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De marathon is met stip het zwaarste en meest spectaculaire onderdeel van de men-
wedstrijd. Niet alleen voor de menner en zijn paard, maar zeker ook voor de groom 
achterop de wagen. Voor beginnende aanspanningen liggen gevaren op de loer. Hoe 
bereid je je voor op de marathon? Een gesprek met topmenner Riny Rutjens.

amengestelde wedstrijden bestaan 

uit een onderdeel dressuur, een 

onderdeel kegeltjes rijden en een 

onderdeel marathon”, begint Riny 

Rutjens. “Vooral in het laatste onderdeel kun-

nen beginnende menners veel fouten maken, 

die meestal het gevolg zijn van onwetend-

heid. Tijdens het behalen van het koetsiers-

bewijs wordt de marathon bijvoorbeeld niet 

behandeld. En veel grooms die achterop de 

menwagen staan, hebben hier geen oplei-

ding voor gevolgd. Niemand leert hoe je een 

marathon moet rijden. We nemen les om 

onze dressuur te verbeteren. En het rijden 

tussen de kegeltjes door, dat oefenen we ook 
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nog wel. Maar dit geldt helaas niet voor het 

marathongedeelte.” 

Thuis beginnen
“Voordat je aan de marathon begint, moet je 

je paard trainen”, gaat Rutjens verder. “Je paard 

moet voorwaarts worden en hij moet tempo 

leren maken. Dat kun je thuis oefenen. Leer 

je paard te luisteren naar je stem- en zweep-

hulpen.” Zweephulpen zijn volgens Rutjens de 

afgelopen jaren – onterecht – in een verkeerd 

daglicht komen te staan. “De zweep is voor 

menners een ontzettend belangrijk hulpmid-

del. Het is de kunst om je paard met de zweep 

te leren begeleiden. De zweep is namelijk de 

vervanging voor de kuithulp onder het zadel. 

Het is niet alleen een middel om een paard 

aan te sporen of om zijn aandacht te pakken. 

Het is veel meer dan dat. Wanneer wij met ons 

paard een wending willen maken, moeten we 

ons paard met de zweep ondersteunen door 

het paard aan de binnenkant aan te tikken.”

Veel mensen hebben volgens Rutjens wel een 

zweep bij zich op de wagen, maar weten niet 

goed hoe ze die zweep moeten gebruiken. 

“Veel mensen hebben het al druk genoeg met 

het vasthouden van de leidsels. Om dan nog 

vanuit een losse pols de zweep te bedienen, 

zonder dat je dat aan de leidsels kunt zien, 

is voor velen een enorme opgave. Om dat 

onder de knie te krijgen, moet je heel veel 

oefenen. Want alleen als je vanuit de losse 

pols de zweep kunt bedienen, kun je nuan-

ces aangeven. Door gevoel te leggen in je 

zweepgebruik, leert je paard op de zweep te 

vertrouwen. Dan kun je hem door middel van 

een zweephulp voorwaarts drijven, maar ook 

geruststellen en ondersteunen.”

Als je op wedstrijd gaat, krijg je hoe dan ook 

te maken met druk. Maar wie gespannen op 

de bok zit, kan zijn paard niet goed sturen. 

“Het gevaar hiervan is dat je het contact met 

je paard wegvalt. Je paard moet opeens op ei-

gen benen lopen en wordt daar onzeker van. 

Dat mag echt niet gebeuren in een hindernis-

parcours. Doe ademhalingsoefeningen om 

ervoor te zorgen dat je lichaam zich kan ont-

spannen. Dan kan je paard op jou bouwen.”

???????????

Mennen

Passende koets, passend tuig
“Ik zie vaak menners met opgetrokken knieën 

op de bok zitten”, gaat Riny verder. “Dit komt 

doordat grote mensen soms met een klein 

paard of een kleine pony rijden en dus ook 

een kleine koets uitzoeken. Pas hiermee op. 

Als je niet goed op de bok zit, kun je ook niet 

goed sturen. Vergelijk het maar met een auto 

waarin je met je knieën je stuur raakt. Zolang 

alles gaat zoals gepland, kun je je auto prima 

besturen. Maar je kunt niet anticiperen op on-

verwachte gebeurtenissen. Dat geldt ook op 

de bok. Een koetsier moet ontspannen op de 

bok kunnen zitten. Hij moet zich thuisvoelen 

op het rijtuig. Hij moet met gestrekte knieën 

zitten. En hij moet rechtop zitten, zodat hij 

goed kan ademen.”

Niet alleen de menner moet zich thuisvoelen 

in het span, ditzelfde geldt absoluut ook voor 

het paard. “Het paard moet een passend tuig 

hebben. Bovendien moet hij zo kort mogelijk 

worden ingespannen in het tuig. Vroeger heb 

ik geleerd dat er een handbreedte ruimte 

onder de rugriem moet zijn. Ook moet er een 

handbreedte ruimte achter de omloop van de 

broek overblijven. Zorg dat de afstand van de 

achterbenen van het paard tot de wielen van 

de koets, groot genoeg is. Een paard moet 

zich vrij kunnen bewegen in het tuig. Hij mag 

in de galop met zijn achterbenen de voorwie-

len van de koets niet kunnen raken. Bij paar-

den die hoger in het bloed staan en die grote 

galopsprongen maken, wil dit nog wel eens 

gebeuren. Het paard schrikt hiervan en zal 

niet meer voor je willen lopen. Je verliest dan 

niet alleen je wedstrijd, het kost ook heel veel 

tijd en moeite om je paard weer vertrouwen 

te geven in het span.”

Oogkleppen
“In de mensport lopen onze paarden altijd 

me oogkleppen op”, gaat Rutjens verder. 

“In de boeken wordt geadviseerd om die 

oogkleppen twee derde onder het ooglid en 

een derde daarboven te bevestigen. Maar ik 

roep al jaren dat dit andersom moet. En dat 

we kleinere oogkleppen moeten gebruiken. 

Waarom? Een paard dat de mogelijkheid 

heeft om te zien, kijkt mee naar waar hij 

‘Je paard moet uithoudingsvermogen kweken. Anders kan hij 
niet meedenken tijdens de wedstrijd. Een goede marathon rijd 
je samen.’
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naartoe moet. Je zult merken dat je hier veel 

voordeel uit kunt halen.”

Met welk bit je rijdt, maakt volgens Rutjens 

niet uit. Zolang het bit maar perfect in de 

paardenmond past en zolang de samenwer-

king tussen de hand van de menner en de 

paardenmond nergens gestoord wordt.

Op verkenning
Voordat je aan de marathon begint, krijg je 

samen met je groom de mogelijkheid om het 

parcours te verkennen. “Ik raad je ook aan om 

dat echt samen te doen”, benadrukt Rutjens. 

“Het is de kunst om de marathon zo snel 

mogelijk te doorlopen. Voor iedere verloren 

seconde krijg je immers strafpunten. Maar 

hoe je zo snel mogelijk door het parcours 

kunt, daar denken veel menners niet over 

na. Veel menners gaan voor de kortste weg. 

Maar dat is lang niet altijd de snelste oplos-

sing. Kies jij namelijk voor de kortste weg 

terwijl jouw paard niet zo wendbaar is, dan 

verlies je kostbare seconden. Je paard blok-

keert door de druk op je leidsels, waardoor 

je goede bedoelingen averechts werken. Je 

kortste weg wordt dan opeens de langste 

weg.  Leer daarom samen te zoeken naar de 

beste weg voor jouw aanspanning.”

De groom is volgens Riny een belangrijk 

onderdeel van de wedstrijd. “Bij het springen 

en de dressuur is de groom de verzorger, 

maar in de mensport is de groom mede 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

wedstrijd. De groom moet weten welke weg 

je gaat rijden. Zijn taak tijdens het verkennen 

is om te kijken waar hij moet hangen en waar 

eventueel de obstakels zijn. Waar moet hij 

naar voren hangen? Naar achter? Naar links? 

Of naar rechts? Hangt hij verkeerd, dan loop 

je de kans dat je met het hele span omkiept.”

Volle kracht vooruit!
Het doel van de marathon is om je zo snel 

en goed mogelijk door het parcours te 

bewegen. Maar pas op dat je niet te snel 

gaat, benadrukt Rutjens. “Dan loop je de 

kans om omver te kiepen. Dat heb ik zelf 

ook verscheidene keren meegemaakt. Zeker 

jaren geleden. Dan vloog ik de hindernis in 

en zag mijn paard door de bomen het bos 

niet meer. Hij zag niet meer waar hij naartoe 

moest, waardoor ik de controle over mijn 

span verloor. Rijd niet harder dan je aankunt”, 

is zijn advies. In de bossen kun je oefenen om 

op snelheid te rijden. “Hier kun je bovendien 

aan intervaltraining en conditietraining 

doen”, zegt Rutjens tot besluit. “Je paard 

moet uithoudingsvermogen kweken. Anders 

kan hij niet meedenken tijdens de wedstrijd. 

Een goede marathon rijd je samen. Alleen als 

menner, paard én groom hun beste beentje 

voor zetten, kun je van de marathon een suc-

ces maken.”  

‘De zweep is voor menners een ontzettend belangrijk hulpmiddel. Het 
is de kunst om je paard met de zweep te leren begeleiden. De zweep is 
namelijk de vervanging voor de kuithulp onder het zadel.’ 


