schrikkerig is of niet mee wil 

werken? Nee, dat is geen toeval. Het paard reageert 

Loopt het paard vrif'M ach er Je aan dan ziet hij jou als leider. op de stress in jouw lijf. 
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SPECiREKE TRAININGEN 

Oe opdracht luidt: Zorg dat het paard over de deken loopt. Wie gaat de leiding nemen in deze 'kudde'? 

Paarden communiceren regelmatig met ons, maar je 

moet het leren (h)erkennen. 

- Gaat jouw paard wel eens zo staan dat jij naast 

zijn schouder komt te staan? Let hier maar eens op, 

want vaak corrigeren we dit onbewust door weer 

een stap naar voren te zetten richting zijn hoofd. Een 

paard dat jou naast zijn schouder zet, zet jou op de 

veulenpositie. Hij wil je beschermen. Gaat hij met zijn 

hoofd naast je staan , dan is hij je maatje en zijn jullie 

gelijkwaardige kuddeleden. 

- Loopt je paard wel eens op je af om vervolgens 

langs je heen te lopen en een paar meter verderop 

stil te gaan staan? Dan is de kans groot dat hij jou 

uitnodigt om te volgen. Maar het is ook mogelijk dat 

hij iets spannend vindt en op een (veilige) afstand het 

gaat staan afkijken. 

- Blijft het paard voor je staan zonder in beweging 

te komen? Dan is het mogelijk dat hij wacht op 

jouw instructies. 

. . .... 
.. . .. •• . . . . . . . • • . . 

LEIDERSCHAP 

Of je een leider bent en wat voor soort leider je bent , 

kun je leren van je paard. Een paard is voor zijn 

overleven afhankelijk van de leiders in de groep. Een 

kudde kent twee leiders, de leidmerrie en de leid

hengst. Ze hebben hun eigen taken en zijn daarom 

onmisbaar. Er geldt een strikte rangorde in de kudde 

waar elk paard zich aan dient te houden, omdat dit 

het meest veilig is voor de hele groep. Zodra er iets 

verandert in de groep, bijvoorbeeld jongere dieren 

vertrekken naar een andere groep of één van de kud

deleden sterft , dan wordt er direct opnieuw gekeken 

naar de beste samenstelling voor de groep. 

Het steeds opnieuw bepalen wat de beste samen

stelling is, gebeurt ook bij paarden en mensen. Zodra 

een paard in aanraking komt met andere paarden 

of mensen, dan wordt direct gekeken wie 'de baas' 

is. Ook al is dit een minigroepje dat bestaat uit jij en 

jouw paard. Het paard kijkt direct wie van jullie de 

.. .. ... . 
.. . ..... .. ..' . ... 

. .... .. . ..... . ... ... . ... ' .. .. .. . .... . . .:.. 
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leiding krijgt. Accepteert het paard jou niet ase der, 

dan zal hij zijn eigen weg gaan en zijn eigen In a le

ven blijven nemen. 

Door goed te kijken naar het gedrag van je paard, 

kun je veel leren over jezelf als leider. Bijvoorbeeld 

waar loopt je paard? Als jullie samen in de bak lopen 

(zonder halstertouw of halster) , loopt jouw paard dan 

vrijwillig met je mee? Als dit het geval is, loopt hij dan 

voor jou, naast jou of achter jou? En is dit hetzelfde 

als hij aan het halstertouw meeloopt in een vreemde 

omgeving? Een paard dat voor je loopt, ziet zichzelf 

als de leider, een paard dat naast je loopt is je maatje. 

Een paard dat achter jou loopt, ziet jou als de leider. 

SAMENWERKEN 

Ben jij een teamplayer of werk je liever alleen? 

Paarden zijn kuddedieren en weten heel goed hoe ze 

samen moeten werken. Maar bovenal kent een paard 

geen ik, maar alleen wij . Om goed te kunnen samen

werken is het belangrijk om te weten welke positie 

jij en je paard innemen ten opzichte van elkaar. Wie 

neemt de leiding, wie bepaalt wat jull ie vandaag gaan 

doen, kun je horen/zien wat jouw paard jou vertelt en 

snapt jouw paard wat jij hem vertelt? Lig jij regelma

tig in de clinch met een paard, probeer dan eens te 

'luisteren' naar het paard en na te gaan wat je zelf 

doet. Werk je samen met je paard of probeer je hem 

te dwingen, omdat je vindt dat hij iets moet doen? 

Wat voor type paard is het? Als je paard een mens 

was, hoe zou je er dan mee omgaan? 

LEREN VAN EEN PAARD IS LEF HEBBEN 

Als je open staat om te leren van een paard, kan dat 

best confronterend zijn . Een paard kan niet doen als

of, een paard doet niet iets om jou te pesten of dwars 

te zitten en doet ook niet extra zijn best omdat hij 

gisteren een extra wortel heeft gehad. Hij reageert op 

wat hij ter plekke ervaart in zijn omgeving. Gedraagt 

een paard zich anders dan jij zou willen, dan zegt dat 

vooral iets over jou; jouw stemming, jouw gedrag, 

jouw communicatie en jouw positie ten opzichte van 

hem. En om je daar in te verdiepen, heb je best een 

beetje lef nodig. Maar dat wat je leert over jezelf, kun 

je altijd en overal toepassen. 

Wil je jouw relatie met het paard verbeteren, denk 

dan eens na over de vragen in dit artikel en word je 

bewust van hoe Je e gedraagt en wat je voelt als je 

SPECIFIEKE TRAININGEN 

Bij een passieve houding staat het paard te wachten op 

zijn instructies (foto boven). Als je je paard iets wilt laten 

doen wees dan duidelijk zodat hij je begrijpt. 

bij je paard bent. Neem de tijd om te ontdekken hoe 

het paard op jou reageert en vraag je af hoe dit komt. 

Hoe vaker je dit doet, hoe bewuster je van jezelf 

wordt en weet welke invloed dit heeft op je paard. Als 

je dit kunt, ga je een mooie relatie en samenwerking 

met je paard tegemoet. • 

Op internet vind je veel meer informatie over commu

nicatie of andere specifieke trainingen met een paard. 

Of informeer bij jouw ruitersportcentrum voor de mo

gelijkheden. Breng je een bezoek aan Horse Event? 

(10 tlm 12 september). Neem dan eer,s deel aan een 

clinic over dit onderwerp van bijvoorbeeld Emiel Voest 

of Annemarie van der Toorn. www.horse-event.nl. 
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