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Praktijk



    Pak nu je  

lasso 
maar….

Wie geeft nou graag toe dat het een uur tijd kost om zijn 
paard uit de wei te halen, omdat meneer het op een lopen 
zet? Een keer is dat grappig, maar als het dagelijks gebeurt… 
Dadja Schoenmakers en haar bijrijder Marjolijn Munnich 
liepen tegen dit probleem aan. Paardengedragstrainer 
Annemarie van der Toorn bood een helpende hand. 
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Half mei, een fimpje via 
WhatsApp. Andalusiër 
Peluquero – roepnaam Pero – 

galoppeert met de oortjes erop 
rondjes door zijn grote wei, die hij voor 
zichzelf heeft. Te grappig! Maar dan: 
‘dit doet hij al drie kwartier en de 
hoefsmid staat te wachten!’ Na ruim 
een uur laat de ruin zich eindelijk 
vangen, maar de smid is dan al  
vertrokken; die had geen tijd om te 
wachten.  In de weken daarna 
gedraagt Pero zich als een engeltje; 
het voorval lijkt een eenmalige actie. 
Tot het op een ochtend in juli weer 
raak is. Zonder duidelijke aanleiding 
zet de ruin het op een lopen en vanaf 
dan is het bijna iedere keer raak. 

Trukendoos
Wortels, snoepjes, rammelen met een 
schep biks, in omwegen naar hem toe, 
hem negeren en wachten tot hij zelf 
komt, doen alsof we een paard zijn  
en hem al ‘grazend’ benaderen, in 
een hoek drijven met een longeerlijn…  
De trukendoos is op een gegeven 
moment gewoon leeg; Pero doorziet 
het allemaal en gaat er als een malle 
vandoor zodra iemand aanstalten 
maakt om hem uit de wei te halen. 
‘Gelukkig’ doet hij het bij iedereen.  
Het advies ‘loop gewoon eens een 
paar keer naar hem toe in de wei, 
geef hem een appeltje en loop weer 
weg’ is goed bedoeld, maar hoe doe 
je dat als je niet eens in de buurt kunt 
komen? We staan voor een raadsel. 
Voor zover bekend heeft Pero geen 
slechte ervaring gehad en heeft hij 
geen pijn. Eigenaresse Dadja is heel 

strikt met controles door de tandarts, 
zadel passer, osteopaat enzovoorts. 
Ook mag Pero niet klagen over 
afwisseling. Rijden in de bak, rijden  
in het bos, longeren met of zonder 
balkjes, grondwerk, uitgebreid poetsen 
of masseren; hij vraagt, wij draaien. 
Maar waar komt dit gedrag dan 
vandaan? Moet hij ons niet meer, of 
speelt er iets anders? Tijd voor hulp. 

Zoeken naar de oorzaak
Eind oktober komen Annemarie van 
der Toorn en Esther van der Graaff 
langs om te zien hoe Pero zich in zijn 
eigen omgeving gedraagt. Hij is 
inmiddels verhuisd naar een andere 
pensionstal en staat niet meer alleen 
in de wei. Hoewel het vangen al iets 
beter gaat, is het nog steeds iedere 
keer de vraag: zou het vandaag 
lukken? We laten Annemarie  
een paar filmpjes zien van eerdere 
vangpogingen en ze vraagt naar  
de achtergrond van Pero. Dadja 
vertelt dat ze hem ruim een jaar 
heeft en dat hij in de omgang 
ontzettend makkelijk is. Wel vraagt 
hij om een heel rustige benadering. 
Met rijden is het wisselend. Opstijgen 
was vanaf het begin een dingetje; 
dan bleef hij niet goed stilstaan, 
maar dat gaat nu goed. De ene keer 
is Pero heel braaf en relaxed, de 
andere keer bouwt hij ineens veel 
spanning op, die hij maar moeilijk 
kwijtraakt. Annemarie wil weten hoe 
het zit met aanspringen in galop.  
Als Dadja vertelt dat dat met  
een hupsje gaat, knikt Annemarie 
veelbetekenend. ‘Het is altijd lastig 
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om aan te geven waar precies de 
oorzaak ligt. Het kan bijvoorbeeld 
komen doordat het paard het 
vangen associeert met werk of met 
pijn, bijvoorbeeld als hij last heeft 
van zijn rug, wat opspeelt tijdens  
het rijden. Paarden zijn erg goed in 
verbanden leggen. Als jij je paard 
alleen maar uit de wei haalt om met 
hem te gaan rijden en dit is voor 
hem geen prettige ervaring, dan kan 
dit een goede reden zijn om zich niet 
te laten pakken. Ook kan het gedrag 
ontstaan omdat je paard niet bij zijn 
weidegenoten weg wil. De manier 
waarop je het paard benadert in de 
wei kan eveneens van invloed zijn. 
Bij gevoelige paarden resulteert  
een frontale benadering (dus met je 
schouders naar het paard gericht)  
er vaak in dat het dier wegloopt in 
plaats van blijft staan als jij aan-
komt. Als ik de filmpjes van Pero zie 
en het verhaal zo hoor, denk ik dat 
hij wellicht een probleem heeft in  
de thoracolumbale overgang 
(overgang van borst- naar lenden-
wervels, red.) en dat dat meespeelt  
in zijn gedrag.’ Dadja, die zelf onder 
andere de opleiding tot paarden-
masseur volgde en goed op  
de hoogte is van de anatomie van 
een paard, beaamt dat Pero zijn 
bouw niet helemaal ideaal is, en dat 
ze hem zo probeert te trainen dat dit 
geen belemmering hoeft te zijn. 

Sterrestaurant
Als Annemarie genoeg heeft 
gehoord, gaan we naar de wei van 
een hectare groot, die Pero deelt met 
een merrie en een ruin. Annemarie 
gaat zélf naar Pero toe. ‘Dat is om  
te kunnen aftasten wat hij doet en 
waar hij op reageert. Daarbij wil je 
hem eigenlijk niet meer in dat 
wegrengedrag hebben, dus iedere 
keer dat je kunt voorkomen dat hij 
dat doet – in dit geval dus doordat ik 

hem zelf benader – is meegenomen.’ 
Het zou mooi zijn als hij zich nu van 
zijn slechtste kant laat zien, maar dat 
valt even tegen. Hij draait wel weg 
van Annemarie, maar zet het niet op 
een lopen. Van een afstandje kijken 
we toe. Annemarie loopt nonchalant 
door de wei en benadert Pero rustig. 
Als hij interesse toont door naar haar 
te kijken of zelfs een pasje in haar 
richting te zetten, loopt ze weg.  
Dit herhaalt zich een aantal keren, 
daarna breidt ze het uit met aan-
rakingen en na een minuut of twintig 
is ze zover dat ze hem mee de wei uit 
kan nemen. Pero is nog niet zo 
overtuigd van de noodzaak en laat 
zich tergend langzaam meevoeren. 
Het verbaast Annemarie niet. ‘Hij staat 
hier in een tweesterren Michelinrestau-
rant; je moet wel heel interessant voor 
hem zijn, wil hij dat opgeven. Daarbij 
is het een ontzettend slim paard.  
Als hij een keer succes heeft geboekt 
doordat jullie hem niet te pakken 
kregen, zal hij dit gedrag gaan 
herhalen. Het belangrijkste is dus dat 
je het patroon kunt gaan doorbreken.’ 

Oefenen, oefenen, oefenen
En dat – het patroon doorbreken – is 
de volgende stap van de sessie. In 
de longeercirkel laat Pero hetzelfde 
gedrag zien; hij zit er niet echt op te 
wachten om benaderd te worden. 
‘Dat is eigenlijk mooi, want dat 
betekent dat je het iets eenvoudiger 
kunt trainen dan wanneer het alleen 
in de wei gebeurt’, legt Annemarie 
uit. Ze begint met wat grondwerk 
waarbij ze Pero rondstuurt en laat 
stoppen met haar eigen energie.  
Dit is niet nieuw voor hem, dus hij 
reageert er goed op. Annemarie:  
‘De truc is: loop mee, loop mee, loop 

mee en als hij stopt en ontspant, 
draai ik van hem weg.’ Daarna is het 
de beurt aan Dadja. Als Pero zijn 
hoofd een beetje bozig haar richting 
op zwaait, raadt Annemarie Dadja 
aan om de energie iets meer op 
Pero’s staartwortel te richten, met 
resultaat. Als hij uiteindelijk stilstaat 
en ontspant, kan Dadja hem bena-
deren en aan raken. De ruin laat 

Zolang Pero stilstaat,  
gaat Annemarie langzaam  

zijn kant op (1). Toont  
de ruin interesse en zet hij  

één pasje in haar richting (2), 
dan loopt ze van hem weg (3).

Als Pero interesse in haar toont, 
loopt Annemarie weg

De oefening van benaderen, aanraken en 
weglopen roept in eerste instantie vragen op. 
Annemarie legt uit dat Pero hiermee leert om 
te blijven staan als hij wordt benaderd. 

In de longeercirkel 
doen Annemarie en 

Dadja eerst wat 
grondwerk om de 

verhoudingen voor 
Pero duidelijk te 

krijgen; Dadja leidt 
en Pero volgt.

DE HELPENDE HAND
Annemarie van der Toorn 
behoeft bijna geen introductie 
meer. Waar paardenminnend 
Nederland haar leerde kennen 
als Monty Roberts-instructeur, 
bouwde ze de afgelopen 
jaren aan haar eigen ‘merk’ 
E-quine.com, waar je ook 
online cursussen kunt volgen. 
Ze hielp al vele paarden met 
gedragsuitdagingen, en 
coachte tevens de eigenaren 
om beter door de ogen van 
het paard te kunnen kijken. 
www.e-quine.com
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Daar staan we dan 
aan het einde van  

de sessie; missie 
geslaagd. En nu 

maar kijken hoe het 
zich de komende 

tijd ontwikkelt.



zijn hoofd zakken. Annemarie: ‘Het is 
te zien dat hij je echt vertrouwt. 
Eigenlijk is hij best een onzeker 
paard; hoe meer leiderschap hij 
krijgt, hoe beter hij zich zal laten 
vangen.’
Om het een beetje moeilijker te 
maken, verplaatst het gezelschap zich 
naar de grote buitenbak. Daar worden 
eigenaresse en bijrijder samen bij het 
proces betrokken. Terwijl Annemarie 
Pero aan een lange lijn vasthoudt, 
krijgen we de opdracht om beurtelings 
naar de ruin toe te lopen, hem even op 
de schoft te kriebelen, en weer weg te 
lopen. ‘Het beste kun je schuin van 

voren richting de schouder van het 
paard lopen. Blijf hij staan? Dan 
kriebel je hem en loop je weer weg.  
Zet hij een paar pasjes achteruit, dan 
beweeg je met hem mee tot hij stopt. 
Daarna loop je pas weg.’ Als dat goed 
gaat, vergroten we de afstand.  
‘We houden hem nog even aan de lijn 
zodat we hem kunnen corrigeren als 
hij wil weglopen.’ We gaan door met 
de oefening en Annemarie voegt er 
een handeling aan toe. ‘Raak ook 
maar eens met je hand de clip van  

de lijn aan, alsof je hem wil losmaken. 
En dan loop je weer weg.’ Pero lijkt niet 
helemaal te weten wat hij aan moet 
met de situatie; in zijn hoofd zijn 
volgens Annemarie allerlei processen 
gaande om te verwerken wat er 
gebeurt. Een stapje verder in de 
oefening klikken we de lijn ook even 
los en weer vast. Als dat allemaal 
probleemloos verloopt, komt de grote 
uitdaging: oefenen zonder longeerlijn. 
Pero staat nu los in de buitenbak en 
kan alle kanten op. Maar hij blijft 
staan als we hem opnieuw om de 
beurt benaderen. Hoe is het mogelijk… 
Annemarie: ‘Wat je je paard hiermee 

leert, is stil blijven 
staan als jij naar 
hem toe komt, in 
plaats van weg 
te lopen. Het gaat 
nu goed, maar 
reken er maar op 
dat het probleem 

nog niet geheel is verdwenen. Het is 
belangrijk dat jullie deze oefening  
de komende tijd blijven herhalen,  
op verschillende plekken in de bak en 
als het goed gaat, ook in de wei. Door 
hem te begrenzen als hij wegloopt en 
hem te belonen met rust zodra hij 
interesse toonde, leert hij om te blijven 
staan als iemand op hem afkomt.  
Het zal nog best wat oefening kosten 
om hem volledig uit zijn oude gedrag 
te halen, maar dit is een heel mooie 
eerste stap.’

‘ Het beste kun je schuin van 
voren richting de schouder 
van het paard lopen’

DRIE MAANDEN LATER 
Zoals voorspeld, kostte het wat 
moeite om Pero uit zijn patroon 
te halen. ‘Het wisselde nogal’, 
zegt Dadja. ‘De ene keer kon ik 
hem normaal benaderen met 
een worteltje, de andere keer 
liep hij al weg als ik nog ver bij 
hem vandaan was.’ Door 
geregeld het huiswerk te doen 
dat Annemarie had opgegeven 
en het principe van ‘meebewe-
gen, begrenzen en rust’ toe te 
passen, is er veel verbeterd. 
Dadja, die bijna dagelijks bij 
haar paard is, heeft nog zelden 
problemen. ‘Inmiddels komt hij 
zelfs naar me toe!’ Bij Marjolijn 
gaat het ook beter: ‘Pero laat 
zich door mij niet altijd meteen 
benaderen, maar hij gaat er 
ook niet meer vandoor. Eerst 
duurde het wel drie kwartier 
voor ik hem had en soms lukte 
het helemaal niet. Nu heb ik 
hem meestal in vijf minuten.  
De tips van Annemarie helpen 
echt. Het tafereel van mee-
bewegen en stoppen herhaalt 
zich soms een paar keer.  
Het mooie is dat je Pero op  
een gegeven moment ziet 
na denken. Begint hij te likken 
en kauwen, dan weet ik dat ik 
naar hem toe kan lopen.’


