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Mennen

Mennen is een actieve sport. 
Zeker wanneer je met je 
paard ook wedstrijden rijdt. 
naast de dressuur en de 
vaardigheid moet je paard 
ook een behoorlijke ma-
rathon kunnen afleggen, 
waarin veel van hem wordt 
gevraagd. Om een goede 
prestatie te kunnen leveren, 
moet je paard niet alleen 
lichamelijk gezond zijn, maar 
ook een goede conditie heb-
ben.  Tekst: Lieke van Zuilekom | Foto’s: Rijo Stables

ijdens de marathon worden ver-
schillende veterinaire controles 
gehouden om te kijken of je paard 
‘fit to continue’ is. Deze controles 

vinden niet alleen plaats om het welzijn 
van je paard te garanderen, maar ook om 
de wedstrijd veilig en plezierig te laten 
verlopen. Tijdens de controle worden onder 
andere de temperatuur en hartslag van je 
paard gemeten. Wanneer de hartslag en de 
temperatuur van je paard te hoog zijn, mo-
gen jullie de wedstrijd niet vervolgen. 
“De temperatuur en de hartslag van je paard 
zijn een goede indicator van de conditie van 
je paard”, vertelt Riny Rutjens. “Toch zeggen 
de temperatuur en hartslag niet alles, dat 
heb ik in de praktijk al meermaals ervaren. 
Wanneer je paard piekt in temperatuur en 
hartslag maar daarna snel herstelt, dan is er 
niets aan de hand. Dan mag zijn tempera-

T

Conditie opbouwen 
in het span

tuur aan het eind van de wedstrijd of na een 
zware training best een keer op 40, 41 gra-
den uitkomen. Wanneer hij echter niet snel 
herstelt, dan heb je een probleem. Dan heb 
je de grenzen van je paard te ver overschre-
den, met alle gevolgen van dien. Bij deze 
paarden treedt namelijk verzuring op.”

Intervaltraining
Om de conditie van je paard te verbeteren, 
adviseert Riny om intervaltraining te doen. 
“Veel mensen denken dat wanneer ze een 
buitenrit hebben gemaakt van twee, drie 
uur, dat ze dan hebben getraind”, vertelt hij. 
“Maar als de hartslag van je paard tijdens 
deze rit niet of nauwelijks is gestegen, heb je 
niet aan zijn conditie gewerkt. Conditietrai-
ning betekent dat je paard zich moet inspan-
nen. Je bent pas echt aan het trainen, als 
je jullie grenzen steeds een beetje verlegt. 

Bijvoorbeeld door steeds langere sprintjes te 
trekken en door op de bospaden te draven 
en galopperen.” Begin steeds met stukjes van 
een paar honderd meter en bouw dit steeds 
verder uit. “Belangrijk is dat iedere inspan-
ning wordt opgevolgd door een stukje 
ontspanning, zodat je paard kan herstellen.”
Overdrijf niet in je training, is zijn advies. 
“Het is belangrijk dat je, tijdens je training, 
goed naar je paard blijft kijken. Wanneer je 
paard zwaarmoedig gaat galopperen. Wan-
neer hij niet meer accelereert wanneer jij 
een sprintje wilt trekken. Of wanneer hij niet 
meer voorwaarts gaat wanneer jij dat van 
het vraagt, dan is hij moe. Dan is het tijd om 
de grens een stukje terug te nemen. Want 
een paard dat moe is, kan niet meer helder 
denken. Vooral richting het einde van de ma-
rathon zie ik dit vaak gebouwen. De paarden 
lopen dan letterlijk tegen de palen, omdat er 

onvoldoende zuurstof 
richting hun hersenen 
wordt vervoerd.”
Hoewel mensen vaak 
één of meerdere keren 
per weer intervaltraining 
moeten doen om hun 
conditie op peil te krijgen, 
is het bij paarden raadzamer 
om de intervaltraining te beperken 
tot eens in de twee weken. “Wanneer je je 
paard vaker echt laat pieken, wordt hij gek. 
Je kunt niet meerdere keren per week het 
maximale van hem vragen. Het opbouwen 
van zijn conditie moet slechts een onderdeel 
zijn van je training. Daarnaast moet je hem 
opleiden in de verschillende disciplines en 
je moet ervoor zorgen dat hij scherp en 
attent blijft. Zorg altijd voor een goede mix 
hiervan.”

Controlemeting
Wanneer je paard in top conditie is, wordt 
hij niet moe. Dan heeft hij niets te lijden 
van de zeven, acht hindernissen tijdens de 
marathon, aldus Rutjens. “Paarden die in 
goede conditie zijn, kunnen aan het eind 
van de marathon nog steeds helder denken. 
Zij kunnen nog steeds een sprintje trek-
ken. Én zijn kunnen, wanneer ik dat toelaat, 

ontspannen.”
Jaren geleden heeft Riny Rutjens samen met 
Eric van Breda, een (sport)fysioloog die het 
paarden- en/of mensenlijf in rust en tijdens 
arbeid bestudeert, zijn training onder de 

loep genomen. “Ik heb mijn paar-
den altijd getraind, enkel en al-

leen door naar hen te kijken. 
Eric van Breda was be-

nieuwd hoe ik naar mijn 

paarden keek en of mijn bevindingen zou-
den overeenkomen met zijn meetresultaten. 
Op dat moment had ik mijn paarden heel 
goed in de training. Ze presteerden goed op 
de wedstrijden en wonnen nationaal en in-
ternationaal. Hun conditie bleek ook top. De 
metingen van Eric toonden aan dat ik goed 
bezig was. Wat ik zag en voelde, werd door 
Eric bevestigd. Alleen de temperaturen van 
mijn paarden waren soms aan de hoge kant. 

Zo meet je de hartslag- en
ademfrequentie van je paard 
Is jouw paard zo fit als een marathonloper of zo ongetraind als een paard op een vakan-
tieweide? Dat kom je te weten als je de hartslag- en ademfrequentie van je paard meet. 
De hartslag kun je het makkelijkst meten aan de slagader in zijn onderkaak. Als je met 
je vinger langs de onderkaak naar voren gaat, voel je een ader, ter hoogte van zijn achter-
ste kiezen. Leg daar je vinger op, zonder te drukken. Tel nu het aantal slagen per vijftien 
seconden en vermenigvuldig dit aantal met vier. na een zware inspanning kan het aantal 
hartslagen per minuut oplopen tot 220 slagen per minuut! In rust echter is, afhankelijk van 
het paard, 25 tot veertig slagen per minuut normaal. De tijd die je paard na een inspanning 
nodig heeft om weer naar zijn ‘normale’ hartslag te komen, geeft aan hoe fit je paard is.
De ademhalingsfrequentie is voor een leek makkelijker te meten dan de hartslag. De 
resultaten van je meting echter zijn minder nauwkeurig. De ademfrequentie kun je meten 
door gedurende vijftien seconden de adembewegingen van de neusvleugels of flanken van 
je paard te tellen. Vermenigvuldig het aantal bewegingen met vier en je hebt de adem-
frequentie per minuut. na inspanning kan de ademfrequentie oplopen tot tachtig of soms 
wel honderd ademhalingen per minuut. In rust zijn acht tot vijftien ademhalingen per 
minuut normaal.

Tip
voordat je met je 

paard gaat trainen, 

is het belangrijk dat 

je zeker weet dat hij 

lichamelijk in orde is. 

een controle door een 

specialist is hierbij 

geen overbodige
luxe.
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Zorg voor voldoende brandstof 
in het lichaam van je paard 
een paard moet genoeg brandstof in zijn lichaam hebben, om te kunnen werken. Paarden 
die zware arbeid moeten verrichten, of dat nu tijdens de training of tijdens wedstrijden 
is, zijn dan ook gebaat bij extra elektrolyten. Zeker in de zomermaanden is het belangrijk 
dat de verloren ‘zweetmineralen’ na zware arbeid weer worden aangevuld. Als een paard 
zweet, verliest hij namelijk niet alleen vocht, maar ook mineralen als natrium, kalium, 
magnesium, chloor, calcium en magnesium. Deze mineralen zijn noodzakelijk voor het 
goed functioneren van zijn lichaam. Tekorten hebben invloed op de zenuw- en spierwer-
king. Daarom moeten elektrolyten na arbeid weer worden aangevuld. Dit kan eenvoudig 
door een elektrolytenmix in poedervorm aan het voer toe te voegen. echter heeft het 
toevoegen van elektrolyten aan water of slobber de voorkeur, om de hoeveelheid vocht die 
het paard binnenkrijgt zeker te stellen.
Wanneer je paard geen zware inspanningen levert, is de toevoeging van elektrolyten niet 
nodig en zelfs gevaarlijk. Overdosering met elektrolyten veroorzaakt een disbalans in de 
mineralenvoorziening, met allerlei mogelijke gevolgen.

Volgens Eric soms aan de te hoge kant. Maar 
uit ervaring wist ik dat hij ongelijk had. Toen 
we na een inspannende training uitstapten 
richting mijn stal en ik stopte, pakten mijn 
paarden al na een paar tellen een pluk gras. 
De hartslag van mijn paarden was hoog, de 
temperatuur heel hoog, maar binnen drie, 
vier minuten na de inspanning waren de 
waardes al weer normaal. Dat geeft een kick. 
Alsof een topatleet die de longen uit zijn lijf 
heeft gelopen, die alles heeft gegeven, na 
de finish een bord spaghetti bestelt.”

neem de tijd
Wanneer een paard conditie heeft, dan 
verliest hij dat niet zomaar, aldus Rutjens. 
“Als je denkt dat je paard na twee weken 
vakantie onvoldoende conditie heeft, dan 
had hij voor die tijd ook al een probleem”, 
vertelt hij. “Jaren geleden, toen ik nog de 
wedstrijden in Beekbergen, Saumur, Riesen-
berg en Windsor reed, trainde ik tussendoor 
nauwelijks. De wedstrijden waren op zich 
al een top training, tussendoor onderhield 
ik slechts de conditie van mijn paarden. Ik 
won de wedstrijden stuk voor stuk, zonder 
dat mijn paarden iets de lijden hadden. 
Want het niveau van mijn basistraining lag 
hoger dan het niveau dat in de wedstrijden 

werd gevraagd. Een half uur na de marathon 
stonden mijn paarden al te eten. En ik was 
dolgelukkig.”
Om je paarden op topniveau te krijgen, is 
volgens Rutjens tijd nodig. “Om een gewoon 
sportpaard naar het grote werk te trainen, 
kan wel een jaar of langer duren. Je paard 
moet niet alleen conditie krijgen en leren 

wat er in de dressuur, vaardigheid en mara-
thon van hem wordt verwacht, hij moet ook 
in het wedstrijdritme komen. De soms lange 
afstanden in de trailer, het slapen in vreem-
de stallen, de vreemde wedstrijdterreinen… 
om daaraan te wennen kost veel energie. 
Zodra je paard hieraan gewend is, zal jullie 
training steeds makkelijker worden.”  


