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Mennen

Aanleuning is een veelge-
bruikt begrip in de paarden-
sport. Onder het zadel staat 
aanleuning voor het moment 
waarop de ruiter lekker 
ontspannen in zijn zadel zit 
en met een licht contact zijn 
paard kan sturen. Het paard 
loopt soepel voorwaarts en 
reageert goed op de hulpen 
van de ruiter. Maar ook in de 
mensport kent men het be-
grip aanleuning. Hiervan is 
sprake als het contact tus-
sen de hand van de men-
ner en de paardenmond 
optimaal is en wanneer het 
paard met voldoende impuls 
loopt.  Tekst: Lieke van Zuilekom / Foto’s: Rijo Stables

owel de mond als de tong van het 
paard zijn uiterst gevoelige plekken, 
die een belangrijke functie vervullen. 
De mond van het paard vervangt in 

feite zijn handen. Hij voelt ermee, grijpt, bijt 
en mag er graag liefdevol mee knuffelen. Dat 
zou elke paardenliefhebber in zijn hoofd moe-
ten houden voordat hij de leidsels aanneemt 
en met zijn paard aan de slag gaat. Of je je 
paard nu longeert of hem inspant, de leidsels 
moeten fluisterend met het paard moeten 
communiceren, niet schreeuwend. 

Terug naar de basis
“Hoe beter de harmonie tussen menner en 
paard, des te fijner en mooier je je paard kunt 
laten lopen”, begint topmenner Riny Rutjens. 
“Om deze harmonie te verkrijgen, moet je 
terug naar de basis. Want pas als je basis goed 
is, kun je samen schitteren.” Hierbij is het 
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Werken aan de
juiste aanleuning

belangrijk dat je niet over één nacht ijs gaat. 
“Het verkrijgen van een goede aanleuning, is 
heel veel werk. Het is een kwestie van oefenen, 
oefenen, oefenen en van de juiste begeleiding. 
Maar ook ruiter en paard moeten er geschikt 
voor zijn.” Om je paard te gymnastiseren, 
adviseert hij om te longeren met een dubbele 
longe. “Longeer altijd met twee lijnen, om de 
situatie in de koets zo goed mogelijk te imite-
ren. Leer je paard op eigen benen te lopen. Ge-
bruik hiervoor altijd leren lijnen, omdat deze je 
signaal beter doorgeven. En omdat leren lijnen 
niet gaan wapperen in de wind.”
Aan de longe kun je duidelijke afspraken 
maken met je paard. “Hier kun je de proble-
men die je tegenkomt in de koets, waaronder 
mondproblemen, oplossen. Bovendien helpt 
longeren om de samenwerking tussen ruiter 
en paard te stimuleren.” Laat je paard veel 
tempowisselingen lopen. Niet alleen in staf, 

draf en galop, maar ook in drafvariaties zoals 
in verzamelde draf, een arbeidsdraf en een 
uitgestrekte draf. 

Hulpmiddelen in de koets
Probeer altijd je stem te verbinden aan de 
hulpen die je geeft, adviseert Rutjens. “Zeker 
in de koets is de stem van de ruiter ontzettend 
belangrijk. Daarbij gaat het vooral om de into-
natie. Als ik heel hard ‘braaf’ naar mijn paarden 
schreeuw, weet ik zeker dat ze op hol slaan.” 
Let dus bewust op de toon waarop je met je 
paard communiceert. En gebruik korte, vaste 
woorden voor veelvoorkomende verzoeken, 
als ‘ho’, ‘kom maar’ en ‘draf’.
Naast de stem van de menner en de leid-
selhulpen, is ook de zweep een onmisbaar 
hulpmiddel in de mensport. “Ik kan de zweep 
aanleggen op de plek waar onder het zadel 
mijn kuit zou liggen”, aldus Rutjens. “Hierdoor 

kan ik mijn paard beter begeleiden.” Een 
voorwaarde hiervoor is dat je paard respect 
heeft voor de zweep. “Dit kan alleen als je de 
zweep op een juiste manier weet te bedienen.” 
Hiervoor kun je het best eerst ‘droog’ oefenen, 
op een stoel of een ander voorwerp, totdat je 
de plek waar de zweep landt, onder controle 
hebt. “Belangrijk voor goed zweepgebruik 
is dat je paard respect heeft voor de zweep, 
maar dat hij er niet bang voor is. Zorg daarom 
dat je je zweepgebruik leert doseren. En zoek 
naar een juiste afstemming. Het ene paard 
reageert namelijk gevoeliger op de zweep 
dan een ander paard.”

Sluit lichamelijke ongemakken uit
Voordat je met je paard gaat trainen, is het 
belangrijk dat je controleert of zijn lichaam 
veterinair gezond is. “Hij moet geen pijn 
hebben en er mogen geen blokkades zijn 
in zijn lichaam. Laat zijn gebit regelmatig 
controleren. En besteed ook aandacht aan zijn 
hoefbeslag. Helaas kom ik nog veel paarden 
tegen die slecht beslagen zijn. Tot slot is het 
noodzakelijk om een passend bit voor je 
paard te zoeken. Alleen als het bit goed past, 
kun je goed samenwerken.” 

Belang van het juiste bit
In de mensport zijn verschillende bitten voor-
handen, met elk hun voors en tegens. Rutjens 
zelf maakt meestal gebruik van een standaard-

bit, de Liverpoolstang, die hij bekleedt met 
een zeem. “Hierdoor wordt het bit iets zachter, 
waardoor hij prettiger in de paardenmond ligt.” 
Rutjens komt regelmatig paarden tegen met 
mondproblemen, vertelt hij. “Deze problemen 
kunnen zijn ontstaan doordat het bit niet 
lekker in de mond ligt. Om aan de pijn te ont-
komen, zal het paard met zijn hoofd omhoog 
gaan lopen. Maar hierdoor zet hij zijn lichaam 
vast. Mondproblemen kunnen dan ook resul-
teren in problemen in de lendenen en in de 
rug van je paard, met als gevolg dat hij ook zijn 
achterbenen en knieën anders gaat belasten. 
En zo gaat het van kwaad tot erger.”
Probeer verschillende bitten uit totdat je 
er één hebt gevonden die perfect past bij 
de mond van je paard én bij jouw hand, is 
Rutjens’ advies. “Kijk naar de mond van je 
paard. Een paard met een grote mond heeft 
een ander bit nodig dan een paard met een 
kleinere, spitse mond.”

Voorkom dat je paard gaat ‘hangen’
Om de gangen soepel te kunnen lopen, moet 
je paard zijn achterhand onder de massa 
weten te brengen. Ook in de galop. “Hoe beter 
het paard hierin slaagt, des te makkelijker hij 
zich van voren laat bewerken.” Let op dat je 
paard tijdens de training niet op het bit gaat 
hangen, hij moet niet gaan sjouwen. “Hij moet 
licht in de aanleuning lopen, met veel front. 
Besteed veel aandacht aan tempowisselingen. 
Zeker op de hogere niveaus is het schakelwerk 
ontzettend belangrijk. Je paard moet snel 
kunnen accelereren. Hiervoor moet hij goed 
in de hand staan.” Besteed ook veel aandacht 
aan de stelling en buiging van je paard. “Een 
paard moet gemakkelijk kunnen buigen, daar 
heb je tijdens het rijden veel profijt van.” 

Loopt je paard goed aan de longe, dan kun je 
hem gaan trainen in de enkelspan. “In een en-

kelspan ben je echt één op één met je paard 
bezig en kun je je volledig richten op zijn hou-
ding. Echter, in de koets heb je het nadeel dat 
je paard kracht moet zetten, om de koets te 
trekken, terwijl hij gelijktijdig licht in de hand 
moet blijven, omdat anders jullie harmonie 
verdwijnt. Dat is best lastig voor een paard. 
Dat blijkt ook wel, als je kijkt naar hoe weinig 
paarden eigenlijk maar in de top mensport 
lopen.” Zorg ervoor dat de koets niet te zwaar 
is, is zijn advies. “Zodat je paard niet hoeft te 
‘sleuren’. Want dan kan hij nooit elegant lopen. 
En dat is immers waarnaar je op zoek bent.”

Vrij bewegen
Tijdens het rijden mag je paard niet belem-
merd worden door zijn tuig. Controleer 
daarom regelmatig of zijn tuig goed past. Riny 
Rutjens vergelijkt het tuig regelmatig met een 
maatpak. “Wanneer de broek van je pak te 
nauw of te wijd is, zit je pak niet lekker. Voor 
het tuig van je paard geldt hetzelfde. Het tuig 
moet goed passen en lekker zitten. Het moet 
overal fijn aansluiten, maar mag nergens druk-
ken. Controleer daarom regelmatig of het tuig 
nergens drukt. Want op plekken waar het tuig 
drukt, ontstaat wrijving. Hierdoor kan je paard 
niet meer ontspannen lopen.”
Wanneer je enkelspan rijdt, is het volgens hem 
belangrijk dat je lamoen niet te smal is. “Moet 
je paard een wending maken en je lamoen is 
te smal, dan zit hij echt opgesloten. En dat is 
niet fijn.”
Rutjens ziet vaak dat de omloop te strak zit 
‘zodat het paard de koets niet op zijn hakken 
kan krijgen’. “Daar hebben de mensen gelijk 
in, maar met een te strakke omloop kunnen 
de paarden niet meer vrij lopen. Ze worden 
dan gedwongen kleine galopsprongetjes 
te maken, omdat ze worden belemmerd in 
hun beweging. En dat kan niet de bedoeling 
zijn.”  


