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Mennen

voor de wagen
Paard 
Bij het beleren van menpaarden is het van groot belang niet 
over een nacht ijs te gaan. Laat je begeleiden door een pro-
fessional, is het devies van topmenner riny rutjens. In de 
tweede aflevering van onze menserie vertelt hij uitgebreid 
over het inspannen van paarden.

n principe zijn alle paarden op te leiden 

tot menpaard”, begint Riny Rutjens zijn 

verhaal. “Dat betekent echter niet dat alle 

paarden geschikt zijn om topsport mee 

te bedrijven. De mensport kent vele discipli-

nes. Als je alleen maar een spreekwoordelijk 

‘rondje rond de kerk’ wilt rijden, dan komen 

veel paarden in aanmerking. Maar wil je wat 

verder kijken, wil je af en toe een wedstrijdje 

in de buurt rijden, dan moet je al wat selec-

tiever zijn. Hier begint eigenlijk al de afvalrace 

van paarden richting de topsport. Hoe hoger 

het niveau dat je wilt rijden, hoe minder paar-

den geschikt zijn. Zie het als een soort trechter 

waar je heel veel paarden indoet, paarden die 

geschikt zijn om in te spannen. Maar ze zijn 

niet allemaal geschikt om op hoger niveau 

te presteren. Dat geldt overigens ook voor 

mensen. Niet iedereen is geschikt om een of 

andere hoge functie te betreden. Maar dat wil 

niet zeggen dat de paarden niet gelukkig zijn 

in hun werk.”

Volgens Riny loopt maar liefst tachtig procent 

van de ‘groene’ paarden binnen een week in het 

tuig. “Vervolgens moeten de paarden netjes 

leren lopen en volgt de aanleuning. Dan houd 

je nog zestig procent over, dan valt er al een 

hele partij af. Dat heeft onder andere te maken 

met inzet, met IQ en met karakter. Dan kom je 

in de fase dat je sport gaat bedrijven. Dan blijft 

nog zo’n dertig procent van de paarden over. 

Die dertig procent schopt het dan misschien 

tot de klasse 3 of klasse 4 (20 procent), de 

laatstgenoemde klasse is de hoogste klasse die 

we kennen in Nederland.  Van de twintig pro-

cent paarden die het tot de klasse 4 schoppen, 

staat het grootste deel op stal bij mensen die 

veel ervaring met opleiden hebben. Vanuit hun 

ervaring kunnen zij de paarden beter begelei-

den. Om in de klasse 4 in de top mee te kunnen 

doen, om mee te mogen doen aan internatio-

nale wedstrijden en wereldkampioenschappen, 

dan valt nog een percentage af.”

I

In de topsport is geen trend te zien met 

rassen die de boventoon voeren. “Ik ben er 

van overtuigd dat het karakter van het paard 

het meest bepalend is. Toch viel me tijdens 

mijn laatste internationale wedstrijden op 

dat er steeds meer tuigpaarden bijkomen in 

de top van de aangespannen sport. Zeker in 

het buitenland. De meeste mensen kicken op 

het drafmechanisme van deze paarden, wat 

natuurlijk ook heel mooi is om te zien. Zeker 

uit landen als Hongarije en Polen komen nu 

heel veel barokke paarden, de Andalusiërs, de 

Lusitano’s. Deze hebben met veel knie-actie, 

maar met beperkte ruimte in de bewegingen.”

De bestgaande dressuurpaarden onder het 

zadel doen het volgens Riny ook erg goed 

in de mensport. “Ik koop bijna altijd paarden 

die hoog dressuurmatig gereden zijn. Ook 

voor de koets moeten de paarden namelijk 

mooi kunnen lopen. Wat ik verder belangrijk 

vind? De paarden moeten mooi groot zijn, ze 

moeten veel front hebben en altijd opwaarts 

lopen. Daarnaast is de inzet van een paard 

super belangrijk. Datzelfde geldt voor men-

sen. Als je mensen hebt die veel kwaliteiten 

hebben, maar geen inzet tonen, dan kun je er 

niets mee.” 

Betekent dit dat dressuurpaarden beter ge-

schikt zijn voor de mensport dan springpaar-

den? Riny schudt ontkennend zijn hoofd. “Ik 

zeg altijd: van een springpaard dat niet meer 

springt kun je nog een prima dressuurpaard 

of een prima werkpaard maken, maar van een 

dressuurpaard dat niet meer geschikt is voor 

de sport, maak je niets meer. Ook qua karakter 

niet. Toch merk ik dat als we dressuurpaarden 

voor de koets zetten, wanneer we hen een 

totaal andere omgeving plaatsen, dat ze dan 

vaak anders gaan denken. Dat ze weer zin 

krijgen om te werken, dat ze anders gaan 

bewegen.”

“Wij krijgen hier heel veel paarden binnen. 

Niet alleen om te kopen, maar ook om te 

kijken of ze geschikt zijn voor de sport”, gaat 

Riny verder. “Ik moet dan beoordelen of een 

paard geschikt is voor het rondje om de kerk 

of dat er meer potentie in zit. Of een paard ge-

schikt is voor het hogere niveau, dat zie je pas 

na een tijdje. Vergelijk het maar met spring-

paarden. Een paard kan misschien prachtig 

mooi springen tot een bepaalde hoogte, 

maar is zijn hart ook groot genoeg om net 

iets hoger te gaan? Om net dat beetje extra 

te geven? Wanneer wij in bijvoorbeeld een 

marathon hard door de hindernissen rijden 

en zo’n paard is een beetje terughoudend, 

een beetje onzeker, dan verlies je daar de 

wedstrijd op. Dan is zo’n paard niet geschikt 

voor de topsport. Je moet paarden hebben 

die super brutaal zijn, die heel veel lef hebben 

en die over doorzettingsvermogen beschik-

ken. En dat moeten ze om kunnen zetten in 

een stukje flexibiliteit. Want als een paard uit 

angst voor jou doet wat je vraagt, valt hij toch 

een keer door de mand, zeker als je hoger in 

de sport komt.”

De training
Wanneer bij de stal van Riny een paard wordt 

gebracht, begint de training direct. “De eerste 

indruk van een paard, de manier waarop hij 

op de vreemde omgeving reageert, zijn reac-

tie zodra hij uit de trailer stapt, vertelt mij hoe 

de training moet worden 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 dan 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 erach-

ter, maar die tijd is voorbij. Dit doen we denk 

ik al tien jaar niet meer. Wanneer een paard 

normaal reageert, dan zetten we hem gelijk 

de eerste les al in de tweespan. De paarden 

zijn namelijk al gereden. Ze kennen links en 

rechts, ze kennen ho en vooruit.”

Voordat het paard de tweespan ingaat, wordt 

hij weer even op de poetsplaats gezet, waar 

hem een hoofdstel met oogkleppen wordt 

omgedaan. “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 opgelegd. 

Een halfuurtje later volgt zijn eerste kennisma-

king 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 wordt 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 voorkomen. Ik laat de 

paarden alles zelfstandig doen. Ik rijd weg in 

een gecontroleerde draf. Waarom in draf? Ik 

heb liever dat een paard ontspannen draaft, 

dan een paard dat gespannen stapt. De eerste 

keer mag het paard even lekker – gecontro-

leerd – snelheid maken, dan raakt hij gelijk zijn 

stalmoed kwijt. Op een gegeven moment gaat 

‘Alleen een solide, rustig, evenwichtig paard kan als leerpaard dienen. 
Anders heb je een averechts effect’ 
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het paard dan vanzelf stappen. Als hij verplicht 

weg moet stappen brengt dat alleen onrust 

met zich mee. Ik loop altijd de straat op, daar is 

meer ruimte. Bovendien, als je in een weiland 

rijdt, dan is alles groen voor zo’n paard. In een 

weiland zit geen duidelijke lijn. De weg volgen 

is voor een paard veel makkelijker.”

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 

opgaat, dan staat het jonge paard aan de 

kant van de berm. Ik heb de ervaring dat de 

nieuweling beter links kan staan. Waarom? 

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 er-

varen 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 weestand 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 lo-

pen, 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 

belangrijk 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 

vervolgens de moeilijkheidsgraad opbouwen.” 

Riny benadrukt dat alleen een solide, rustig, 

evenwichtig paard als leerpaard kan dienen. 

“Anders heb je natuurlijk een averechts effect.” 

Wanneer het paard het goed doet in de twee-

span, 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 daarmee 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 commu-

nicatiemiddelen 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. Het contact met de mond 

is natuurlijk wel direct belangrijk. Dat gevoel 

moet goed zijn. Vervolgens begin ik rustig met 

het aanleggen van de zweep en leer ik het 

paard om netjes door de bocht te lopen, om 

netjes wendingen te maken en om een kleine 

slangenvolte rijden. Uiteraard in een tempo 

dat het paard aankan. Als dat goed gaat, dan 

pas ga ik op een dressuurbaan rijden.”

Na twee keer rijden ongeveer, gaat Riny met 

het span het drukke verkeer in. “Dan ga ik de 

stad in. Het paard moet namelijk leren om ook 

in de drukte zijn rust te bewaren. Ook in dit 

geval zal hij weer vertrouwen op zijn nieuwste 

maatje, mijn leerpaard. Een betere knecht kan 

ik mij niet wensen.”

Twee weken lang wordt het paard bij Rijo Sta-

bles in de tweespan aangespannen. Wanneer 

dat goed gaat, dan wordt hij 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. De laatste twee weken 

in de enkelspan mag de eigenaar naast mij 

plaatsnemen op de bok. Tijdens de rit geef ik 

de leidsels over aan de eigenaar. Het is iedere 

keer weer bijzonder om te zien hoe het paard 

hierop reageert. Zijn lichaamstaal op het 

moment dat de eigenaar de leidsels in handen 

neemt, vertelt mij over het gevoel dat iemand 

met zijn paard heeft.

Tijdens de laatste twee weken samen op de 

bok leer ik de eigenaren om hun paard beter 

te leren begrijpen, om beter te leren commu-

niceren. Na vier of vijf weken mag het paard 

weer naar huis. Wel houd ik natuurlijk contact 

met de eigenaars. Met name de eerste keer 

thuis inspannen vind ik heel belangrijk. Dan 

zijn de paarden weer in hun eigen omgeving, 

alles is dan anders.”

“Vroeger ging ik eindeloos door met beleren”, 

besluit Riny zijn verhaal. “Maar nu neem ik 

makkelijker afscheid van een paard, als blijkt 

dat hij niet geschikt is voor de sport. Vroeger 

hadden we maar één paard, daar moest het 

mee gebeuren. Dan bleef je maar proberen en 

proberen. Tevergeefs, vaak. Ik geef dat advies 

ook aan mijn klanten. Als iemand met een 

heet paard naar mij toe komt, zeg ik: ‘verkoop 

het paard’. Ik heb er niets aan om een paard 

te beleren waar de eigenaar uiteindelijk toch 

niets mee kan.”   

Annemarie van der Toorn: 

Mennen is ontzettend leuk. Dat heeft 

ook het EK op Outdoor Brabant weer 

bewezen. De oogkappen zijn ervoor 

om de blik van het paard te verkleinen. 

Hierdoor moet hij zich beter focussen en 

wordt hij niet afgeleid of bang van alles 

om hem heen. Tevens ziet hij niet de wa-

gen die achter hem aankomt. Het  helpt 

het paard om rustig te blijven.

Paardrijvakanties in Belgisch Limburg
Plots wil iedereen paard zijn
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