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Ponyrijden Leer je bij Het Keelven 

          een 5 sterren FNRS Ruitersportcentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit boekje is voor beginnende ruiters die op het punt staan  
of net zijn begonnen aan hun ruiter opleiding.  

 

Recreatie & Ruitersportcentrum Het Keelven is de Allround Manege 
die je alles leert over de omgang met pony’s, je leert de juiste 

Houding & zit op het paard, veiligheid op en rond  om het paard.  
 

En niet te vergeten alle ins en outs van alle disciplines die deze 
prachtige sport te bieden heeft..  veel plezier met het lezen van de 

eerste fase van je ruiteropleiding.   
de FNRS heeft ons bekroont met  5 sterren.  

We wensen je veel plezier met je ruiteropleiding bij  
Recreatie & Ruitersportcentrum Het Keelven.

Ponyrijden Leer je bij Het Keelven. 

  

Je wilt leren ponyrijden, en dat is het leukste 

wat er is! Dus dan ga je naar de beste plek en 

dat is bij een FNRS Ruitersportcentrum, er 

komt veel kijken bij het rijden en verzorgen 

van een pony of paard. Daarom neem je 

lessen bij een Ruitersportcentrum.  

 

Je start met het opstap pakket waarbij je de 

basis onder de knie gaat krijgen en  

vertrouwen op bouwen met de manege 

pony’s.  Dit boekje is de theorie bijbehorend 

aan het opstappakket. 

 

 

TAKE ME RIDING. Is de eerste fase van je ruiteropleiding,  

waarin je alle basis kennis leert beheersen. 

In dit boekje vind je veel informatie zodat je 

goed voorbereid en veilig de eerste lessen 

kunt volbrengen na het opstap-pakket , van 

grondwerk, opzadelen en rijden  en natuurlijk 

niet te vergeten het na verzorgen van je pony 

na de les.  

Na het lezen van dit boekje weet je zeker dat 

je met kunde, respect en liefde kunt omgaan met je pony in de basis-lessen. 
 

Voor je ligt de eerste fase 

van de ruiteropleiding  

We wensen je veel plezier 

met je ruiteropleiding bij 

R & RSC Het Keelven 

 



Leren Ponyrijden op een veilige en leuke manier! 

Leren ponyrijden is het leukste wat er is! Je bent nooit echt uitgeleerd. 

Het is niet alleen een kwestie van erop blijven zitten. Je gaat om met een levend 

wezen, die een eigen karakter en gevoel heeft. Hoe meer je leert over deze 

prachtige dieren , hoe beter je begrijpt waarom ze dingen doen die ze doen en 

hoe leuker het word .   Dit is deel 1. Het vervolg in de opleiding zijn de boeken  

‘’leer paardrijden met plezier ‘’ ,Leer mennen /western/springen met plezier  en 

Beter paardrijden met plezier. en ga je verder in je 

bronzen basis opleiding. Deze kan je kopen via jou 

Ruitersportcentrum Het Keelven. 

 

 

 

 

 

 

Je start met lid worden van de allerleukste FNRS manege,  

Door het invullen van de lesovereenkomst ben je lid van de FNRS,KNHS, en Natuurlijk jou 

favoriete manege.  Dit is ook je aanvraag voor je eigen ruiterpaspoort. Op een FNRS manege 

leer je niet alleen op een veilige en leuke manier paardrijden, maar je rijd op een 

accommodatie die voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen en geven de meest 

uitgebreide allround ruiteropleidingen waarbij je  begeleid door instructeurs en trainers 

die die zijn  gediplomeerd en gecertificeerd zijn in hun vak en getoetst zijn aan de hoge 

eisen die een 5 sterren Ruitersportcentrum stelt. 

 

Het ruiterpaspoort is een persoonlijk, officieel en landelijk erkend document waarin al je 

vorderingen worden bijgehouden zoals alles wat je geleerd hebt , de buitenritten die je 

maakt, horsemanship en grondwerk lessen en  al je behaalde diploma’s, zo heb je jou ruiter 

carrière in beeld. Ook krijg je ieder kwartaal een leuk hippisch magazine en korting op de 

allerleukste paardenevenementen, paardenboeken en nog veel 

meer.. Ook kan je deelnemen aan diploma dagen, en meedoen 

met de best zittende manege ruiter competitie. Het 

ruiterpaspoort is verlengbaar per jaar.  Elk jaar krijg je een 

jaarzegel. de kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in het lesgeld.  

En komt op ongeveer € 27,- per jaar.   

 

We starten met het Take Me Riding Bronzen programma waarbij je een 

allround paardensport opleiding begint.  Deze is opgebouwd in drie fases: 

brons, zilver en goud en is ontwikkeld voor 

iedere ruiter op elk niveau. 
De lessen bestaan uit theorie en praktijk lessen in alle 

disciplines van de paardensport.  

Je wordt getoetst op je kennis en kunde.. daarmee 

verzamel je stempels voor in je ruiterpaspoort.  

Waarin jou ruiteropleiding wordt bijgehouden. 

bij 5 stempels ga je door naar het volgende level. 

Sommige onderdelen leer je in één les en andere 

zullen iets meer tijd nodig hebben. Je leert op je eigen 

tempo en Niveau. Als je extra informatie wil kan je 

altijd terecht bij een van onze jong-leaders of bij je instructeur.   

Dit is het bronzen gedeelte van je ruiteropleiding  
Je  leert de basisbeginselen van het paardrijden en hoe een paard 

verzorgd moet worden. Uiteraard gebeurt de opleiding 

stapsgewijs. In het bronzen gedeelte van de opleiding worden de 

verworven kennis en vaardigheden getoetst door middel van een 

korte theorietoets en de ruitergerichte proeven, oftewel de Take 

Me Riding proeven . Per discipline en per niveau wordt beschreven 

wat je na het volgen van de ruiteropleiding moet weten of kunnen. 

Dit noemen we de leerdoelen.  

 

Level 1.  De eerste les. Benaderen en Verzorging. 
Dan is het tijd voor je eerste les… wat een feest! Probeer toch een beetje rustig te blijven…  

de paarden voelen jou spanning ook aan. We beginnen met het opstappakket van 5 

lessen.  

 Je eerste les is kennismaken met ons en onze pony’s. we leren je hoe je een pony moet 

benaderen in een stal, wat je moet doen als het anders gaat als je van gedroomd hebt.  

Dan wordt het tijd om een pony te leren poetsen. Je wordt 1 op 1 of met 2 en begeleid door 

een van onze Young-leaders.  Voor je een pony gaat poetsen is het slim om 

eerst wet te weten van de eigenschappen van de pony. Waarom doet ze 

wat ze doen?  In dit hoofdstuk lees je de verschillen tussen paard en mens.  

Heb je tijdens het lezen of in de les vragen? Het is altijd goed en verstandig 

om vragen te stellen aan je instructeur. alle FNRS instructeurs hebben de 

benodigde kennis en zijn in het bezit van de juiste diploma’s.   

 



Voor je basis poets-examen  moet je weten welke borstels je gebruikt en 

waarvoor, je weet hoe je op een veilige manier een pony benaderd en een goede 

poetsbeurt geeft.  

 Je hebt het poets examen gehaald als je  

5 verschillende pony’s een goede 

poetsbeurt hebt gegeven.                      
Dit is een praktische les. De theorie wordt extra 

uitgelegd tijdens de les en verder in dit boekje.  

 

 

THEORIE TAKE ME RIDING BASISPAKKET…Level 1. 

In dit level  leer je : hoe je op een veilige manier contact maakt met een pony wat 

een halster is en hoe je het om doet hoe je een pony met je mee kan laten lopen.  

Deze Les is geschikt om mee te beginnen,  Pony’s zijn hele leuke dieren. Je kunt ze 

bijvoorbeeld borstelen, wandelen, rijden of met ze spelen. Het is dan wel belangrijk 

dat je weet hoe je met pony’s om moet gaan. In dit level leer je waar je op moet 

letten. Zo kun je op een veilige manier met pony’s omgaan en er heel veel plezier 

aan beleven!  

Hoe benader je een pony: 
Dat begint al als je naar de pony toe loopt, dus nog vóór je iets met hem doet!  Als 
de pony op stal staat Loop naar de stal van de pony toe en praat  tegen hem. Pony’s 
kunnen makkelijk schrikken. Dat komt omdat pony’s vluchtdieren zijn. Daarom is 
het belangrijk dat je altijd rustig met de pony omgaat!  
 
Wanneer je een paard wilt benaderen doe je dit op een hele rustige manier. 
 Je laat op een zachte toon je stem horen zodat het paard hoort dat je eraan komt.  
De pony draait dan waarschijnlijk zijn hoofd naar je toe. Je kunt dan rustig naar hem 
toe lopen. Loop niet naar de pony toe als hij met zijn kont naar je toe staat.( kijk 
naar de uitstaling van je pony)  
 
Kijk naar de oren ,ogen en lichaamstaal van je pony.. maak contact met een lage 
platte hand. Laat de pony even snuffelen en maak daarna contact met het lijf van 
de pony. Voorkeur de hals van het paard. Ga langzaam en rustig te werk.  
Hij ziet je dan niet en kan van je schrikken. Probeer nog een keer of hij zich naar je 
toe wil draaien. Blijft hij met zijn kont naar je toe staan? Haal er dan iemand bij met 
meer ervaring. Laat de pony even aan je hand ruiken, met een  platte hand zo maak 
je contact. Daarna kun je hem op zijn hals aaien.  
Laat wel altijd duidelijk weten dat je er 
bent en denk aan of je paard je kan 
zien….. Wanneer het paard jou niet 
gezien of gehoord heeft kan het hier erg 
van schrikken. Uit schrikreactie kan het 
gaan schoppen, omdraaien etc. Hoe 
braaf en vertrouwt je paard ook is blijf 
alert en laat hem altijd opnieuw je stem 
horen als je hem benadert. 

 

Paarden leven in het nu.  
 
Als je bij ze bent, dan denken ze niet 
aan gisteren of wat ze straks zullen 
doen als je weer weg bent. Ze denken 
aan nu dit moment. Om je pony beter 
te begrijpen moet je jezelf leren om 
ook  in het nu te zijn.  Soms kan het 
zijn dat je het een beetje spannend of 
zelfs eng vind om het eerste contact 
te maken..  

 
 



SPANNING? Daarvoor hebben we de volgende oefening.. 
zorg dat je op een veilige plaats staat, bijvoorbeeld buiten de stal van de pony… zet 
je voeten plat naast elkaar op de grond, en leg je handen op je buik. Sluit je ogen en 
adem rustig 5x  in en uit. ( Heel diep!) Ga met je aandacht naar je adem. Voel  je 
handen. Ze gaan omhoog op je buik wanneer je inademt en ze gaan omlaag, samen 
met je buik bij elke uitademing. Let  eens op wat je hoort,. Misschien hoor je een 
vogel fluiten of hoor je een pony briessen?     Denk niet na over wat fout kan gaan 
of wat fout is gegaan.. denk aan wat je wil doen vandaag.. wat is je doel? En wat 
moet je er voor doen om dit voor elkaar te krijgen. Lukt dat?  Dan open je je ogen... 
. Hoe voel je je nu? Waarschijnlijk ben je rustiger geworden maar zie je ook dingen 
die je anders niet opvallen. Je bent niet  alleen rustiger, maar ook alerter! Want je 
voelt, hoort, ziet dingen waar je je anders niet bewust van bent. Je bent 
duidelijker... Je zal rustiger en zelf zekerder met je paard omgaan, meer inzichten 
krijgen en beter reageren en inspelen op je paard. Maar je paard zelf zal ook 
rustiger worden en liever bij je zijn. 
 

Omgaan met de pony in de wei. 

Als de pony in de wei of in de paddock staat. 
Loop rustig naar de pony toe.  
Als je snel en met grote passen recht op de 
pony af loopt, kan hij zich opgejaagd voelen en 
weglopen. Je kunt daarom beter in een boogje 
naar hem toe lopen, 
 Praat ondertussen tegen hem. Het is niet de 
bedoeling om  iets lekkers te geven als ze 
worden opgehaald. Neem iemand mee met 

meer ervaring.  verderop in dit boekje vind je de uitleg over hoe je een halster 
omdoet en hoe je de pony begeleid. 

Goed poetsen hoe doe je dat? En Waarom poetsen we? 

Door je pony te poetsen, houd je hem niet 
alleen schoon, maar stimuleer je ook de 
bloedsomloop.  De huid gaat daardoor beter 
functioneren en dus ook de haargroei. Goed 
poetsen is het dus gezond. Daarnaast is leuk 
want je bouwt een band op met je pony!  
 

tijdens je eerste les ga je dit leren: 

Een pony moet wel schoongehouden worden, maar overdrijf het niet. Door te veel 
en te grondig te poetsen, verwijder je huidvet dat nodig is om hem te beschermen 
tegen weersinvloeden. Verwijder wel modder, oude haren, zand of ander vuil, 

anders kunnen de haartjes niet meer uitstaan en zo geen isolerend luchtkussen 
vormen. Ook kan het zorgen dat je pony schuurwondjes krijgt van je harnachement.  
(zadel/hoofstel/halster /dekens/beenbeschermers etc. ) 
Het is handig om de pony steeds in dezelfde volgorde te 
poetsen.  Zo weet je zeker dat je niks vergeet.  Je begint met 
de rubberen rosborstel.   Met deze borstel maak je het vuil 
los van de vacht van de pony. Ook masseer je zijn huid. Begin 
aan de linkerkant van de pony. Draai met de borstel  stevig rondjes over het 
lichaam van de pony.  Je begint bij de nek en gaat zo langzaam naar de hals, 
schouder, rug, buik en billen van de pony. Van de benen mag je alleen het dikke, 
zachte gedeelte met de rosborstel poetsen. Als je de linkerkant van de pony 
helemaal gedaan hebt, doe je hetzelfde aan de rechterkant van de pony. Het vuil 
dat je hebt losgemaakt, ligt nu nog op de pony.  Met de hand waar je geen borstel 
mee vast hebt blijf je contact maken met je pony. 

Dan ga je naar borstel nummer 2.  
Je gebruikt de Harde borstel om het grote-vuil van 
de pony af te halen. Neem de  borstel in je 
linkerhand. Begin weer aan de linkerkant. Ga met 
de borstel over het lichaam van de pony. Het is 
belangrijk dat je ‘met de haren mee’ borstelt.  Als je 
het goed doet, gaan de haren van de pony mooi 
plat liggen. Als de haren juist rechtop gaan staan, 

borstel je ‘tegen de haren in’. Je moet dan de andere kant op poetsen!  Je maakt 
een zwiepende beweging.   Met de zachte borstel kun je ook zachtjes het hoofd 
en de benen poetsen,  en het kleine vuil van het lijf halen. 

De manen borstel je eerst zuiver met de harde borstel  en daarna met de manen-
borstel. Borstel de manen eerst helemaal naar de ene kant en 
daarna helemaal naar de andere kant.  Hou met je ‘’vrije’’ hand 
de manen vast zodat je er geen haren er uit trekt.  Met je 
vingers kun je de strootjes uit de staart van de pony halen. Ook 
kun je de staartharen met je vingers voorzichtig uit elkaar halen.. 
Gebruik geen borstel voor de staart. Je kunt dan makkelijk haren 

uit de staart trekken. Daardoor wordt de staart steeds dunner.  De pony heeft zijn 
staart nodig om vliegen en andere insecten van zich af te slaan. Je Young-leader laat 
zien hoe je de staart kunt poetsen zonder deze dunner te maken.   
In een poets tas zitten veel borstels, elk met zijn eigen doel. Heb je er een waarvan 
je niet weet waarvoor deze is ? vraag het aan een van onze Young-leaders. 
 
GEEF AAN JE YOUNG-LEADER AAN WANNEER JE EEN DIPLOMA ONDERDEEL WILT 
DOEN, NEEM DAN OOK DIT BOEKJE MEE. 



Hoeven uitkrabben   
Het uitkrabben van de hoeven hoort ook bij het poetsen.  
Het is een van de moeilijkste en zwaarste onderdelen van het poetsen..  
niet alleen voor jou maar ook voor de pony.. die moet op 3 benen leren staan. 
en een pony weegt meer dan een puppy. Het is belangrijk om hoeven te krabben. 
Door het krabben verwijder je vuil en steentjes uit de hoeven. Wat zorgt dat de 
hoeven goed kunnen groeien en je zorgt er voor dat er geen hoefproblemen 
kunnen ontstaan.   Je hebt een hoevenkrabber nodig, je hebt er verschillende 
soorten met borstel , zonder borstel, keuze is aan jou. 

    
Til de benen van de pony één voor één op. Je gaat naast het been staan met je 
gezicht naar achteren. Leun met je schouder tegen de pony aan, hij gaat met zijn 
gewicht op het andere been staan. Leg je hand boven aan de achterkant van het 
been en glijd met je hand naar beneden. Vooral bij de achterbenen is het belangrijk 
dat je het been optilt met de hand die het dichtste bij de pony is. Op die manier is je 
gezicht niet te dichtbij de hoef. Je kan het been laten steunen op jouw eigen 
bovenbeen. Je hebt dan één hand vrij om de hoef uit te krabben.   
Op de volgende pagina zie je een plaatje van de hoef en waar je moet krabben. 

 

 

 

 

 

 
 

Een leuk weetje….. 

Het sociale leven van een wilde pony 
bestaat voor een belangrijk deel uit het  
verzorgen van de vacht. Dat wordt ook wel 
‘manenkrauwelen’ genoemd.  
De pony’s staan daarbij kop aan kont en 
‘’poetsen’’ met hun tanden de vacht van de 
ander. Zo worden ook plekjes verzorgd 
waar je als pony zelf moeilijk bij kan.  

Les 2 van het opstap-pakket is: PONY BEGELEIDEN….. 
Je gaat natuurlijk eerst alles herhalen van de 
eerste les.   Het benaderen van je pony en 
deze een goede poetsbeurt geven. Daarna  
leer je hoe je een halster omdoet, en veilig 
met een pony loopt. Je leert meteen een 
stukje van de Showmanship at halter dat een 
onderdeel is  van de Western-opleiding.  
 
Waarom moet je dit leren?   
Je pony blijft natuurlijk niet alleen in de stal 
staan, of in de wei.  Je wilt bijvoorbeeld naar 
de poetsplaats of weide gaan. Dan moet je je pony weten te begeleiden en  gebruik 
je een halster en een halstertouw. Deze bevestig je aan  de onderste kin-ring van 

het halster.    Maar hoe doe je een halster om?  
Een halster omdoen  kan in het begin een beetje verwarrend zijn, 
zeker als deze niet netjes is terug gehangen.. Zorg ervoor dat je 
een goed passend  en zuiver halster omdoet dit is belangrijk om 
wondjes en onhandige situaties te voorkomen. Het is belangrijk 
voor de veiligheid van jou en van de pony  dat je dit bij een pony 

doet die dit al geleerd heeft. 

  
Stappen plan halster omdoen: 

• Ga aan de linkerkant naast het hoofd  staan.  
• Houd met je Linkerhand het kopstuk van het halster vast en 
pak met je rechterhand met zachte druk de neus van je pony 
vast.  
• pak nu ook met je rechterhand het halster vast maar laat 
de neus niet los… Schuif met je linkerhand de neusriem van 
het halster over de neus. 

 
• Doe met je rechterhand het kopstuk naar boven en schuif 
deze  tot achter de oren.(*de oren geven mee dat wil zeggen 
dat de net zo bewegen als onze oren, het halster moet je dus 
niet ver omhoog te trekken over de oren heen. 
 • Maak de gesp  of klip  vast  om de nek van het paard.    
 
Het Halster omdoen en pony begeleiden is een praktische 
toets.   Vraag je instructeur of je young-leader voor extra 
uitleg of oefentijd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan je pony zien?    Hier in het plaatje kan je zien dat het paard recht 
voor  en recht achter zich niets ziet.  Daarom kan die ook sneller verschieten 
als je je daar bevind. Ook zie je in dit plaatje dat het linker ook niets ziet wat 
die rechts ziet, daarom kan het zijn dat een pony links alles oké is maar 
rechtsom het eng kan zijn want je pony heeft dit nog niet gezien. 

 

Hoe doe je een Pony begeleiden?.. 
Pak het halstertouw met je  rechterhand vast op ongeveer 30 centimeter afstand 
van de klip zonder hierop druk uit  te oefenen.  In je linkerhand houd je het uiteinde 
van je  halstertouw. Laat dit nooit over de grond slingeren, het  paard kan er dan 
per ongeluk op gaan staan en staat dan ‘klem’. Met een mooie lus is de juiste 
methode. 

Begeleid je paard ontspannen en 
duidelijk naar de plaats van bestemming. 
Het paard moet tijdens het lopen op 
jouw lichaamstaal reageren. Wanneer jij 
gaat lopen gaat het paard ook lopen,  
wanneer jij stopt moet het paard ook 
stoppen.  Als je voor je paard gaat staan 
en je doet een stap naar voren moet het 
paard een stap naar achteren doen. Doe 

je vervolgens een stap naar achteren, dan moet je paard een stap naar voren doen.   

( jou linkervoet staat voor de linker been van je pony, het touwtje doe je weinig tot 
niets mee, met je ‘vrije’’ hand raak je de pony niet aan, dat zijn extra signalen die 
een pony niet begrijpt.  Oefen dit goed met je paard en beloon hem wanneer hij 
goed luistert.( niet met snoepjes! Maar met je stem en ‘éen zachte aai over zijn 
nek. Wees hier heel consequent in.. belonen voor de juiste dingen, niet bij elk 
dingetje dan geef je de verkeerde signalen door.. Het is belangrijk dat je paard 
gehoorzaam is wanneer je met hem/haar loopt. Een pony  is uiteindelijk natuurlijk 
sterker en zwaarder dan jij. Gehoorzaamheid krijg je als jij duidelijk bent in je 
houding,  in de hulpen en commando’s die je geeft.  
Belangrijk is dat je NOOIT het touw om je hand bindt wanneer je met een paard 
loopt. Als hij bijvoorbeeld ergens van schrikt of er vandoor gaat kan je ernstige 
brandblaren, kneuzingen of zelfs breuken oplopen of erger…. 

 

Voor het vastzetten van je paard is een ‘paardenknoop’ bedacht. 
 Bijvoorbeeld als wilt gaan wassen of vlechten voor een wedstrijd of diploma dag. 

Dit is een veiligheidsknoop die door je paard niet snel los te krijgen is, maar die 

jezelf in één ruk los kan krijgen mocht dit nodig zijn.  Zorg dat je paard niet te kort 

of te lang  aangebonden staat,  Het paard kan hierbij het halster kapot trekken of 

zelfs vallen en zichzelf bezeren.  1 meter is voldoende afstand.  
De paarden knoop is een praktische toets.  Vraag aan je instructeur of je  

deze mag oefenen voor het behalen van de paardenknoop punten. Hieronder zie 

je hoe je een paardenknoop maakt. 



 

 

 
 

DIPLOMA TMR 1:  Benader 5 pony’s op een veilige manier. 

                
Ken de borstels en leg ze op volgorde:  

                 
Poets 5 pony’s op een veilige  en correcte manier. 

               
 

Begeleid 5 verschillende pony’s van de stal naar de bak: 

             
 

Krijg bij 5 verschillende pony’s een halster om:  

           
 

Begeleid 5 verschillende pony’s door een Showmanship at halter proef.  

                  
 

Maak 10  keer een goede paarden knoop.  5 x Zonder aan een pony en  
5x met een pony.   

                 

                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diploma 1 van level 2. 

Begrijpen hoe paarden communiceren 

Hoe praat een paard? Heb je je ooit 

afgevraagd wat een paard probeert te 

zeggen tegen je,  of misschien tegen een 

ander paard?   Paarden gebruiken hun 

lichaamstaal en stemgeluid om met elkaar 

te communiceren. Bij elke goede training is 

een goed begrip van paardengedrag en taal  

nodig om succesvol en plezierig met 

paarden te werken  Het Begrijpen van het 

gedrag van je pony zal je helpen om een nog betere band met je pony te krijgen.  

 

Paarden zijn heel goed in lichaamstaal, ze lezen je als een boek.  
Omdat het kuddedieren en prooidieren zijn, hebben zij over een super gevoelig  

vermogen om gemoedstoestanden, energie en sfeer waar te nemen. Ze merken 

aan jouw spierspanning, ademhaling en microgezichtsmimiek hoe jij je écht voelt, 

ook als je het probeert te verbergen door een schijnbaar andere houding aan te 

nemen.  Als jij je bijvoorbeeld  onzeker of bang voelt, maar toch doet alsof je het 

allemaal wel weet en een stoere houding opzet, dan kunnen paarden zenuwachtig 

of wantrouwig worden. Dat komt omdat ze niet weten wat ze van jou kunnen 

verwachten. Je gedrag is namelijk niet in overeenstemming met jouw onbewuste 

lichaamstaal en energie en dat maakt ze  verward. Ze kunnen geen hoogte van je 

krijgen. Als je dan de oefening doet zal je zelf rustiger worden en het paard met jou 

ook! 

DE AARD VAN HET PAARD  

Kuddedier: Paarden zijn sociale 

dieren die in kleine hiërarchische 
groepen leven. Paarden leven 
meestal in familieverband. 
Paarden moeten bij elkaar passen 
voor rust en stabiliteit in de groep. 
Hoe groter de groep is, hoe 

makkelijker paarden zelf kleinere en evenwichtige subkuddes vormen. 

Leuke opdracht: kijk naar het gedrag van de paarden in een kudde,  
weet jij wie met wie vriendjes zijn?  Zie jij wie de ‘baas’ is?  

Een paard is ook een Vluchtdier: Het paard is ook een vluchtdier. Wanneer er 
gevaar dreigt slaat het paard op de vlucht. Daarom zijn paarden erg gericht op de 
omgeving en alert op ‘’bedreigingen’’. Dit betekend dat als je pony iets eng vind wil 
hij als  eerste en snelste weg zijn.  Dan ben jij belangrijk om rustig te blijven en te 
vertellen als leider dat het oké is. daarom is het slim om tussen het ‘’enge ding’’ en 
jezelf te lopen. Een paard heeft elke dag zijn dagelijkse beweging nodig heeft. Dit 
wil niet zeggen elke dag rijden , maar ook wandelen, een goede uitgebreide 
poetsbeurt, een afwisselende training is het leukste en het beste voor je paard, 
net zo veel rust als werk.  

 

Gezelschapsdier 

Het paard  heeft langdurige en 
constante relaties.. Een paard is een 
sociaal dier en leeft  in familiegroepen. 
Een kudde bestaat uit één dominante 
hengst, een dominante merrie die de 
baas is en enkele lager in rang merries 
en de nakomelingen onder de drie jaar.   
Paarden zijn erg sociale dieren die 

vriendschappen aan gaan die wel jaren kunnen duren. Paarden uiten vriendschap 
door samen te spelen en elkaars vacht te verzorgen.  In kuddes is er een duidelijke 
rangorde. De oudere merries staan altijd bovenaan en functioneren als echte 
leiders. De ruinen blijven tot hoge leeftijd met de jongere paarden spelen, 
waardoor zij leren hoe zij zich als paard moeten gedragen.  
 

Rustgedrag 

Een paard rust ongeveer acht uur per 
etmaal, deze rust duurt over het algemeen 
niet langer dan drie uur achter elkaar dan 
staan ze lekker de ‘’snoozen’’. Met een 
been op ruststand en de ogen dicht…. . 
Soms als paarden zich heel veilig voelen 
gaan ze echt liggen ‘’slapen’’ dat doen ze 
dan het liefst op een droge, beschutte en 
VEILIGE PLEK. 

Comfortgedrag  
Naast rustgedrag vertoont een paard ook comfortgedrag. Dit laat hij zien door te 
rollen, krabben en uitschudden. Wanneer een paard over een zanderige plek ziet  
gaat hij vaak direct rollen. Het is lekker tegen de kriebels waar je zelf niet bij kan, 
tegen parasieten of om de groepsgeur over te brengen. 

Maak op de volgende pagina de Theorie vragen. 



Theorie vragen gedrag van paarden:  

 1:Welk paard zorgt voor 
 bescherming van de kudde? 
 De hengst                     
 De jonge paarden            
 Een oudere merrie 
 

2: Wie heeft de leiding over 

 de dagelijkse gewoonten van de kudde? 

-De hengst – of de stoerste merrie.              

-De jonge paarden                

-Een oudere merrie 

3: Hoe wordt bepaald welke hengst de leider van de kudde is? 
-De hengsten vechten met elkaar en de winnaar is de leider 
-Door te kijken welke hengst de mooiste merrie in zijn kudde heeft.  
-Door te kijken welke paard het meeste voedsel kan vinden 

4: Meestal lopen  er bij maneges geen hengst in de kudde. Waarom niet? 
- De hengst probeert de mensen weg te houden bij de andere paarden 
- Voor de veiligheid voor de hengst en de rust voor de  merries. 
-De hengst eet al het voer op, omdat hij de baas is. 

5:Wat doet een paardenkudde als er gevaar dreigt? 
       Aanvallen               Wegrennen                  Stilstaan 

6: Wat merk je van kuddegedrag tijdens het rijden? 

-Paarden houden er niet van om bij elkaar weg te gaan 
-Paarden willen niet achter elkaar lopen 
-Paarden gaan liever om de beurt in galop voor de veiligheid. 

 7: als je paard zijn oren veel beweegt dan: 
-is die boos.       -is die blij om je te zien       - aandachtig bezig met de omgeving 

8: Waarom moet je een kudde op verschillende plaatsen voeren? 
-Omdat de hoogst in rang staande paarden, de andere weg jagen bij het eten 
-Omdat de paarden anders zo veel eten dat ze ziek worden 
-Omdat ze anders tussendoor niet drinken 

9: als je het gedrag van een paard bekijkt:……….. om te weten hoe hij zich voelt. 
-hoef je alleen naar de ogen te kijken. 
-hoef je alleen naar de oren te kijken. 
-kijkje naar heel zijn uitstraling, oren, ogen en benen. 

10: als het gedrag van je paard je angstig maakt als je dicht bij komt dan:………… 
- ren je snel weg en haal je iemand met meer ervaring. 
- maak je veel geluid en armbewegingen zodat je laat weten dat jij de baas bent. 
- blijf je kalm tel tot 10 en ga rustig terug en haal je iemand met meer ervaring. 

11: een paard is een: 
-kuddedier, vleeseter, vluchtdier 
-huisdier  ,vluchtdier ,kuddedier, 
-vluchtdier, kuddedier, gevoelsdier. 

12: Welke leden van een kudde bewegen het meest? 

-De ruinen, want die lopen langere afstanden 
-De merries, want die moeten voor eten zorgen 
-De veulens, want die spelen het meest 

13: leren hoe een paard denkt is: 
- Makkelijk je ziet het toch meteen. 
- Heel Moeilijk het is elke keer anders en is totaal niet te begrijpen. 
- Moeilijk, we moeten leren om op lichaamstaal te letten. 

14: paarden slapen meestal : 
-Alleen staand -    liggend uiteraard      -staand & liggend afhankelijk van de plek.  

15: wat zijn de zintuigen van een pony? 

16: wat moet je aan als je bij paarden bent? 

 

 Theorie 1 van het TMR Diploma 2:  

 

 Uitslag van de theorie test: 
 
 
 



         Theorie Deel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Cap is verplicht als je gaat rijden, let op het veiligheidskeurmerk  CE-EN met de  nieuwe 

code inde cap staat. Ook dat dit een goedpassende verstelbare cap is met kinband. Je hebt 
ze in verschillende kleuren en prijsklassen. jou Ruitersportcentrum heeft leen-caps.   Voor 
de bovenkleding zorg dat het niet te los of te vast zit, paardrijden is een sport.. je bent in 
beweging het moet dus wel lekker zitten.  

Rijlaarzen of chaps met jophurs. 
Zitten niet alleen lekker maar zijn ook veilig.  Ze beschermen je kuiten. Zijn speciaal om op 
een veilige manier pony te rijden. Rubberen laarzen kunnen de eerste lessen ook. Denk aan 
geen feters want daar kan je aan blijven hangen, ook geen ritsen aan de binnenzijde, die 
beschadigen het zadel. 

Rijbroek: 
ook deze zijn speciaal om het rijden prettig en comfortabel te maken.  Voor in het begin is 
een stretch broek ook prima. Let wel op met dikke naden aan de binnenkant zoals bij 
spijkerbroeken die kunnen lelijk schuren, dit geld ook voor te losse broeken. 

Een eigen set is verstandig om aan te schaffen als je serieus wilt blijven pony 
rijden. Denk aan het rijen zonder sierraden zoals armbanden, ringen, lange 
oorbellen, denk ook aan dat je geen  snoep of kauwgum   etc. in je mond hebt.. 
het kan verkeerd schieten. 

Voor het rijden met koets of western is een spijkerbroek het 
prettigst. Voor meer info vraag je instructeur. 

De onderdelen van  Deel 2:   
observeer 5 verschillende pony’s 15 min.  
Op gedrag, bewegen ect..    (* zonder te lokken of aan te raken) 

                
Observeer 2x  15 minuten de pony’s in de wei. 
                             Wat doen ze als ze samen zijn. 

Zadel 5  pony’s op een veilige  en correcte manier. 

  
Poets en vet  5 keer een Zadel. 

   

Poets en vet  5 keer een hoofdstel 

  
  Rij minimaal 3x op een western zadel. 

  
Stap  5x correct op en af. 

  
Verzorg je pony 5x  correct na. 

  
voltooi minimaal  4x de Showmanship proeven  met 60% of  
meer voor je Showmanship at halter 1 diploma,. 

  
voltooi minimaal  4x de Horsemanship proeven  met 60% of  
meer voor je Horsemanship  1 diploma,. 

    

Maak de theorie vragen voor deel 2. 
 op de diploma dag. 



Zadel en hoofdstel kennis.( harnachement) 

 

 

Een hoofdstel is van leer, met teugels 
en een bit. Al het harnachement moet 
goed onderhouden worden zodat je er 
langer van kunt genieten maar ook 
beter en fijner is voor je paard..  
na elke rit maak je het bit zuiver en 
minimaal 1x per maand vet je de rest in. 
voor het af en om doen wordt alleen 
de neusriem(en) en keelriem los 
gemaakt.  

Elke discipline heeft een eigen soort 
zadel en hoofdstel… Speciaal gemaakt 
voor dat type rijden, het belangrijkste is 
dat het Harnachement  goed past op de 
pony  als 2e keuze pas wat jij fijn vind. 

(*onderdeel theorie toets op diploma 
dag) 

Rij-technisch :  SHOWMANSHIP AT HALTER 
Deze discipline komt van het western pakket, is 
de basis van alles en er wordt gekeken naar naar 
degene die het paard voorbrengt.  
 
De jury schrijft een bepaald pattern  ( proefje) 
voor die de combinaties na elkaar moeten 
uitvoeren.  In de proef kan stap, draf, 
uitgestrekte draf, wendingen en achterwaarts 
gevraagd worden. Ook wordt er ergens in de 
proef gevraagd om het paard ‘vierkant’ te zetten 
en voor te stellen aan de jury. de beoordeling 
bestaat uit: Voorbrengen van het paard, contole 
tijdens de proef, totaalbeeld, verzorging van het 
paard, uitrusting, presentatie van het paard, 
manier van tonen van het paard in stilstand en 

beweging en de alertheid.  Dit onderdeel is alleen voor jeugdruiters , beginners en 
amateurruiters. 
 
Iedereen is tegelijk in de bak en staan naast elkaar of achter elkaar ( line-up) 
ieder doet apart de proef. Altijd zit de inspectie erbij. Hierbij dient het paard vierkant te 

staan en zal de jury een rondje om het paard lopen.terwijl jij zorgt dat je pony blijft staan 

en dat jij aan de zelfde kant staat als de jury is. 

je wordt beoordeeld vanaf je binnenkomt, in de line-up ,in en ook na je proef. Tijdens dit 

hele onderdeel mag je  de pony niet aanraken. (aaien,etc) 

(*vraag je instructeur om de setup for  inspectie en de inspectie te oefenen.) 

 De inspectie: 
Als de jury  vak  1 of 4  van het paard 
inspecteert, ga jij altijd aan de andere kant 
staan, weg van de Jury. 
Wanneer de jury  de achterhand van het 
paard inspecteert, ga jij altijd aan dezelfde 
kant van het paard staan als de jury. 
 

Overstappen doe je in zo min mogelijke 
passen, kort duidelijk ,strak en correct. 
je paard  mag niet veranderen in houding als 
jij van kant veranderd. 

 



                                                     OPZADELEN 
                                                                   Als je klaar bent met poetsen, weet wat de 
                                                                  onderdelen van een hoofdstel en zadel zijn 
                                                                  en je kan een pony veilig begeleiden… is het 
                                                                  tijd dat je leert om zelf te gaan opzadelen,  
                                                            kijk wel even hoe lang het nog duurt voor de les  
                                                            begint want het is onnodig om het zadel al een 
half uur van te voren op te leggen, ook voor de pony niet prettig, sommige gaan 
zelfs met het zadel spelen, bijten etc...    
 

Het opzadelen leer je in de praktijk.  Hier wel de volgende tips: 
Start met het zadeldekje. Deze leg je via de linkerkant zachtjes op de rug van de 
pony. Zorg altijd dat het zadeldek correct ligt. Leg deze iets te ver naar voren.  
• Het paard kan onrustig worden als je rechts opzadelt, omdat hij dat niet gewend 

is. 
• Leg dan het zadel voorzichtig en zacht op het dekje. Trek het dekje in de kamer 

van het zadel en schuif het zadel met het dekje in de juiste positie. 
• Controleer of aan beide kanten het dekje recht ligt en aan beide kanten even 

hoog. Maak het zadel dekje aan beide kanten aan het zadel vast en haal de 
singelstoten door de lussen. 

• Trek het dekje nogmaals omhoog, zodat het niet op de schoft gaat drukken. 
• Als je de singel die over het zadel ligt naar beneden wil doen om te gaan 

aansingelen, loop dan even naar de andere kant van het paard als je hem zo 
gooit dan slaan de gespen namelijk tegen je paard zijn benen en dat is zeer 
pijnlijk! “Singel je paard daarna voorzichtig aan, en zorg ervoor dat je de singel 
aan beide kanten even hoog vastmaakt.” 
 
 Bij het aansingelen nooit in 1x helemaal en 
superstrak vastmaken er moet  
een hand tussen passen zodat je paard 
goed kan ademen..  
De singel wordt vast gemaakt aan de eerste 
en derde singelstoot, de middelste is de 
reserve.  

• Trek niet een been van het paard naar 
voren om de huid recht te krijgen. Hierdoor 
hoopt de huid aan de voorkant op en krijg je 
eerder schuurplekken. Beter is het om de 
singel van het lijf te trekken, zodat de huid recht komt te zitten.  

• voor je opstapt in de bak nog even de singel te controleren 
 



Praktijk: Het Hoofdstel omdoen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zorg dat je aan de linkerkant van de pony staat en begin met de teugels over de 

nek. Dan kan de pony er niet in gaan staan. Houd met je rechter hand de neus van 

de pony vast, houd je hoofdstel vast met je linker hand. Pak het hoofdstel in je over 

in rechterhand. ( foto1) houd je linker hand plat onder het bit, breng het bit naar de 

mond en geef licht druk met het bit tegen de opening tussen de tanden... Als het 

paard de mond open doet schuif je het bit in de mond en haal je het hoofdstel 

omhoog en doe je het kopstuk een voor een achter de oren. ( de oren geven mee 

net als die van ons je hoef er dus niet overheen). Maak de keelriem vast ( vuist 

ruimte).   Daarna de neusriem ( 2 vingers ruimte),. En als je een gecombineerde 

hoofdstel of Mexicaanse neusriem hebt?  heb je nog een sper-riem ( platte hand 

ruimte). ook het hoofdstel mag niet te los of te vast zitten. Het bit mag ook niet te 

hoog hangen. Er mag max.3 rimpels te zien zijn. 

 
NAVERZORGING 
Na het rijden mag je paard weer terug naar zijn stal en mag het hoofdstel en zadel 
weer af. Je haalt eerst het hoofdstel eraf daarna het zadel. ( volgorde is het zelfde 
als opzadelen). Je wast het bit af. En je geeft je paard een kleine beloning …. 
Je paard Poetsen na afloop van de les doe je om er voor te zorgen dat de bezwete 
plekken geen harde vieze plekken in de  vacht worden en uiteraard ook voor 
massage van de plaatsen waar het zadel heeft gelegen. Dat doe je met een harde of 
zachte borstel. Ook check je de hoeven op steentjes etc. Als hij erg bezweet is een 
fleecedeken eerst een goede keuze en daarna na poetsen.   
Zadel afdoen 
• steek de beugels op en ga aan de linkerkant van je paard staan, 

• maak de singel los en laat hem begeleid vallen zodat hij niet tegen de 

benen van je paard aanvalt,  leg de singel over het zadel of gesp hem los 

• ga naar de linkerkant van je paard , neem het zadel af en hang hem op 

maak de singel zuiver en  haal het dekje er vanaf om te wassen.  

Op en afstappen: 
Loop naar de linkerkant van het midden van de rijbaan. (a-c lijn)  
dan sta je niemand in de weg.  Doe de teugels over de hals van het paard, en 
doe je beugels naar beneden. Check of je beugels op maat zijn en controleer de 
singel. Zorg dat je pony niet aanloopt door je arm door de teugel te doen. Ga 
aan de linkerkant staan, Houd de teugels vast in je linkerhand, zet het krukje op 
de juiste positie.(*niet dat je niet lenig bent maar beter voor de rug van het 
paard , dan trek je niet aan het zadel).ga op het krukje staan, pak met je linker 
hand, en je teugels de nek van de pony vast. 
 Pak met je rechterhand de stijgbeugel en doe je linker voet erin, (prik niet met 
je voet in de zij van de pony dan loopt hij aan)  pak dan met je rechterhand het 
zadel vast. Zet af en strek je linkerbeen en zwaai voorzichtig en rustig met je 
rechterbeen over de rug van je pony, zonder de billen aan te raken. Ga rustig en 
zacht zitten, neem je teugels op maat en doe je rechter voet in de beugel. ( lukt 
het niet met alleen je voet help dan mee met je rechterhand.)  

Afstappen: beide teugels in je linkerhand en beide handen op het zadel,  
doe je rechtervoet uit de beugel. Ga staan in je linkerbeugel en  hang iets 
voorover,   en zwiep zacht en langzaam je rechterbeen over de rug van het 
paard.  Pak met je rechterhand de achterkant van het zadel vast. Leg je buik op 
het zadel en haal je linkervoet ook uit de beugel.  Laat je langzaam glijden maar 
hang niet aan het zadel. 

 Arm en handhouding: 
laat je schouders en armen rustig 
ontspannen hangen, zit rechtop op je 
zitbeenknobbels.  Je onderarm is in een 
rechte lijn met het bit van de pony.  
De ellebogen iets naar voren, Je benen 
hangen losjes om de buik van de pony met 
tenen naar binnen en hakken naar 
beneden,  Je teugels houdt je losjes vast, 
pinken onder de teugel en duimen liggen er 
als een dakje boven op. Je handen zitten 
voor het zadeldekje op vuisthoogte boven 
de hals van het paard. In deze houding kan 
je het makkelijkst  meebewegen met de 
pony waardoor deze geen rukken in de 
mond krijgt. 



Deel 2 gedrag van het paard: Kijk naar de ogen van je paard.  
Door naar de ogen te kijken kan je  begrijpen hoe je paard zich voelt (bijvoorbeeld 

alert, slaperig).  Een paard kijkt anders dan wij 
mensen.  Dit is belangrijk om te weten want 
ze zien dingen anders dan wij. Paarden 
hebben een panoramisch zicht op hun 
omgeving (zoals een panoramische camera);  
Paarden kunnen minder goed diepte zien, wat 
betekent dat ze niet altijd kunnen zien hoe 
diep of ondiep iets is; wat wij zien als een 
ondiepe poel kan voor je paard een 
bodemloze put lijken.  Zijn de  ogen van je 

paard helder en wijd open? dan is je paard alert is en bewust is van zijn omgeving.   
 Zijn de Ogen halfopen of dicht ?  Dan is je paard aan het slapen  

Een paard staat niet stil, ook niet met het hoofd die beweegt in verschillende 
richtingen om een beter overzicht te krijgen van zijn omgeving.  
 

 
Kijk hoe de oren van je paard staan.  

Paarden houden  hun oren in verschillende 
richtingen om verschillende signalen op te 
vangen. Ze geven ook aan hoe ze denken over 
wat er om ze heen gebeurt. Paarden kunnen 
beide oren tegelijk bewegen, of ze ieder apart 
bewegen. 
 
Oren die licht naar voren staan geven aan dat 
een paard ontspannen is. Als de  oren van je 

paard naar voren gespitst zijn, kan die geïnteresseerd /opgewekt/ vrolijk voelen. Als 
de  oren aangeven dat hij zich bedreigd voelt, dan zullen zijn neusgaten open 
staan en zijn de ogen  groot en open).  Als de oren van je paard naar de zijkant 
staan, dan betekent dat dat hij geconcentreerd maar ontspannen is. 
 
Oren die plat naar achteren staan zijn een duidelijk teken dat je paard van streek 
is. Let extra op en ga  RUSTIG WAT MEER OP AFSTAND STAAN, bedenk waarom je 
paard van streek is? ben je zelf bang? Vind jij het ook spannend?  Paarden spiegelen 
je gevoel. als er een oor naar achteren gedraaid  of bewegen ze heen en weer? dan 
is je pony aan het luisteren naar iets achter hem.  
 
 

Kijk naar de gezichtsuitdrukkingen van je paard.  
Paarden kunnen veel gezichtsuitdrukkingen maken als reactie op hun omgeving. 
Vaak zijn veranderingen in de gezicht tegelijk met veranderingen in lichaamstaal.  
Hangt de kin en/of mond?  Dan is hij  ontspannen of slaperig. 

Een krul in de bovenlip geeft de flemende reactie aan.  dit ziet 
er  grappig uit… rolt de lippen op en laat de tanden zien en 
strekt met de nek omhoog.  het is een manier om onbekende 
geuren in de omgeving te bedenken wat dit is en betekent.  
Altijd in combi met vrolijke ogen. 
Fleemen en waterige ogen of juist dichte ogen? dit kan 
koliek betekenen. Twijfel je? Haal er een professional bij.  

 
* de neus kan veel vertellen, ik ruik wat 
lekkers! Geef me dat!  ( open neus ,beetje 
blazen)  * of juist…… hé dat vind ik niet prettig. 
( neus samen knijpen misschien zelfs willen 
bijten.) 

 

Kijk wat je paard doet met zijn benen.  
Paarden gebruiken op verschillende manieren hun 
benen om aan te geven hoe ze zich voelen. Als je 
paard zich ongeduldig, gefrustreerd of 
ongemakkelijk voelt, zal hij met zijn voorbenen 
over de grond klauwen of stampen.   
 
Je paard kan zijn achterbeen krommen door de 
voorste rand van zijn hoef op de grond te laten 

rusten en zijn heup te verlagen. Dit betekent dat hij ontspannen is.  
Het optillen van 1 been of hij helpt je met uitkrabben van de hoeven….  
Of  geeft een dreiging aan. ( dit gaat samen met zijn gezichtsuitdrukking…) blije 
ogen?   Ik ben je aan het plagen!  Boze ogen? Doe dan RUSTIG een stap dan naar 
achteren. * Je paard kan soms ook bokken…. dat is wanneer hij zijn achterbenen 
in de  lucht gooit.  Dit is vaak speels gedrag (soms vergezeld van grommen en  
gillen),  maar het kan ook onzekerheid en angst aangeven, bijvoorbeeld als  hij 
voor het eerst bereden wordt.  ( eraf met dat gekke ding op mijn rug)  Steigeren is 
een beetje het zelfde…. Dit kan zijn om te spelen ( heej kom spelen! ) ( vrolijke 
speelse ogen en oren) Het kan ook als vecht houding zijn… bijvoorbeeld angst. 
Meestal wanneer het paard niet aan de situatie kan ontsnappen.   

 



Kijk naar de algehele houding van je paard.   
Je kunt begrijpen hoe je paard zich voelt door naar alles te kijken en te zien hoe hij 
zich beweegt en staat.  Als bijvoorbeeld de rug van je paard gekromd is,(en normaal 
niet!) dan kan hij pijn hebben dan is het niet slim om te rijden.  
Trillen is een teken van angst, pijn of kou.  
trilt je paard als je poetst? Dan heb je een fijn of juist geen fijn plekje gevonden. 

Luister naar de geluiden die je paard maakt.  
Paarden hebben verschillende geluiden die ze zullen maken om bepaalde dingen duidelijk te 
maken.  Je paard kan hinniken om te zeggen hee fijn dat je er bent…. Of JAAA ETEN! of om 
angst of onrust aan te geven?  Dit doen ze door een heel hoog geluid met een lage staart en 
snel bewegende oren.  Hij kan ook hinniken om zijn aanwezigheid aan te geven.  Een 
zelfverzekerde stoere hinnik  en samen met een licht opgetilde staart en naar voren 
gespitste oren.  

• je paard kan ook zuchten dit betekend opluchting en 
ontspanning. De zuchten zijn voor elke emotie anders: 
opluchting - diep inademen en dan langzaam uitademen 
door de neus of mond;  ontspanning - laag hoofd met een 
uitademing dat een fladderend geluid maakt. 
Gillen kan een uiting van dreiging zijn. Twee paarden die 
elkaar voor de eerste keer ontmoeten kunnen naar elkaar 
gillen. Gillen kan ook een teken van speelsheid zijn, net als 

wanneer je paard bokt. 

• Je paard kan briesen ( door snel in te ademen en dan door zijn neus uit te ademen.)  dit 
geluid  betekend dat hij ergens opgewonden over is. een nieuw paard nieuwe geur…. Let 
op….van  het briesen kunnen paarden opgefokt worden..  het kan zijn dat je hem moet 
kalmeren wanneer dit gebeurt.  

• Je paard kan ook kreunen bijvoorbeeld bij als hij pijn heeft bij het rijden (bijvoorbeeld 
hard neerkomen na een sprong, zijn ruiter klapt zwaar in het zadel).. Kreunen kan ook 
ernstigere medische problemen aangeven, zoals verstopping of buikpijn.  Als je moeite 
hebt om te bepalen waarom je paard kreunt, vraag dan advies aan een paardenexpert.  

Kijk hoe je paard zijn hoofd houdt.  
*    Als je paard zijn hoofd hoog houdt = alert en nieuwsgierig. 

• Een laag gehouden hoofd: of  een commando heeft geaccepteerd. Ontspannen. Het kan 
ook betekenen dat je paard gedeprimeerd is, wat betekent dat je de dierenarts moet 
bellen. 

• Als je paard zijn hoofd slangachtig beweegt (zijn hoofd licht naar beneden houdend en 
zijn nek van zijkant naar zijkant bewegend), laat hij tekenen zien van agressie  Als het 
mogelijk is, haal je paard dan weg van wat hem irriteert.  

• Je paard kan zijn hoofd draaien om naar achteren naar zijn flank te kijken, wat een teken 
kan zijn van buikpijn of vliegen die kriebelen..  
 

Observeer hoe je paard zijn staart beweegt. 

Je paard zal zijn staart zwaaien om meer redenen dan het 
wegslaan van vliegen of andere insecten.  
per ras kan de basishouding anders zijn, 
behalve het wegslaan van lastige vliegen, kan het zwaaien 
met de staart ook onrust aangeven,  en het kan een 
waarschuwing zijn voor andere paarden om op een 
afstand te blijven. Als je paard onrustig is, dan zal hij zijn 
staart sneller en agressiever slaan dan als hij ongedierte 
wegslaat.  

• Je paard zal  zijn staart optillen wanneer hij blij en alert is.  Bij veulens kan een staart die 
hoog over de rug gedragen wordt speelsheid of alarm betekenen.  

• Als de staart van je paard omlaag geklemd is, dan vind hij het niet leuk….bijvoorbeeld 
wassen met te koud water.  

 

 Observeer hoe de hals van je paard aanvoelt en eruitziet. 
 Je paard zal zijn nek op verschillende manieren houden 
om te tonen of hij gespannen, ontspannen enz. is. Het 
kennen van deze verschillende nekhoudingen zal jou 
helpen de lichaamstaal van je paard beter te begrijpen. 

• Als de nek van je paard uitgestrekt is en de spieren 
onder zijn nek los aanvoelen, dan kan dit betekenen dat 
hij ontspannen en gelukkig is. 

• Als de spieren onder de nek van je paard gespannen 
aanvoelen, voelt je paard zich mogelijk gespannen.  

 Tips. 
• Besteed wat tijd aan simpelweg kijken naar je paard op een afstand. Dit zal je helpen om 

een beter begrip te krijgen van hoe je paard bepaalde lichaamsdelen gebruikt, en 
lichaamsdelen in combinatie, om te communiceren. 

• Begrijpen hoe je paard communiceert zal wat tijd kosten, maar het zal goed bestede tijd zijn 
zodat je kunt weten wat je paard probeert te zeggen. 

• Als je onzeker bent over wat je paard je probeert te vertellen, vraag dan advies van een 
paardenexpert die je kan helpen de lichaamstaal van je paard beter te begrijpen. 

• Onthoud dat één gezichtsuitdrukking of actie, zoals stampen met de voeten, meerdere 
dingen kan betekenen. 

• Paarden zijn prooidieren en zullen je waarschijnlijk zien als roofdier.  

• Laat je paard agressieve lichaamstaal zien, dan moet je hem van jou af bewegen, omdat als 
je dat niet doet, hij zal denken dat hij jou de baas is. Je moet assertief zijn en hem of haar 
laten begrijpen dat jij de baas bent en zij niet. ( tenzij je paard 
juist bang is.) 
ook dit doe je niet voor het eerst helemaal alleen, tot je veel 
begrijpt wat een paard bedoeld ga niet alleen bij een paard 
staan, leer het eerst van een paardenexpert. 

 



 

Hier is plaats voor je diploma.  
 

       Showmanship at halter 2 
                            & 
                Horsemanship 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Meer van level 1:   VOLTIGE 1. de basis in stap.. 

Basis zit

 

Vrije zit

 

Knielen

 

Vrij knielen

 

bank

 

Plank

 

B molen

 

Afsprong

 

 
 
 

 

  

Vaardigheid & Behendigheid 1 

                                            
Haal 5 lesstempels voor vaardigheid en behendigheid 1. 

veilig Buitenrijden basis 1  

                                            
Haal 5 lesstempels  

Zit les: houding en zit in stap met basis sturen. 

                                       
Haal 3 lesstempels voor houding en zit. 

Pleasure rijden Formule 1 baan  

                                           
Haal 5 lesstempels  

In hand trail  level 1.  
Haal 3  lesstempels 

                         

Ruiterfitness en  
veilig vallen                     

 
 



 

       Level 2  

Vanaf level 2 ga je dieper in op de 
lesstof. Wat zijn de gangen van 
een paard, hoe doe je belonen, 

wat zijn rijbaan letters, 
dresuurproefjes, wat zijn patterns?  

wat zijn de rijbaan regels? 
 

 
 

 

 

                                           

 

 

 

Die je gehaald hebt op een diploma dag. 

te plakken, leggen , tussenvoegen.


