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Mennen

Wat is de juiste houding 
van de menner op de bok 
en welke invloed heeft die 
houding op het paard? een 
gesprek met topmenner 
Riny Rutjens.
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en goede lichaamshouding op de 
bok, is de basis om goed en mak-
kelijk te kunnen sturen. “Wanneer je 
gespannen bent, geef je die spanning 

over naar je paard”, legt Rutjens uit. “Via je 
handen en de leidsels voelt je paard jouw 
spanning in zijn mond. Hierdoor raakt hij 
ook gespannen, waardoor van een soepel, 
ontspannen contact geen sprake meer kan 

E

Het belang van een
goede lichaamshouding

zijn. Dat geeft wel hoe belangrijk het is dat je 
je lichaam onder controle houdt.”
Aan de hand van de menner zit een heel 
lichaam vast. En dat hele lichaam – inclusief 
de geest – bepaalt hoe jouw span op jou 
reageert. Je lichaamshouding op de bok, het 
feit of je druk bent in je hoofd of juist heel 
ontspannen bent, kun je je voor je paard 
onmogelijk verbergen. Rutjens: “Je ziet vaak 
op grote wedstrijden dat de aanspanningen 
van jonge menners in de ring absoluut niet 
de prestatie leveren die we thuis van hen 
gewend zijn. De paarden lopen ‘opeens’ an-
ders. Ze reageren anders op de hulpen en zijn 
gespannen. Toch moet de oorzaak hiervoor 
bij de menner worden gezocht. De paarden 
weten immers niet dat ze een belangrijke 
wedstrijd lopen, de menner weet dat wel. Zijn 
spanning brengt hij over naar zijn paarden. 
Hij zit verkrampt op de bok. De zweetdrup-
peltjes staan op zijn voorhoofd. De fijne 

‘Om een goede proef of 
een ontspannen rit te 
kunnen rijden, moet je  
je spanningen onder  
controle leren krijgen.’

nuances die hij thuis kan geven, komen door 
zijn verkrampte armen anders over bij het 
paard, die hier op reageert.” 
Ook in het kegeltjesparcours ziet hij dit vaak 
gebeuren. “Naarmate menner en paard 
dichter bij de eindstreep komen, raken zij 
meer gespannen. Dat laatste balletje mag 
er écht niet afvallen. En wat gebeurt er dan? 
Hij valt toch! Doordat de menner te gespan-
nen op de laatste kegels afrijdt, lukt het de 
combinatie niet om soepel door de laatste 
kegels te sturen. Ook hiervan ligt de oorzaak 
bij de menner. Immers, het paard weet niet 
wanneer de wedstrijd op zijn eind loopt. De 
menner wel.”
Om een goede proef of een ontspannen rit te 
kunnen rijden, moet je je spanningen onder 
controle leren krijgen. “Zelf heb ik destijds van 
Peter Murphy leren werken aan mijn ademha-
ling. Net als bij andere sporten, is een goede 
ademhaling ook in de mensport van groot 

belang. Vroeger werd hier wat lacherig over 
gedaan, maar inmiddels is men zich hiervan 
goed bewust. Als je goed leert ademhalen, 
houd je je spanningen onder controle. Een 
basisvoorwaarde voor goed mennen.”

Passende koets
Een goede lichaamshouding begint met een 
passende koets, aldus Rutjens. “De zitting is 
hierbij van groot belang. Er zijn veel rijtuigen 
op de markt waarbij de zitting vlak is, maar op 
zo’n zitting kun je nooit actief zitten. Steeds 
meer koetsenbouwers zijn zich hiervan be-
wust, waardoor je steeds vaker licht hellende 
bokken tegenkomt. Zeker bij de dressuur-
rijtuigen komen deze zittingen veel voor.” 
Bij lesklanten die bij hem op stal komen en 
die een vlakke zitting hebben, laat hij vaak 
een kussentje of een stapel handdoeken op 
de zitting leggen. “Dit maakt al een enorm 
verschil. Wanneer je iets schuiner op de bok 

zit, kun je je lichaam makkelijker bewegen. 
En dat komt het contact met je paard ten 
goede.” Een mooi voorbeeld hierbij is IJsbrand 
Chardon, aldus Rutjens, die sinds enkele jaren 
een verende bok op zijn dressuurkoets heeft. 
“Chardon had in het verleden vaak ontzet-
tend last van zijn rug en dat stond zijn rijden 
in de weg. Door de verende zitting echter kan 
hij nu toch pijnvrij en daardoor soepel rijden. 
Dankzij de verende zitting zit hij weer recht 
op de bok. Hij zit makkelijk en ontspannen en 
hij stuurt zijn paarden perfect aan.”

Vrije beweging
De zijleuningen van de bok mogen niet te 
hoog zijn, vertelt Rutjens, omdat ze dan je 
armen in de weg kunnen zitten. “Ik begrijp 
dat de leuningen gemaakt worden in verband 
met de veiligheid, zodat je niet van de bok 
kunt vallen, maar de leuningen moeten het 
vrij kunnen bewegen van je armen niet in de 
weg staan.”
De lengte van de stoel tot het stutbord moet 
overeenkomen met de lengte van je benen. 
“Wanneer je met gestrekte benen zit, moet 
je vast in je rijtuig kunnen zitten. Echter kom 
ik heel vaak – zeker bij de kleinere aanspan-
ningen – menners tegen die met opgetrok-
ken knieën in hun rijtuig zitten, omdat het 
koetsje toevallig een bepaalde maat heeft. 
Maar als je met opgetrokken knieën zit, kun je 
nooit verfijnde signalen geven. Vergelijk het 

met een grote man die opgevouwen in een 
kleine auto zit, met zijn hoofd tegen het dak 
en zijn knieën naast het stuur. Zo iemand kan 
niet soepel schakelen en zeker niet snel en 
effectief reageren.”
De pedalen in de koets moeten met een mini-
male beweging van de voeten bediend kun-
nen worden. “Ik zie wel eens rijtuigen waar-
van het rempedaal tien centimeter uit het 
schutbord steekt. Wanneer de menner deze 
pedalen moet bedienen, moet hij hiervoor 
eerst zijn been optillen. Van een fijn contact 
is dan geen sprake meer. In de auto heb je 
ook je hak op een vaste plek staan. Het enige 
wat je doet, is je voet van het gas halen, naar 
links hellen en remmen. Die verfijning moet 
je ook in de koets hebben. Je moet vanuit je 
hak kunnen draaien en je pedalen kunnen 
bedienen. De pedalen moeten hiervoor op de 
juiste plaats in het rijtuig voorzien zijn.”

Grote koetsenbouwers vragen altijd naar de 
maat van de koetsier, wanneer zij een koets 
gaan bouwen. “Wanneer je een bestaand 
rijtuig koopt, ben je echter gebonden aan 
de maten van de oorspronkelijke eigenaars. 
Belangrijk is dan dat je niet alleen kijkt naar 
wat je mooi vindt, wat bij je paard past en wat 
bij je portemonnee past, maar dat je ook kijkt 
of de koest jóu past. Zeker wanneer je hoger 
in de sport komt, wordt een goed passend 
rijtuig steeds belangrijker.”  


