
Paarden inrijden begint met 
het leggen van een goede basis

Je hebt een jong paard waar je goed mee over
weg kunt, het is braaf in het dagelijkse werk dus
wil je graag beginnen met inrijden. Maar dan
wordt het toch even spannend, zowel voor jou
als voor het paard. Herkenbaar? Paarden inrij-
den is een super boeiend en leuk proces zolang
je begint met het leggen van een goede basis,
maar hoe doe je dat? Bij Revalidatie Stal De
Kuper rijden we paarden in vanuit rust, vertrou-
wen en balans om vroegtijdige blessures, verzet
of gevaarlijk gedrag te voorkomen.

Waar te beginnen?
Een trainingsaanpak hangt helemaal af van
het paard waarmee je werkt, maar je begint
altijd eerst bij het opbouwen van communica-
tie en vertrouwen. ‘Groene’ paarden kennen
maar één ding en dat is kuddetaal. Daarom
beginnen wij met jonge paarden altijd eerst
los in de bak en gaan het gesprek aan door
middel van lichaamshouding en lichaamstaal.
Door die eerste keren puur en zonder ver-
wachting te werken, ontstaat er vertrouwen
en nieuwsgierigheid en kun je stap voor stap
nieuwe dingen aanbieden en meer richting
gaan geven aan je lichaamstaal.

Een goede basis is voor altijd
Op het moment dat het paard toenadering en
contact zoekt, staat het open om te ontvan-
gen. Vanaf dat moment maken we de grotere
afstand waarop we in het begin werken,
steeds een stukje kleiner. Langzaam voegen
we meer ‘attributen’ uit de mensenwereld toe.
Denk aan een longeerlijn, hoofdstel, de singel
en de dubbele lijnen en uiteindelijk het zadel
en de ruiter. Telkens wachtend op het
moment dat het voor het paard oké is om een
stap verder te gaan. Natuurlijk kun je een
paard in een paar weken ‘door het proces
heentrekken’, maar de kans is groot dat de
basis daarmee fragiel blijft en dat je onnodige
problemen tegenkomt tijdens het proces.

Balans als sleutel tot succes
Onbalans zorgt in 9 van de 10 gevallen voor
paniekreacties, juist in het vroege stadium van
zadelmak maken. Door er direct vanaf het
begin voor te zorgen dat een paard goed in
balans loopt, blijft hij langer gezond. Het dier
ontwikkelt bovendien lichaamsbewustzijn,
krijgt controle over zijn eigen lijf en daarmee
over zijn schrikreacties. Als je paard weet waar
zijn eigen lijf uithangt, weet hoe hij moet
bewegen en daar ook zelf verantwoordelijk-
heid voor neemt, leg je een basis voor het
leven. 

Heb je zelf een paard dat je wilt inrijden en
wil je een keer vrijblijvend van gedachte
wisselen? Stuur dan een e-mail naar
info@revalidatiestaldekuper.nl of bel naar
06 – 23411392.


