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Mennen

Wanneer je je als menner op de openbare weg begeeft, dien 
je je vanzelfsprekend aan een aantal regels te houden. Aan 
de verkeersregels, bijvoorbeeld. Maar bij veilig mennen komt 
nog veel meer kijken. Een gesprek met Riny Rutjens.

 ls koetsier moet je naar je paard 

uitstralen dat je honderd procent 

zeker bent van je werk”, begint Riny 

Rutjens zijn verhaal. “Anders kan 

jouw paard je onmogelijk vertrouwen en kun 

je onmogelijk met elkaar samenwerken.” Riny 

vertelt in de praktijk steeds weer te ervaren 

dat mensen schrikken wanneer ze onderweg 

een tractor of vrachtwagen tegenkomen. 

“Als jij schrikt terwijl het voertuig nog op een 

paar honderd meter van je vandaan is, geef 

je je paard alle tijd om bang te worden. Je 

geeft onbewust een signaal af naar je paard 

dat er iets spannends aan zit te komen. Die 

vrachtwagen gaat echt niet voor je keren en 
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de andere kant uit, die moet je onherroepelijk 

passeren. Bewaar daarom je rust. Voorkom dat 

je spieren verkrampen en dat je in je teugels 

knijpt, dit vertaalt zich namelijk naar je paard 

toe. Wanneer jij zeker bent van je werk en 

je paard vertrouwt je, dan zal hij rustig de 

vrachtwagen of tractor laten passeren. Van 

deze positieve ervaring wordt hij alleen maar 

sterker.”

Hoe je leert om je rust te bewaren, is volgens 

Riny moeilijk uit te leggen. “Je moet brutaal 

leren worden, lef leren hebben. Maar voor een 

groot deel zit het ook in je karakter. Wat in 

ieder geval helpt, is om je ademhaling onder 

controle te leren houden.” Riny wijst onder-

tussen naar twee mensen die buiten op zijn 

terrein een paard in staan te spannen. “Deze 

mensen komen uit de autosport. Ze mennen 

pas drie weken, maar nu al durf ik hen alleen 

op pad te sturen. Ze hebben niet alleen een 

goed, rustig paard voor de wagen staan, 

maar zijn zelf ook heel zeker van hun werk. 

Wanneer zij onderweg een auto tegenkomen, 

motiveren ze hun paard om door te lopen. Ze 

zijn enthousiast, gemotiveerd en opgewekt 

en hebben nog geen negatieve ervaringen 

gehad waardoor ze hun zelfvertrouwen – 

deels – zijn kwijtgeraakt. En dat moeten we zo 

houden.”

Hetzelfde geldt eigenlijk voor je paard. Zo 

lang hij geen negatieve ervaringen heeft 

gehad met passerende voertuigen en jij be-

waart je rust, dan zal je paard ook niet onzeker 

worden. E”en groot deel van de ruiters en 

menners maakt hun paard bang in het verkeer 

doordat ze zelf onzeker zijn. Onnodig en zeker 

niet zonder risico.”

Veilig paard, veilige koets, veilig tuig
Voordat je met je paard de openbare weg op 

kunt, is het zaak om je span onder de loep te 

nemen. “Veilig rijden begint met een veilig 

paard, een veilige koets en een veilig tuig”, 

aldus Riny. “Beginnende menners zouden 

een paard moeten aanschaffen met ervaring, 

die bovendien bomproof is. Ga op zoek naar 

een paard dat al kan lezen en schrijven in het 

werk. Zo’n paard kan een goede leermeester 

zijn. Vaak kom je in dit geval uit bij de wat 

minder hoog in het bloed staande paarden 

zoals een Haflinger, een Fjord of een Fries. 

Kies in elk geval geen paard dat te hoog in het 

bloed staat – al is het een onterechte aanna-

me dat deze paarden niet rustig kunnen zijn. 

Het is belangrijk dat je een paard zoekt dat bij 

jouw niveau past.”

Naast een veilig paard is een goed passend 

tuig van belang. “Hier wil ik niet te specifiek op 

ingaan”, zegt Riny, “maar belangrijk is wel dat 

het tuig nergens drukt. Dat er geen drukpun-

ten zijn. 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. Je paard wordt dan onzeker, 

waardoor je als koetsier ook steeds onzeker-

der wordt. Span je het bit te scherp aan, dan 

wordt het paard bang. Heeft het paard teveel 

mond, dan moet je als koetsier teveel druk op 

je leidsels zetten en dan word je als koetsier 

ook bang en onzeker. Dat ervaar ik tenminste. 

Wanneer de menner een fijn gevoel heeft, dan 

heeft het paard dat ook.”

Riny pleit ervoor om – zeker als je nog niet 

veel ervaring hebt in de mennerij – voor 

een koets te kiezen met vier schijfremmen. 

“Kies een koets die voor en achter geremd 

is. Hierdoor remt je koets gelijkmatiger, net 

zoals een auto dat doet. Een koets die alleen 

achter geremd is, kan wanneer je harder moet 

remmen een onverwacht geluid produceren, 

waarvan je paard kan schrikken. Rem je met 

vier remmen, dan kan je koets bovendien niet 

blokkeren. En dat is wat je wilt. Je geeft zo 

een duidelijk, rustig signaal naar je paard dat 

hij langzamer moet gaan lopen en/of moet 

stoppen.”

Wanneer je met een enkelspan rijdt, is het 

volgens Riny belangrijk dat je lamoen niet te 

smal is. “Moet je paard een wending maken en 

je lamoen is te smal, dan zit hij echt opgeslo-

ten. En dat is niet fijn. Zorg ervoor dat je paard 

voldoende bewegingsvrijheid heeft, dus ook 

dat hij niet te kort is aangespannen. De broek, 

de omloop, mag niet te strak zijn. Anders 

begrens je je paard.” Een laatste tip die Riny 

geeft over de koets, heeft te maken met de 

grootte. “Kies een koets die past bij je paard én 

bij jou. Dus niet te groot, te zwaar, maar ook 

zeker niet te klein. Zorg dat je als koetsier vol-

doende beenruimte hebt, dat de afstand van 

de voetensteun naar de zitting goed is. Anders 

kun je nooit ontspannen zitten, ontspannen 

sturen en gedoseerd remmen.”

Kijk naar je paard
Hoe je de menwagen moet besturen, leer 

je onder andere tijdens de cursus voor het 

koetsiersbewijs. “Helaas maak ik vaak mee dat 

mensen tijdens zo’n cursus alleen de leidsels 

leren vasthouden volgens het Achenbachsys-

teem, maar dat ze niet naar hun paard leren 

kijken”, vertelt Riny. “En dat is zonde. Koetsiers 

zouden moeten leren de leidsels zo vast te 

houden, dat de samenwerking tussen hun 

hand en de paardenmond goed is. Hoe je 

de leidsels dan vasthoudt, zou me een worst 

wezen. Je ziet aan je paard hoe jouw signalen 

overkomen. Daar moet je op inspelen.”

Voordat Riny zijn menleerlingen de weg op 

stuurt, laat hij hen op zijn eigen terrein oefe-

nen met kegels en hindernissen. “De koetsiers 

worden hierdoor al gedwongen om op te 

letten, anders lopen ze het risico dat ze met 

hun rijtuig ergens tegenaan botsen of dat er 

een bal van een kegel rolt. Ze moeten weten 

wanneer en hoe ze snelheid kunnen maken 

of terug moeten nemen en hoe ze de bocht 

moeten nemen. Allemaal facetten die terug-

komen in de praktijk, op straat en in het bos.”

Riny kijkt weer naar buiten, waar zijn leerlin-

gen inmiddels klaar zijn met het inspannen 

van hun paard. “Nu zie je dat de man een fout 

Veiligheid

‘De koetsier mag in principe nooit 
van de bok af. Deze taak is wegge-
legd voor de groom, bijrijder.’

Het eerste span van dochter Rodinde Rutjens.
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advertentie
maakt”, constateert hij. “Hij legt eerst de leid-

sels op de bok en klimt dan zelf op de koets. 

Het paard staat heel rustig, heel geduldig te 

wachten en vergeeft hem deze fout, maar het 

had ook anders kunnen aflopen. Ongelukken 

in de mennerij gebeuren bijna nooit vanwege 

grote zaken, het gaat altijd om de details. 

Zeker bij brave paarden. Het is fantastisch 

dat dit paard de fout van de man accepteert, 

maar hier mag je niet vanuit gaan. Als het 

paard was gaan lopen voordat de koetsier was 

opgestapt, dan was de koetsier waarschijnlijk 

geschrokken. Om zijn paard te stoppen had 

hij waarschijnlijk een commando geroepen, 

‘ho’ of ‘stop’ bijvoorbeeld, waar het paard op 

zijn beurt ook van geschrokken zou zijn. En 

dan is een ongeluk geboren. Een onbenullig 

foutje kan grote gevolgen hebben, als menner 

moet je altijd bij de les zijn. Zelfs de kleinste 

details moeten kloppen.” 

Neem iemand mee
Riny adviseert om altijd met zijn tweeën te 

gaan rijden. “Vroeger nam een menner altijd 

een groom mee, een bijrijder. En nu is dat nog 

steeds verstandig om te doen. Waarom? Stel dat 

er onderweg iets gebeurt. Er gaat iets los van 

het tuig, er moet iets aan het bit worden ver-

steld… de koetsier mag in principe nooit van de 

bok af. Deze taak is weggelegd voor de groom.”

Mocht je om wat voor reden dan ook toch 

alleen op de bok zitten en je moet afstappen, 

zorg dan altijd dat je de koets op de hardrem 

zet. “Spring nooit zomaar van de bok af! Mocht 

je paard namelijk nog een paar passen zetten, 

dan voelt de koets achter hem anders. Deze is 

nu immers leeg. Het paard zou hierop kunnen 

reageren. Als je de koets op de handrem zet, 

dan voelt het paard aan de druk op zijn borst-

tuig dat hij niet verder mag.”

Zorg dat je zichtbaar bent
Wanneer je buiten op landweggetjes rijdt, 

zorg dan dat je altijd op het midden van de 

weg rijdt. “Zorg ervoor dat tegenliggers je 

kunnen zien en dwing ze om snelheid terug 

te nemen. In het buitengebied rijden automo-

bilisten tachtig, negentig, soms wel honderd 

kilometer per uur. Als jij met de span in de 

berm rijdt, dan nodig je hen uit lekker door te 

rijden. Je paard kan hiervan schrikken, zeker 

als de automobilist een aanhanger achter zijn 

auto heeft hangen waarop nog het een en an-

der rammelt.” Riny benadrukt dat je niet moet 

overdrijven in je gedrag. “Zodra de automo-

bilist gas terugneemt, maak je een vriendelijk 

handgebaar en ga je zo snel mogelijk aan de 

kant. Frustreer de chauffeur niet door in de 

weg te blijven rijden.” 

Mocht je nog even willen oefenen met het rij-

den in het verkeer, dan adviseert Riny om op 

een parallelweg of een fietspad langs 

een drukke weg te rijden. “Zo heb je 

wel het geluid van het verkeer, maar 

bevind je je nog op veilige afstand.”

Oversteken
In het verkeer zijn ze onvermijdelijk: 

grote kruisingen. Hoe kun je die het best 

oversteken? Riny: “Wanneer je een onover-

zichtelijke kruising nadert, moet je overgaan 

in stap. Laat je groom afstappen en naar vo-

ren, naar het paard lopen. Als groom moet 

je ervoor zorgen dat je paard weet dat je 

eraan komt, bijvoorbeeld door tegen hem 

te praten, zodat hij niet schrikt als je ineens 

naast hem opduikt. Ga als groom niet langs 

maar voor je paard staan – het paard draagt 

immers oogkleppen – en bepaal wanneer 

jullie veilig kunnen oversteken.” Spreek van 

tevoren altijd met elkaar af met welk signaal 

de groom aangeeft dat het span kan overste-

ken. “Roep in ieder geval geen ‘ja’, of wat dan 

ook, want je paard zal dan eerder reageren 

dan de koetsier kan handelen. Beter is om een 

korte knik met het hoofd te maken, zodat de 

koetsier het initiatief kan nemen om verder te 

rijden.”

Bij overzichtelijke kruisingen hoeft de groom 

niet af te stappen, dan kan de menner zelf de 

situatie inschatten. “Belangrijk hierbij is dat je 

als menner leert om vooruit te kijken, zodat je 

snel kunt anticiperen. Een paar extra ogen van 

de groom kunnen hierbij welkom zijn.”  

Mennen


