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Mennen

De winter staat voor de deur. Buiten is het guur. en de 
outdoorwedstrijden van het nieuwe seizoen lijken nog ver 
weg. De bak is het grootste deel van de dag nat en ook 
de weide verkeert niet in goede conditie. Dus besluit je je 
paard lekker warm op stal te laten staan. Maar of dat 
nou zo verstandig is…    Tekst: Lieke van Zuilekom / Foto’s: Rijo Stables

ekenlange boxrust is funest 
voor de conditie én het welbe-
vinden van je paard, vindt ook 
Riny Rutjens. ‘Rust roest’, in zijn 

overtuiging. Wanneer het wedstrijdseizoen 
ten einde is, krijgen zijn paarden een aantal 
weken rust. Maar dat betekent niet dat ze stil 
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in de winter
Trainen

komen te staan. “Ik geef mijn paarden altijd 
een maandje minder werk”, vertelt Rutjens, 
“zodat ze kunnen bijkomen van het drukke 
wedstrijdseizoen. Zodat ze kunnen ontspan-
nen en eventueel kunnen herstellen van 
kleine ongemakjes.”

aandacht
“Vroeger heb ik, op advies van mensen om 
mij heen, mijn wedstrijdpaardxen wel eens 
een aantal maanden op de wei gezet”, gaat 
Rutjens verder. “Ik dacht dat ik daar goed aan 
deed, maar niets bleek minder waar. Ik heb 
nog nooit zulke ongelukkige paarden gezien! 
Als je hier over nadenkt, is dit gemakkelijk te 
verklaren. Wedstrijdpaarden staan immers 
altijd in de belangstelling. Je bent altijd met 
hen bezig, zeven dagen per week. De paarden 
zijn huisdieren geworden. En die moet je 
aandacht geven.”
Met ‘rust geven’ bedoelt Rutjens dan ook dat 
de lat voor een aantal weken wat lager mag 
worden gelegd. “Maar je moet wel bezig 
blijven. Neem je paard eens mee voor een 
ontspannen buitenrit. Neem eens plaats in het 

doe ik veel enkelspan- en longeerwerk met 
mijn paarden”, vertelt hij, “om de afspraken 
tussen mij en mijn paarden te bevestigen en 
verduidelijken. Ook maak ik veel kilometers in 
de koets. Zeker in de weekenden leg ik vaak 
grote afstanden af met mijn paarden, om hen 
in conditie te houden. Het is heel belangrijk 
dat je paard niet te ver terugvalt in zijn condi-
tie.” Tijdens zijn buitenritten rijdt hij voorna-
melijk op de harde weg en over zandwegen. 
“Het liefst rijd ik in een gedoseerde draf. Niet 
alleen omdat de paarden hun hoofd dan hele-
maal leeg kunnen maken, maar ook vanwege 
de temperatuur. Een paard dat uit een warme 
stal komt en alleen moet stappen, koelt te 
snel af.” Als het gevroren heeft, adviseert 
Rutjens om een nierdeken te gebruiken voor 
je paard. “En pas op met gladheid. Rijd als het 
gevroren heeft alleen over gestrooide wegen 
en over goed begaanbare zandpaden. En pas 
je snelheid aan de omstandigheden aan. Een 
snelheid van dertien, veertien kilometer per 
uur is meer dan prima.”

Longeerpiste van mest
“Wanneer het gesneeuwd heeft, kun je beter 
niet de weg op gaan”, adviseert Rutjens. 

Laat je paard niet te Lang op staL staan!
Veel paarden staan in de winter, vanwege de kou, langer op stal dan in de zomer. Dit is erg 
slecht voor hun ademhalingsorganen. Paarden krijgen op stal namelijk meer stof (uit hooi en 
stro) en bijvoorbeeld ammoniak binnen. Bovendien is de luchtvochtigheid op stal vaak hoog. 
Zorg daarom dat je paarden meerdere keren per dag naar buiten kan!

Hoe kun je de bodem van je 
rijHaL bescHermen tegen 
vorst?
Minstens één keer per jaar liggen alle rijmo-
gelijkheden stil, door vorst en sneeuw. Maar 
als je vooraf een goede planning maakt, kun 
je ook onder deze omstandigheden blijven 
rijden. Speciaal aangelegde rijbanen met 
een speciaal bodemmengsel voorkomen wel-
iswaar niet dat de grond bevriest, maar je 
kunt tijdens lage temperaturen wel blijven 
rijden. Kunststof haksel en zand-textielvezel-
mengsels bevriezen zelden tot nooit. 

zadel of train hem in de enkelspan. Longeer 
hem regelmatig en doe cavalettiwerk met 
hem”, is zijn advies. “Leg de nadruk op de 
ontspanning en werk aan de basis. Werk aan 
zijn stelling en buiging en doe regelmatig 
gymnastisch werk. En probeer nieuwe dingen 
uit. Daar heb je nu immers ruim de tijd voor.” 
De winter is volgens Rutjens ideaal geschikt 
om problemen die je gedurende het seizoen 
tegen kwam, op te lossen. “Een tip die ik wil 
meegeven, is om eens bij collegaruiters te 
gaan trainen. Je zult verbaasd zijn hoeveel je 
van elkaar kunt leren. Zo kun je elkaar helpen 
om jullie rijden te verfijnen.”

Na de rustperiode bouwt Riny Rutjens 
langzaam de training weer op richting het 
wedstrijdseizoen. “In de wintermaanden 

“Gelukkig beschik ik dan over een binnenhal 
om te trainen, maar veel mensen hebben die 
luxe niet.” En dan moet je soms improviseren. 
“Vroeger kiepte ik, als het gesneeuwd had, de 
mest uit de stallen altijd op de longeerpiste. 
Zo kon ik alsnog met mijn paarden aan het 
werk. Want het is altijd weer om te werken. 
Als je dertig, veertig centimeter mest op de 
sneeuw hebt liggen, kun je hier prima op 
longeren. Zo kun je je paard de hele winter in 
beweging houden.”

Puntjes op de i
In de aanloop naar het nieuwe seizoen, kun-
nen de puntjes weer op de i worden gezet. 
“Begin hier zo’n vier weken voor de eerste 
wedstrijden mee. Je hoeft dan niet meteen 
de volledige proeven te rijden, maar oefen 
wel de verschillende onderdelen uit de proef”, 
aldus Rutjens. “Vlak voor de wedstrijd kun je 
de onderdelen weer aan elkaar smeden, tot 
een goede proef.” Door de oefeningen steeds 
los te trainen, voorkom je dat je paard ‘uit ge-
woonte’ handelt. Je wilt immers dat hij steeds 
alert is en dat hij reageert op jouw signalen. 
Want alleen dan kun je een geslaagde proef 
rijden. Succes! 


