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Inhoud

Voorblad Instructie, Dressuur en Springen 26

Historie Nederlands Hippisch Onderricht 
> Code IDS 0.01 27

27 Historie Nederlands Hippisch Onderricht tot nu…
27 We beginnen bij de modernisering van het leger.
27 Verschillende meningen toch één tekst anno 1950 
30 Opnieuw worden de kaarten geschud
33 2018: De geschiedenis herhaalt zich 
33 Is er een rode draad, waar kunnen we het allemaal wél over eens worden?
34 Een norm voor de basis
35 Ethiek anno 1950: Niets aan veranderen…?!
36 Waarom we graag blijven werken met paarden 
36 De uitdaging…

Richtlijnen voor sport en instructie 
> Code IDS 0.02 38

38 Leerdoel
38	 Richtlijnen,	beoefenen	sport	en	instructie	op	basis	van…
39 De Richtlijnen samen toegepast op rijden en trainen
39	 Instructie	en	theoretische	rijtechnische	kennis	in	kleur!!!	
39	 Goede	instructie	begint	bij	het	begin…	werk	volgens	een	leerlijn.
39 Waarom oude én nieuwe richtlijnen samen zorgen voor completer onderricht voor rijden en 
39 lesgeven. 
40 De Richtlijnen als handvat voor een gezonde opbouwende discussie
40 Afspraken maken
41 Op zoek naar de norm, nog niets is bewezen 
44 Acute- en Chronische, voorspelbare en onvoorspelbare stress 
44 Chronische stress 
45	 Aangeleerd	hulpeloos:	oorzaak	chronische	negatieve	stress
45 Voorspelbare en onvoorspelbare stress
45 Voorspelbaar rijden
46 Beïnvloedbaar rijden, gestapelde hulpen... 
46	 Klassieke	intelligentie
46 Onder invloed van het maatschappelijk draagvlak…
47 De Richtlijnen samen toegepast op rijden en trainen

Paardsignalen picto’s goed en fout 
> Code IDS 0.02.01, onderdeel van Richtlijnen 48
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Richtlijnen, één voor één 
> Code IDS 0.03.00, onderdeel van Richtlijnen 52

52 Leerdoel
52 De richtlijn: Toegankelijk Nederlands?

Richtlijnen, gebruik vaktermen 
> Code IDS 0.03.01, onderdeel van Richtlijnen 53

53 Leerdoel
53 Gebruik vaktermen

Richtlijnen, SMART…wat is dat? 
> Code IDS 0.03.02, onderdeel van Richtlijnen 54

54 Leerdoel
54 De richtlijn: SMART, wat is dat?

Richtlijnen, de 5 vrijheden in training 
> Code IDS 0.03.03, onderdeel van Richtlijnen 56

56 Leerdoel
56 De ‘rechten van het dier’ naar Brambell 1968
57 Welzijn ‘Bed Bad en Brood’ (BBB).
58 Welzijnsadvies voor ondernemers en eigenaren
58 Investeren in welzijn, als het over geld gaat…
59 De echte (academisch geborgde) welzijnsmonitor afnemen

Richtlijnen, Klassieke Bio-mechanische… 
> Code IDS 0.03.04, onderdeel van Richtlijnen 60

60 Leerdoel
62	 Horizontaal	EN	verticaal	in	zuiver	evenwicht	
64 Evenwicht gaat op ‘losse’ schroeven
64 Gewicht in evenwicht werkt loodrecht (luistert naar de zwaartekracht) 
66	 Kerncoördinatie	en	Kernstabiliteit
66	 Kernstabiliteit	door	aangeleerde	(getrainde)	kerncoördinatie	

Richtlijnen, FEI het doel der dressuur e.a. 
> Code IDS 0.03.05, onderdeel van Richtlijnen 67

67 Leerdoel
67 Richtlijnen, de - van FEI het Doel der dressuur en andere…
67	 De	richtlijnen	van	FEI,	de	Federation	d’Equestre	International
67	 FEI=	De	internationale	paardensport	organisatie:	wereldwijd.	
67 KNHS = Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. 
67	 FNRS	=	Federatie	van	Nederlandse	Ruitersportcentra,	brancheorganisatie.
67	 Het	doel	der	dressuur	en	andere	voorschriften…
67 DE BASIS… is dressuur
67 Doel van de hogere dressuur… (het perfecte resultaat waar we naar toe werken…)
69	 Spieren	ontwikkelen	door	gymnastiek
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Richtlijn: Dressuur moet 
> Code IDS 0.04, onderdeel van Richtlijnen 72

72 Leerdoel
72 Richtlijn: basis dressuur voor alle bereden paarden
72	 Waarom	is	het	nodig	ALLE	bereden	paarden	te	gymnastiseren?
73 Het ‘natuurlijk evenwicht’

10 punten voor Welzijn Onder Werktijd, W.O.W. 
Een inleiding en een sprookje over het werken met de 10 punten.  
> Code IDS 0.05, onderdeel van Richtlijnen 76

76 Leerdoel
76	 Richtlijnen,	10	punten	voor	W.O.W.	Welzijn	Onder	Werktijd
76 De 10 punten voor W.O.W.  
76 De 10 punten voor W.O.W. in het zadel 
78 DE 10 Punten voor W.O.W. op een rij.
80 Kara en de hengsten van Niemandsland… 

W.O.W. punt 1, over Ethologie - gedragsleer, cognitie 
> Code IDS 0.05.01, onderdeel van Richtlijnen 86

86 Punt 1, deel 1 Werk met respect voor de ETHOLOGIE, het soorteigen gedrag… 
86 Leerdoel
86	 Respect	voor	de	Ethologie	en	Cognitie	
86 Punt 1 Deel 1 Werk met respect voor de Ethologie geef daardoor rekenschap aan het soor-
teigen gedrag, … 
86 DEEL 1 De Ethologie van een soort…
86 Maak kennis met het paard in de rol van groepsdier…
87 Hoog - en laag sociaal communiceren…
88 Mensenwoorden voor paardenpraat
90 Beïnvloedbare omgeving kweekt zelfredzaamheid bij het individu.
91 Horen, zien en ruiken…
91 Pijnsignalen, met de kiezen op elkaar
92 Rekening houden met de ethologie in training, welzijn in het werk!
95	 Dominant	paard	of	een	paard	dat	de	situatie	‘domineert’

W.O.W. punt 1, deel 2 Cognitie 
> Code IDS 0.05.01, onderdeel van Richtlijnen 96

96	 Punt	1,	deel	2.	Werk	met	respect	voor	de	cognitie	(het	begripsvermogen)	van	het	individu	
(mens of ander zoogdier) dat getraind wordt. 
96 Leerdoel 
96 DEEL II
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W.O.W. punt 2, Leertheorie 
> Code IDS 0.05.02, onderdeel van Richtlijnen 102

102 Punt 2 Gebruik LEERTHEORIE, beloon gedrag dat je vaker zien wilt, 
	 liefst	tijdens	de	uitvoering.
102 Gebruik een plan dat werkt. 
102 Leerdoel
102 Waarom
103 Vooraf weten
103 Een gesprek voeren met een paard ‘als’ een paard… 
103	Consequent	zijn	is	soorteigen	gedrag	voor	een	paard…
104 Soorteigen gedrag in mensentaal
104 Soorteigen gedrag in de beginners les
105 Leertheorie en Leerprocessen… 
105 Leren HOE paard en mens kunnen leren
106	Wetmatigheden	in	leerprocessen,	altijd	en	overal…	
106	Inprenting,	leren	door…	
107	Niet	Associatief	leren	
107	Associatief	leren:	verbanden	leggen	tussen	gebeurtenissen.	
109 Het leermoment in een leerproces, wanneer leren we precies… 
109 Tabel 1, gebeurtenissen of geluiden, eenvoudig te vinden leermomenten … 
109 Tabel 2 , gedrag dat leidt tot een leermoment
110 TIMING!!! Het leermoment herkennen: AHA!! Is DAT de bedoeling! of Oh… is DAT het risico!
113 De meer complexere leerprocessen, eerst weten wat je wilt en hoe je dat beloont
114	Belonen	=	bekrachtigen	van	het	leermoment
115	Belonen	of	bekrachtigen	van	gedrag	kan	positief	maar	ook	negatief.	HOE	zit	dat	precies
116 Met belonen kun je een paard leren komen en leren gaan, doen en laten…!
118	Trainen	op	basis	van	Positieve	bekrachtiging
118	Wegsturen	is	negatief
118	Rijden	op	een	beloning	is	trainen	op	basis	van	Negatieve	Bekrachtiging
119	Kiezen	welk	leerproces	bij	welk	te	leren	gedrag	functioneel	is.	
120	Spraakverwarrend,	…werken	met	een	zweep	is	positief?	
122	Leerproces	van	Negatieve	(1)	Bekrachtiging	in	stappen…
124	Corrigeren,	hoe	doe	je	dat	bij	het	proces	van	Negatieve	bekrachtiging	…	
124 Onterecht corrigeren in de ogen van het paard
127 Wanneer je meer wilt dan alleen rijden (of mennen). 
127 Vooraf kiezen als je meer wilt… Ga je de Clicker of een woord gebruiken als hulpmiddel… 
128	Het	Stappenplan	van	het	Leerproces	‘Positief	Bekrachtigen’	
129 Punt 3 Vermijdt of voorkom VLUCHTGEDRAG en ANGSTASSOCIATIES. 
129 W.O.W. punt 3, vermijd angst en vluchtgedrag
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W.O.W. punt 4, voorkom conflicten 
> Code IDS 0.05.04, onderdeel van Richtlijnen 133

133 Punt 4 Voorkom of vermijdt STRESS en CONFLICTEN. 
133 Leerdoel
133 W.O.W. punt 5, Unieke hulpen en signalen

W.O.W. punt 5, Unieke hulpen 
> Code IDS 0.05.05 onderdeel van Richtlijnen 136

136 Punt 5 Werk met UNIEKE SIGNALEN. 
136 Leerdoel
136 W.O.W. punt 5, Unieke hulpen en signalen

W.O.W. punt 5, Unieke hulpen 
> Code IDS 0.05.05 onderdeel van Richtlijnen 137

W.O.W. punt 6, Shaping, van bijna niets naar iets...  
> Code IDS 0.05.06, onderdeel van Richtlijnen 138

138 Punt 6 Met SHAPING kan je van een heel klein beetje goed gedrag, 
 steeds meer maken. 
138 Leerdoel
138 W.O.W. punt 6, Shaping

W.O.W. punt 7, Stap voor stap 
> Code IDS 0.05.07 onderdeel van Richtlijnen 140

140 Punt 7 Werk STAP voor STAP en HULP voor HULP, kies een plan,  
 vergeet je planning.
140 Leerdoel 
140 W.O.W. hulpen en signalen

W.O.W. punt 8, Eén goed antwoord per signaal of vraag 
> Code IDS 0.05.08 onderdeel van Richtlijnen 143

143 Punt 8 Spreek met het paard ÉÉN GOED ANTWOORD af per signaal of hulp. 
143 Leerdoel
143 W.O.W. punt 8, Een goed antwoord per signaal of vraag

W.O.W. punt 9. Altijd, in alles en overal consequent  
> Code IDS 0.05.09 onderdeel van Richtlijnen 145

145 Punt 9 EERST het antwoord ALTIJD krijgen en DAN PAS OVERAL. 
145 Leerdoel
145	W.O.W.	punt	9,	Altijd,	in	alles	overal	consequent

W.O.W. punt 10, Het blijvende antwoord 
> Code IDS 0.05.10 onderdeel van Richtlijnen 147

147 Punt 10 Hij BLIJFT het DOEN! 
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147 Leerdoel
147 W.O.W. punt 10, Het blijvende antwoord
149 Beste instructeurs en docenten… 
150 Leerdoel
150 Richtlijnen Scala van de opleiding

Richtlijnen van het Scala 
> Code IDS 0.06 onderdeel van Richtlijnen 150

151 Toegankelijk Nederlands?
151 De gebruiksaanwijzing van het Scala van de Opleiding
152 De opleiding van het paard
154 Het in de basis geschoolde paard kan… 
154	Altijd	en	Overal:	het	Scala	
154 Verandering van spijs…
155 Alle paarden 

Scala van de opleiding, Evenwicht 
> Code IDS 0.06.01, onderdeel van Richtlijnen 156

156 Leerdoel
156 Scala van de opleiding, Evenwicht
156 Evenwicht
157	Natuurlijke	of	aangeboren,	patroonmatige	‘scheefheid’
157	Verticaal	evenwicht
158 Een ‘scheef’ paard = naar één kant krom = laterale voorkeursbuiging
159 Goed kijken

Scala van de opleiding, Takt 
> Code IDS 0.06.02, onderdeel van Richtlijnen 160

160 Leerdoel
160 Scala van de opleiding, Takt
160 Takt
160	Takt	=	tijd	en	ruimte
161 De Takt van het meergangen paard
161	Taktfouten

Scala, losgelatenheid/ ontspanning 
> Code IDS 0.06.03, onderdeel van Richtlijnen 162

162 Leerdoel
162 Scala van de opleiding, Losgelatenheid
163 Bovenlijn, onderlijn, voorhand, achterhand 
163 PAARDSIGNALEN Visuele (zichtbare) kenmerken van ontspanning.     
164 Onvoorwaardelijk 
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Scala, Aanleuning en constante verbinding 
> Code IDS 0.06.04, onderdeel van Richtlijnen 165

165 Leerdoel
165 Scala van de opleiding, Aanleuning, constante verbinding
165 Aanleuning en constante verbinding 

Scala, Doorlaatbaarheid 
> Code IDS 0.06.05, onderdeel van Richtlijnen 167

167 Leerdoel
167 Scala van de opleiding, Doorlaatbaarheid

Scala van de opleiding, Impuls 
> Code IDS 0.06.06, onderdeel van Richtlijnen 171

171 Leerdoel
171 Scala van de opleiding, Impuls
172 Buigen in de achterbenen

Scala van de opleiding, Schwung 
> Code IDS 0.06.07, onderdeel van Richtlijnen 174

174 Leerdoel
174 Scala van de opleiding, Schwung
175 ‘Voorwaarts’ achterwaarts gaan 
175 (Nog…) geen Schwung …
175	Nageeflijk	in	de	overgang	naar	een	ander	tempo	blijven…
176 Overnieuw beginnen… 

Scala van de opleiding, Gericht gaan 
> Code IDS 0.06.08, onderdeel van Richtlijnen 178

178 Leerdoel
178 Scala van de opleiding, Gericht gaan
178 (Recht) Gericht gaan
182	Doeltreffend	
183 Professioneel smokkelwerk…
183 Gericht zijn op de bogen, stelling en lengte buiging
184 Kantelen
185 Carrière maken

Scala, Verzameling en Oprichting 
> Code IDS 0.06.09, onderdeel van Richtlijnen 186

186 Leerdoel
186	Scala	van	de	opleiding,	Verzameling	en	Oprichting
186 Verzameling 
187	Oprichting	
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Scala, Doorlaatbaarheid II 
> Code IDS 0.06.10, onderdeel van Richtlijnen 189

189 Leerdoel
189 Scala van de opleiding, Doorlaatbaarheid II
189 Nogmaals Durchlassigkeit = Doorlaatbaarheid

Richtlijnen, conclusie 
> Code IDS 0.07, onderdeel van Richtlijnen 190

190 Leerdoel
190 Richtlijnen Conclusie: alle – werken samen
192 Leerdoel
192	Op-	en	afstijgen
192	Stilstaan	bij	het	opstijgen
192	Jonge	of	onopgevoede	paarden	leren	stilstaan

Op- en afstijgen 
> Code IDS 0.08 192

193	Schoolpaarden	die	(niet)	stilstaan
193 Opstapjes
194 Laatste controle en aansingelen
194 Ongewenst (aangeleerd) gedrag bij aansingelen
195	Opstijgen
197	Afstijgen	
198 Heel modern maar wel duurzaam… de rechtsweek!

Teugels op maat maken 
> Code IDS 0.09 199

199 Leerdoel
199 Teugels en het op maat maken
199 Teugels en het op maat maken
199 De teugels in de hand nemen
200 Teugels op maat maken door het overpakken van de teugel 
200 De lengte van de teugel 
200 Gevorderde teugel
201 De teugels op maat bij het strekken van de hals

Onafhankelijke zit, de 
> Code IDS 0.10 202

202 Leerdoel
202	De	Onafhankelijke	zit,	een	inleiding
202	De	onafhankelijke	zit
202 Bewegingspatronen
203	Voorwaarde	voor	goed	zitten…
207	Het	aanleren	of	ontwikkelen	van	de	onafhankelijke	zit	=	drie	fases
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Onafhankelijke zit, Fase 1 
> Code IDS 0.10.01, onderdeel van Onafhankelijke zit 208

208 Leerdoel
208	Onafhankelijke	zit,	Fase	1

Onafhankelijke zit, Fase 2 
> Code IDS 0.10.02, onderdeel van Onafhankelijke zit 211

211 Leerdoel
211	Onafhankelijke	zit,	Fase	2
211	Fase	2:	de	ontwikkeling	van	het	functioneel	spiergebruik	van	de	ruiter	
212 Beweegspieren en vorm- of skeletspieren

De onafhankelijke zit, mee in de beweging fase 3 
> Code IDS 0.10.03, onderdeel van Onafhankelijke zit 214

214 Leerdoel
214	De	Onafhankelijke	zit,	mee	in	de	beweging	fase	3
214	Mee	in	de	beweging,	is	neutraal	zitten	ten	opzichtte	van	de	beweging	=	niet	storen!

De houding van de ruiter 
> Code IDS 0.11, onderdeel van Onafhankelijke zit 217

217 Leerdoel
217 De Houding van de ruiter 
221 Voelen… wat is dat?
221 Bij jezelf en aan jezelf voelen… 
221 Vergelijkend voelen

De Beenligging 
> Code IDS 0.12, onderdeel van Onafhankelijke zit 223

223 Leerdoel
223 Beenligging
226 Lengte van de beugelriem

Arm - en handhouding 
> Code IDS 0.13, onderdeel van Onafhankelijke zit 228

228 Leerdoel
228 De neutrale Arm – en handhouding
230 Teugels op maat maken door het overpakken van de teugel 

Hulpen, een inleiding 
> Code IDS 0.14, onderdeel van de Hulpen 234

234 Leerdoel
234 Hulpen, een inleiding 
234	Eerst	goed	zitten	daardoor	onafhankelijke	hulpen	kunnen	geven
234 Unieke hulpen

http://www.akasha-rijkunst.nl/


www.lesboekenpaard.nl

©AKASHA College Lesboeken Paard - Editie 17/18. Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Akasha Rijkunst

Instructie, Dressuur en Springen
Lesboeken Paard 8

235 Old School
235 Unieke hulpen garanderen onderscheidend taalgebruik
235 Stressfysiologie en het geven van hulpen.
236 Hulpen helpen de ruiter bij het in gesprek zijn met een paard
236 De unieke taal van de hulpen 
237	Het	verfijnen	of	minimaliseren	van	hulpen,	shaping	van	de	hulpen
237 De stapelende hulp

Gewichtshulpen, gewicht ‘werkt’ 
> Code IDS 0.15, onderdeel van de Hulpen 240

240 Leerdoel
240 Gewichtshulpen

Gewichtshulpen voor evenwicht 
> Code IDS 0.15.01, onderdeel van Gewichtshulpen 242

242 Leerdoel
242 Gewichtshulpen voor evenwicht
242	Horizontaal	en	verticaal	evenwicht
242 Uit horizontaal evenwicht
243	Verticaal	evenwicht	van	de	ruiter
243	Verticaal	evenwicht	van	het	paard
243	Het	zadel	in	verticaal	evenwicht	

Tweezijdig belastende gewichtshulp 
> Code IDS 0.15.02, onderdeel van Gewichtshulpen 248

248 Leerdoel
248 De tweezijdig belastende gewichtshulp
249 De drijvende EN ophoudende werking, het kan twee kanten uit
250 De drijvende werking
250 De ophoudende werking:
252 Het stapelen van de wervelkolom, op z’n Afrikaans water dragen
252 Voorwaarts drijven
253 ‘Pullen’, paarden die de teugels uit handen trekken… 

Ophoudende hulpen, naar lager tempo 
> Code IDS 0.15.03, onderdeel van Gewichtshulpen 254

254 Leerdoel
254 Ophoudende gewichtshulp voor overgang naar een lager tempo
255 De bovenbenen in de ophoudende hulpen.
256 De ophoudende hulpen zijn beleefd, ze helpen het paard niet te ‘overvallen’…
257 Vertaalslag: hetzelfde zeggen met andere woorden
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Eenzijdig belastende gewichtshulp 
> Code IDS 0.15.04, onderdeel van Gewichtshulpen 259

259 Leerdoel
259 Eenzijdig belastende gewichtshulp bij stelling, buiging en wending

De tweezijdig ontlastende gewichtshulp 
> Code IDS 0.15.05, onderdeel van Gewichtshulpen 263

263 Leerdoel
263 De tweezijdig ontlastende gewichtshulp
263 Hals verlengen (hals strekken) met de ontlastende zit
264 Bij het achterwaarts gaan
264 Ook ontlastend
264 Doorlopend ontlasten
264 Het aannemen van de ontlastende zit

Hulpen van het been, inleiding 
> Code IDS 0.16, onderdeel van Beenhulpen 266

266 Leerdoel
266 Beenhulpen
267 Als de ruiter een grote kerkklok zou zijn… willen we ‘m NIET horen luiden, de betere ruiter 
is STIL…
269 Impuls opgewekt en gecontroleerd door de ruiter is niet zo maar een beetje drijven
270 Voorwaarts zijn in het achterwaarts gaan

Tweezijdig voorwaarts drijvende beenhulp 
> Code IDS 0.16.01, onderdeel van Beenhulpen 271

271 Leerdoel
271 Tweezijdig voorwaarts drijvende beenhulp
272	Een	hulp	kracht	bij	zetten,	verzwaren…
272 Het paard komt bij het voorwaarts drijven ‘tegen de hand’ of komt eigenlijk de hand of de 
ruiter ‘tegen het paard’?

Eénzijdig voorwaarts drijvende beenhulp 
> Code IDS 0.16.02, onderdeel van Beenhulpen 273

273 Leerdoel
273 De Timing van de eenzijdig voorwaarts drijvende beenhulp
274	Praktijkoefening:	Stappen	zonder	stoppen…	
274	Onafhankelijk	van	elkaar	werkende	benen	in	de	wending

Eenzijdig voorwaarts zijwaarts drijven 
> Code IDS 0.16.03, onderdeel van Beenhulpen 276

276 Leerdoel
276 De voorwaarts zijwaarts drijvende beenhulpen
276 In de wending
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Wakende en begrenzende beenhulpen 
> Code IDS 0.16.04, onderdeel van Beenhulpen 278

278 Leerdoel

Samenwerkende of samengestelde hulpen 
> Code IDS 0.16.05, onderdeel van Hulpen 280

280 Leerdoel
280 Samenwerkende of samengestelde hulpen
280 Stap voor stap gaan de losse hulpen in samenspel

Teugelhulpen, de constante verbinding 
> Code IDS 0.17, onderdeel van Teugelhulpen 282

282 Leerdoel
282 De ‘hand’ van de ruiter.
282	Van	kerncoördinatie,	naar	kernstabiliteit,	naar	de	betere	hand	
283 De constante verbinding met de teugel is ook een hulp
283	De	onafhankelijke	arm	en	hand

Het paard leren de teugelhulpen verstaan 
> Code IDS 0.17.01, onderdeel van Teugelhulpen 285

285 Leerdoel
285 Het paard leren het bit en de teugelhulpen te verstaan

Bitloos, hulpen van de teugel 
> Code IDS 0.17.02, onderdeel van Teugelhulpen 286

286 Leerdoel

Teugelhulpen werken samen 
> Code IDS 0.17.03, onderdeel van Teugelhulpen 288

288 Leerdoel
288 Teugelhulpen werken samen met been - en gewichtshulpen
288 Vóór de ruiter aan het ‘geven van teugelhulpen’ begint: enkele richtlijnen!
289 Het weerstand biedende paard

Contact en aanleuning 
> Code IDS 0.17.04, onderdeel van Teugelhulpen 290

290 Leerdoel
290 Contact en aanleuning

Wakende teugels 
> Code IDS 0.17.05, onderdeel van Teugelhulpen 293

293 Leerdoel
293 Wakende teugels
293 De lengte van wakende de teugel 
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Hangen op de teugels en ‘pullen’ 
> Code IDS 0.17.06, onderdeel van Teugelhulpen 295

295 Leerdoel
296 ‘Pullen’: het ‘halen’ van de teugels door het paard. 

Toestaan van de teugel, stakend paard 
> Code IDS 0.17.07, onderdeel van Teugelhulpen 298

298 Leerdoel
298 Toestaan van de teugel = de neutraal mee bewegende ruiterhand
299 Te veel toestaan van de teugel 
299 Het teveel ‘toestaan’ van de teugel bij stakende paarden

De gevende teugel 
> Code IDS 0.17.08, onderdeel van Teugelhulpen 301

301 Leerdoel
301 De gevende teugelhulp = het vóórgeven van de hand van de ruiter

De vragende teugel 
> Code IDS 0.17.09, onderdeel van Teugelhulpen 303

303 Leerdoel
303 Vragen met de teugels
304 Vragen met de teugel, hoe precies?
304	De	timing	van	de	vragende	hand

De begrenzende teugel 
> Code IDS 0.17.10, onderdeel van Teugelhulpen 306

306 Leerdoel
306 De begrenzende (buiten-) teugelhulp

De verlichtte zit 
> Code IDS 0.18 307

307 Leerdoel
307	Verlicht	zitten	of	de	verlichte	zit…
308	Verlicht(er)	zitten
309 De verlichte zit voor de outdoor en de springruiter
309 Rennen in verlichte zit…
310 Opgetrokken hakken 
310 Op de tenen staan 
312 Op de voorhand kiepen en knijpen = fout 
312 De knie en de kuit tegelijk aan het paard liggend = goed
312 Met de bovenbenen de knieën aanknijpen = fout
312 Knie en heupgewrichten, werken samen…
312 Rugproblemen = fout 
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312 ‘Klappen’ van de zit = fout
313	De	positie	van	de	romp,	vorm	of	houding	van	de	wervelkolom	in	de	verlichte	zit.
313 De bovenarmen in verlichte zit 
313 De onderarmen 
314 De handen 
314 Met één hand
314 Teugelbrug 
314 De teugels 
314 Het hoofd
314 Is de ruiter nog niet klaar voor een sprong…???
314	De	verlichte	zit	is	de	meest	functionele	en	minst	storende	zit	voor	de	springruiter	
315	Wat	zijn	dus	de	voornaamste	kenmerken	van	de	verlichte	zit?	Hier	volgen	essentiële	pun-
ten:

Lichtrijden 
> Code IDS 0.19 319

319 Leerdoel
319 Lichtrijden in draf
319 Hoe beweegt een paard in draf? 
320 Mechanische richtlijnen voor het lichtrijden
321 Het lichtrijden ‘sta- zit’
323 Zes uur of een minuutje ervoor? 
325 Uit de stoelzit komen…

Doorzitten 
> Code IDS 0.20 327

327 Leerdoel
327	Doorzitten
328	Neutraal	zitten	
330 Leerdoel
330 Springen fase 1
330 Algemeen 

Springen fase 1  
> Code IDS 0.21, onderdeel van Leerlijn Springen 330

331 Werken met beleerde paarden
331 Kunnen, begrijpen en willen wordt durven, durven wordt kunnen!
331 Grenzen verleggen
332 Leren springen in 3 lessen?
332 Zacht hindernismateriaal 
333 Beginnen bij het begin, balken op de grond.
333 De takt en het ritme bewaren
335 Gemiddelde afstanden
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335 Handen op de rug
336 Meer oefeningen met een knoop in de teugel:
338 Een vrijstaande oefening met balken
338 Het spreekt (nogmaals) voor zich dat deze oefeningen met ervaren, niet te voorwaartse 
paarden, worden gereden. 
338	De	zit	van	de	ruiter	tijdens	het	leren	springen	en	de	zit	boven	de	sprong.	
339 Het zadel waar je mee kan springen
343 Moderne Toppers 
343	Gelijke	druk	op	de	teugels,	de	basis	blijft	dressuur
344 Rechtrichten in het springen
345 Op weg naar de eerste ‘sprong’
345 Uit draf aanrijden 
346	Waarom	een	drafbalk	(drafboom)	voor	het	kruisje?	
346	Sprong	vanuit	draf,	Kruisje	met	één	drafbalk.	
346 Vier draf balken en een Kruisje
347 Paarden die slingeren, ruiters die nog zoeken naar het midden
347	Steilsprong	met	drafbalk	en	aanleuning	
348	De	afstand	van	de	drafbalk	bepalen
348 Spelenderwijs worden we serieus, de leerlijn van fase 1
349 Vaardigheid 1 en 2 en Oefenspringen 1 en 2 
349 Met het behalen van de proef Oefenspringen 2 sluit de manege ruiter fase 1 van het sprin-
gen af. 
349	Het	spoorboekje	voor	de	leerlijn	Springen	fase	1	(voor	laatste	versie	vraag	sportorganisatie)
350 Vaardigheid 1 
350 Vaardigheid 2 
350 ‘In-uit’ sprong = in galop
351 Oefenspringen 1
351 Oefenspringen 2
351	Gymnastiserende	oefeningen	voor	het	springen

Springen fase 2 
> Code IDS 0.21.01, onderdeel van Leerlijn Springen 352

352 Leerdoel
352 Leerlijn Springen fase 2
352 Caprilli proeven en het Klassiek parcours 
352 Spoorboekje Springen fase 2:
352 Caprilliproef 1 (50/60) en 2 (60/70): 
352 Klassiek parcours 1 (50/60) en 2 (60/70):  
352 Caprilliproef 3 (70/80) en 4 (80/90):     
352 Klassiek parcours 3 (70/80) en 4 (80/90):
353 In fase 2 aan het werk met afstanden
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353 Afstand tot de hindernis en hoe deze passend te maken door:
354	Waar	de	theorie	stopt	en	de	praktijk	begint!	
354 In het echt ook eerst zonder paard… meten is weten
355 Eerlijk voor de hindernis komen
355 Galop over de balken
355 Goed uitkomen
356 Zelf doen, zonder paard
357 Zelf zien
359	Let	op,	gewijzigde	verkeersregels	tijdens	de	springles	fase	2!
360 De zit van de springruiter en de houding van het paard in fase 2 
360 De voorwaarts-neerwaartse tendens 
361 Springen anno 2028, meten is weten
362 Computers helpen de sporter
364 Nogmaals in het kort de houding in de verlichte zit:
364	Niet	gewenst	(contraproductief)	gedrag	van	de	ruiter	tijdens	de	sprong:
366	De	zit	van	de	springruiter	in	fase	2	verbeteren	en	bevestigen
367 Meer aandacht voor het op springen gericht LOSRIJDEN in fase 2
367 Takt en Losgelatenheid
367	Een	lichte	fijne	aanleuning	en	in	evenwicht	gericht…
367 Goed aan het been
368 Zijgangen in het springen
370 Een goede galop dient aan de volgende beoordelingscriteria te voldoen:
370 De galoptraining is van invloed op:
370 Rengalop 
371 Galop ontwikkelen voor het springen
372 Belangrijk bij (het uitbalanceren van) de galop van de jonge paarden:
373 Het grondtempo van de galop
373 Oefeningen die de (spring-)galop verbeteren: 
373 Op de grote volte
373 Op rechte lijnen
374 Na de sprong
374	Een	combinatie	van	wendingen	(kwart	voltes)	en	rechte	lijnen
374 Zijgangen 
374 Fouten bij het springen uit galop met jonge paarden of onervaren ruiters:
375 Besturingsoefeningen 
376 Voorwaarden voor een correct gereden wending:
376 Na de sprong:
376 Veel gemaakte fouten bij het rijden van besturingsoefeningen:
376 Springproblemen en oplossingen
377 Paarden die weigeren, stoppen en of steigeren
377 Oorzaken:
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378 Algemene verbeter- oefeningen en mogelijkheden:
378 Langs de hindernis lopen
380 Stormen naar de hindernis
381	Foutieve	oplossing	voor	het	stormen	naar	de	hindernis	
381 Andere verbeterpunten zijn:
382 Verzet van een paard
382 Wanneer een paard verzet pleegt uit pijn
384	Ook	kan	het	paard	van	nature	erg	voorzichtig	zijn.
384 Is het verzet een gevolg van onwil

Tempowisselingen in de gang 
> Code IDS 0.22, onderdeel van Overgangen en Tempowisselingen 387

387 Leerdoel
387 Tempowisselingen, drijvende en ophoudende hupen afwisselen.

Overgangen, een inleiding 
> Code IDS 0.23 388

388 Leerdoel
388 Overgangen, een inleiding
390 Leerdoel
390 Overgangen, hulpen bij- 
390 De Hulpen bij de overgang naar een hogere gang of tempo
390 Ophoudende hulpen bij de overgang naar een lagere gang of tempo

Hulpen bij - 
> Code IDS 0.23.01, onderdeel van Overgangen 390

392 Leerdoel
392 Overgangen, de schijn -

Schijnovergang 
> Code IDS 0.23.02, onderdeel van Overgangen en Tempowisselingen 392

Halthouden, de hele ophouding 
> Code IDS 0.23.03, onderdeel van Overgangen en Tempowisselingen 393

393 Leerdoel
393 Halthouden, de hele ophouding
394 Derde fase 
394 Niet leuk, wel nodig 

Weerstand biedende handen 
> Code IDS 0.23.04, onderdeel van Overgangen en Tempowisselingen 395

395 Leerdoel
395 Weerstand biedende handen alleen voor gevorderde ruiters
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De halve ophouding 
> Code IDS 0.24, onderdeel van Overgangen en Tempowisselingen 398

398 Leerdoel
398 Ophouding, de halve
399 Halve ophouding voor aandacht
399 De ophouding voor de voor beginnende ruiter 

Hals strekken, de hulpen voor het - 
> Code IDS 0.25, onderdeel van Hulpen 400

400 Leerdoel
400 Hulpen voor het strekken van de hals
402	Halsstrekken	heeft	verschillende	doelen:
403 Moeilijkheden en oplossingen

Voorwaarts neerwaarts rijden 
> Code IDS 0.26, onderdeel van Hulpen 404

404 Leerdoel
404 Voorwaarts neerwaarts rijden, de hulpen voor
404 Goed voorwaarts-neerwaarts aan de langere teugel 

Het paard correct laten nageven, inleiding 
> Code IDS 0.27, onderdeel van Hulpen 406

406 Leerdoel
406 Correct ‘in de krul’ ofwel hulpen om het paard te laten nageven
406 Nageven
407 Nageven doet een paard nooit alleen op de teugel

Nageven, aan de teugel 
> Code IDS 0.27.01, onderdeel van Hulpen 408

408 Leerdoel
408 Nageven, aan de teugel
409 Correct aan de teugel leren houden

Nageven, aan de teugel stellen 
> Code IDS 0.27.02, onderdeel van Hulpen 411

411 Leerdoel
411 Nageven, aan de teugel stellen
411 Vierkant opstellen en wachten 

Fouten in arm - en handhouding 
> Code IDS 0.28, onderdeel van de Onafhankelijke zit 412

412 Leerdoel
412 Fouten in arm – en handhouding
412 Fouten in de arm- en handhouding en het geven van teugelhulpen zijn o.a.:…
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415 Leerdoel
415 Fouten in de hoofd en halshouding van het paard

Vals nageven 
> Code IDS 0.29.01, onderdeel van de Onafhankelijke zit 418

418 Leerdoel
418 Vals nageven
419 Leerdoel
419 Stelling en buiging, 

Stelling en buiging, inleiding 
> Code IDS 0.30, onderdeel van Hulpen 419

Stelling en de vragende binnenteugel 
> Code IDS 0.30.01, onderdeel van de Samengestelde hulpen 421

421 Leerdoel
421 Stelling
422 Stelling vragen, het geven van de éénzijdig vragende (binnen) teugelhulp
422 Het binnenbeen van de ruiter bij stelling en buiging
423 Omstellen
423 Het blokkeren van het binnenachterbeen met de teveel vragende binnenteugel
424 Leerdoel
424 Buiging met stelling, ofwel lengtebuiging

Stelling, buiging en wending 
> Code IDS 0.30.02, onderdeel van de Samengestelde hulpen 424

425 De Wending 
425 Een wending vragen met de samenwerkende hulpen

Stelling, buiging, ongelijke druk op teugels 
> Code IDS 0.30.03, onderdeel van de Samengestelde hulpen 427

427 Leerdoel
427	Een	scheef	lopend	paard	neemt	‘altijd’	ongelijke	druk	op	de	teugels

Blokkeren van binnenachterbeen 
> Code IDS 0.30.04, onderdeel van de Samengestelde hulpen 430

430 Leerdoel
430 Het blokkeren van het binnenachterbeen met de teveel, te lang, te vaak vragende binnen-
teugel

De hulpen van de buitenteugel 
> Code IDS 0.31, onderdeel van de Samengestelde hulpen 432

432 Leerdoel
432 Buitenteugel hulpen: vragende, gevende, wakende en begrenzende
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432 Buitenteugel hulp, begrenzen van het door de mond schuiven van het bit… 
432 Buitenteugel staat toe bij stelling of halsbuiging en in de wending
432 Correcte buitenteugel in de wending 
432 Teveel halsbuiging begrens je ook met de buitenteugel
433 De voorhand voor de achterhand plaatsen
433 Ophouding op de buitenteugel
433  ‘Buitenteugel erbij, ophouding maken!’ 
434 De buitenteugel ‘er aan rijden’

De wending, diagonale hulpen voor  
> Code IDS 0.32, onderdeel van de Samengestelde hulpen 435

435 Leerdoel
435 Diagonale hulpen, samenwerkende hulpen voor de wending
435	Het	correct	(in)rijden	van	hoeken,	wendingen	en	figuren.
436 De onervaren ruiter in de wending

Achterwaarts gaan, hulpen voor het  
> Code IDS 0.33, onderdeel van de Samengestelde hulpen 437

437 Leerdoel
437 De hulpen voor achterwaarts gaan, 
438	De	diagonale	beenzetting	in	het	achterwaarts	gaan

De vrije stap, hulpen voor 
> Code IDS 0.34, onderdeel van de Samengestelde hulpen 440

440 Leerdoel
440 De Vrije stap
440 Het geven van de teugel tot aan het gespje

De losse teugel 
> Code IDS 0.35, onderdeel van de Samengestelde hulpen 442

442 Leerdoel
442 De losse teugel

De Teugelbrug 
> Code IDS 0.36 443

443 Leerdoel
443 De Teugelbrug

Recht richten, scheef of krom gaan 
> Code IDS 0.37, onderdeel van de Samengestelde hulpen 444

444 Leerdoel
444 Recht richten, scheef of krom gaan, verschijnselen, oorzaken en gevolgen
444 Verschillende oorzaken van scheef of krom gaan
445 Verschijnselen en gevolgen
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445 Het ‘hollebolle’ paard
447	Gevolgen	van	het	on-	evenwichtig	ontwikkelen	voor	het	rijden
449 De ‘vaste’ teugel

Galop aanspringen, ook een overgang 
> Code IDS 0.38, onderdeel van de Samengestelde hulpen 451

451 Leerdoel
451 Galop aanspringen, ook gewoon een overgang
452 De eerste groepsgalop
452 Blijven galopperen
455 Leerdoel
455 Scheve galop
455 Rechtrichten in galop 

Scheve en rechte galop 
> Code IDS 0.38.01, onderdeel van de Samengestelde hulpen 455

456 Rechte galop
457 Denkfout
457 Wat dan wel
458 Leerdoel
458 Overgang galop naar draf 

Galop, overgang naar draf 
> Code IDS 0.39, onderdeel van de Samengestelde hulpen 458

459 Leerdoel
459 De gangen in 4,2 of 3 takt = stap, draf en galop
459 De stap

De Gangen, stap, draf en galop 
> Code IDS 0.40, onderdeel van Bewegingsleer (fysiologie) 459

460 De draf
461 De galop

De gangen verruimen 
> Code IDS 0.40.01, onderdeel van Samengestelde hulpen 464

464 Leerdoel
464 Verruimende arbeidsgangen, middengangen en uitgestrekte gangen 
464 Verruimen… niet versnellen van het arbeidstempo in de basis
464	Wachten	komt	voor	verruimen	=	energie	tijdelijk	opslaan	
464 Ophoudende hulpen na het verruimen
465 Het arbeidstempo
465 Het verruimen
465 Het middentempo
465 Het uitgestrekte tempo
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Verzamelen, of het (nog) niet kunnen 
> Code IDS 0.40.02, onderdeel van Samengestelde hulpen 467

467 Leerdoel
467  …(nog… niet) kunnen Verzamelen (zie ook het Scala van de Opleiding)
467 Verzameld… verruimt de mogelijkheden!
467 Het verzamelde tempo
467 Nog niet kunnen… is vaak nog niet toe zijn aan…
467 Echt niet kunnen verzamelen 
468	Wanneer	er	paniek	ontstaat,	het	paard	toont	‘conflictgedrag’	
470 Leerdoel
470 Overige hulpmiddelen
470 De Zweep 

Hulpmiddelen, zweep, stem, sporen 
> Code IDS 0.41 470

471 De stem
471 Praten tegen een bang paard
471 Sporen

De wending om de voorhand  
> Code IDS 0.42 474

474 Leerdoel
474 Wending om de voorhand

Wending om de achterhand 
> Code IDS 0.43, onderdeel van Samengestelde hulpen 476

476 Leerdoel
476 De wending om de achterhand

Volte vergroten 
> Code IDS 0.44, onderdeel van Samengestelde hulpen 478

478 Leerdoel
478 Volte vergroten 

Volte verkleinen 
> Code IDS 0.45, onderdeel van Samengestelde hulpen 479

479 Leerdoel
479 Volte verkleinen

Wijken voor het been 
> Code IDS 0.46, onderdeel van Samengestelde hulpen 480

480 Leerdoel
480 Wijken voor het been
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483 Andere mogelijke oefeningen met wijken voor de kuit
485 Leerdoel
485 Schouderbinnenwaarts

Schouder binnenwaarts 
> Code IDS 0.47, onderdeel van Samengestelde hulpen 485

Rijkunstig gevoel ontwikkelen 
> Code IDS 0.48 488

488 Leerdoel
488	Rijkunstig	gevoel
489	Wat	de	paarden	betreft:	‘wie	goed	zit	is	ook	al	goed	zat!‘

Rijkunstig gevoel van de ervaren ruiter 
> Code IDS 0.49 490

490 Leerdoel
490	Omschrijving	van	het	rijkunstig	gevoel	van	de	ervaren	ruiter	

Rijbaan figuren, meer over het rijden van 
> Code IDS 0.50 491

491 Leerdoel
491 Op je doel focussen of juist niet?
491 Kunnen kiezen…
491 Maar… 
492	Het	rijden	van	lijnen	en	figuren

Rijbaan figuren 
> Code IDS 0.50.01, BIJLAGE Rijbaanstramien 5 mtr 494
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Het Lesboek Instructie, dressuur en springen

In	het	Lesboek	instructie	wordt,	na	een	terugblik	in	de	geschiedenis	van	het	rij-	onderricht,	eerst	de	
algemene richtlijnen voor het trainen,	de	theorie	besproken.	Daarna	gaan	we	naar	de	praktijk.	

Opstijgen	en paardrijden. De 3 fases van de onafhankelijke	zit worden behandeld, de houding van 
de	ruiter	tijdens	doorzitten en verlicht	zitten en lichtrijden. Alle gewichts- been en teugelhulpen, de 
signalen die we aan het paard geven, worden helder (smart) en in volgorde van opkomst verklaard. 
Tevens bevat deze map de hoofdstukken Springen fase I en Springen fase II.

Leerlijn niveau II

De student begrijpt de leerlijn van paard en ruiter en brengt deze stap voor stap over op een 
beginnende	ruiter.	Opstijgen,	zitten,	been	geven…	

De	student	kan	een	ervaren	ruiter	coachen	zo	dat	de	combinatie	op	conditie	en	op	niveau	blijft.

Leerlijn niveau III 

De student kan binnen de richtlijnen een ervaren ruiter coachen en aanwijzingen geven die lijden tot 
verbetering	van	de	combinatie.	

De student kan ruiters die nog niet bekend zijn met (alle) richtlijnen inlichten over het nut voor de 
paarden en de oude en nieuwe manieren van toepassen duidden. 

Leerdoel

Inzicht in het stappenplan, de leerlijn voor het paard en de ruiter, wat kan een ruiter/ paard al wel 
en waar mag nog aan gewerkt worden. Wat komt wanneer en wat als het niet lukt? De 10 punten 
voor W.O.W. helpen om het juiste antwoord te vinden. De student voorkomt angst en chronische 
stress	tijdens	training	onder	het	zadel	door	doordachte	trainingsmethodes	toe	te	passen	en	de	sig-
nalen van het paard als leidraad (feedback) voor het trainingsverloop te gebruiken.

Deze map bestaat grotendeels uit kenniskaarten.

Voorblad  
Instructie, Dressuur en Springen
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Kenniskaart, Historie Nederlands Hippisch Onderricht 
> Code IDS 0.01

Historie Nederlands Hippisch Onderricht tot nu…

De	Branche	organisatie	FNRS	(Federatie	van	Nederlandse	Ruitersportcentra),	de	Landelijke	Vereni-
gingen en de sportbonden (nu KNHS) hebben decennia lang een belangrijke rol gespeeld als het ging 
om het doorgeven van kennis en het organiseren van goed beroepsonderwijs voor allround mede-
werkers en instructeurs. We kijken terug in de ontstaansgeschiedenis van het huidig beroepsonder-
wijs en de rol van de KNHS en FNRS daarbij.

We beginnen bij de modernisering van het leger.

1950... Bij de Cavalerie werden, voor de oorlog, jonge ruiters opgeleid tot instructeur. Na de 2e we-
reldoorlog	besloot	de	regering	over	te	gaan	tot	het	opheffen	van	de	Bereden	Wapens…	de	‘soldaten	
te paard’ verdwenen uit het leger. De beslissing tot het sluiten van nagenoeg alle militaire rijscholen 
was van grote invloed op de opleiding tot instructeur. De verantwoording voor het doorgeven van de 
kennis kwam daardoor namelijk ineens te liggen bij de Landelijke Verenigingen en de, op dat mo-
ment al binnen de FNRS georganiseerde: ‘Burger Rijscholen’. 

*SCHUIN GEDRUKTE TEKSTEN ZIJN LETTERLIJKE CITATEN UIT OUDERE  RIJ-VOORSCHRIFTEN EN IN-
STRUCTIEBOEKEN van bovenstaande organisaties. 
 
De oplossing toen: de ‘Handleiding ten behoeve van instructeurs en ruiters anno 1950’ 

Citaat uit DE Handleiding: De Stichting Nederlandse Rijschool werd in het leven geroepen teneinde, 
te- samen met hen die nog overbleven van de krachten die voor de tweede wereldoorlog de rijkunst 
op een hoog peil hadden gebracht, de beproefde rijkunstige beginselen zo ongeschonden mogelijk 
over te dragen aan de jongere generatie’.

‘De	stof	voor	deze	Handleiding	is	geput	uit	overlevering	van	de	oude	meesters	op	uit	rijkunstig	ge-
bied en uit ondervindingen van vele ruiters, die zich met toewijding hebben gegeven aan de paar-
densport en die met hun gehele hart zijn verknocht aan het paard en voorts uit bestaande militaire 
voorschriften	en	verschillende	boekwerken	bijvoorbeeld	‘Het	Ruiterboek’	een	FNRS	uitgave	bevat-
tend	de	volledige	opleiding	voor	examens	A	en	B	van	die	Federatie.	

Verschillende meningen toch één tekst anno 1950 

Citaat: na aanvankelijke tegenslag is het tenslotte (o.a. red) aan de grote energie en de zeer gedegen 
kennis van de Lt. Kolonel de Huzaren b.d. Dhr. Camerling Helmond, laatste Directeur van de Militaire 
Rijschool te Amersfoort, te danken dat deze handleiding tot stand is gekomen. Zijn ruim begrip voor 
de mening van derden heeft het mogelijk gemaakt de opvattingen op rijkunstig gebied der bekendste 
ruiters in het verleden en in het heden te verwerken in de tekst.  

Het initiatief kwam tot stand middels een samenwerking tussen de ‘Landelijke Verenigingen’, later 
samen gegaan in het KNHS, de Apeldoornse Militaire Academie en De Federatie Nederlandse Rijscho-
len. Het tekort aan en het belang van voor de sport goed opgeleide instructeurs werd anno 1950 dus 
al duidelijk. 
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Hoe deze samenwerking precies vorm kreeg lezen we in een historische terugblik. Kijkend door het 
oog	van	zeer	gerespecteerd	auteur	en	journalist:	Wouter	Slob,	die	o.a.	schreef	voor	hét	tijdschrift	in	
die	tijd	‘de	Hoefslag’:

1971 Wouter Slob, ‘Het 4e boek over paarden en paardrijden’

Citaat: …. ‘voor de oorlog - en niet alleen in ons land - gaven de militaire voorschriften eigenlijk aan 
hoe er gereden diende te worden en hoe paarden en ruiters moesten worden afgericht. De burger-
maneges hadden geen eigen voorschriften en richtten zich naar wat de instructeurs (pikeurs) naar 
eigen ondervinding hadden opgedaan en uit ervaring geleerd. Manege- directeuren waren over het 
algemeen deskundig en hadden veel geleerd in de harde leerschool van de praktijk. Reeds in de derti-
ger jaren kwam daar al enige verandering in doordat onvoldoende geschoolden door geldschieters in 
de gelegenheid gesteld werden een manegebedrijf te beginnen. 

Daar kwam nog bij, dat de crisistijd (rond 1930) zich ook in het manegebedrijf liet gevoelen en alleen 
de oude (gerenommeerde) bedrijven gesteund door een kapitaal krachtige vaste klantenkring zich op 
het oude (hoog kwalitatieve, red.) peil konden handhaven. 

Het rij- onderricht in Nederland is vrij en dat wil zeggen, dat er veel beunhazerij wordt gepleegd. 
(red: rijinstructeur is dus een vrij beroep, iedereen mag zich zo noemen, daarmee ben je nog niet 
verzekerd voor schade). Als iemand zonder kennis en ervaring zich wil vestigen als paardrijinstructeur 
kan niemand daar iets tegen doen. Hij is daarin volkomen vrij ook al is hij nog zo ondeskundig’. ‘He-
laas is dit geen theorie, want in de praktijk komt men nog steeds mensen tegen, die nimmer hebben 
gereden, maar menen dat er in een manege- bedrijf een gouden boterham te verdienen valt en met 
veel bravoure zo’n bedrijf zijn begonnen. Wanneer zulke lieden bekwame instructeurs zouden aan-
trekken, zou die ondeskundigheid geen gevaar behoeven op te leveren, omdat alleen al het inroepen 
van deskundige hulp er op wijst, dat de betrokken ondernemer inziet, dat rijonderricht toch wel 
gegrond moet zijn op een bepaald vakmanschap’. 

‘Degenen die echter daar niet van overtuigd zijn (die zijn er, gezien de praktijk), zijn een wezenlijk 
gevaar voor de verdere ontwikkeling van de paardensport. Zij zijn dikwijls slechte meesters voor hun 
paarden en brengen de levens van hun klanten en soms ook van derden elke dag opnieuw in gevaar. 
Wanneer het onderwijs van overheidswege aan bepaalde normen zou zijn gebonden, zou dat afge-
lopen zijn. Bovendien zouden de bonafide bedrijven betere tarieven kunnen rekenen. Thans moeten 
deze nog maar al te vaak rekening houden met de dikwijls lage tarieven van de niet bonafide instel-
lingen. Men kan nu wel zeggen dat lagere tarieven de popularisering van de ruitersport bevorderen 
maar dat is slechts tot op een bepaalde hoogte juist. 

Er zijn grenzen welke naar beneden niet overschreden mogen worden, het gaat dan ten koste van 
de paarden. De paardenvoeding (red.: bijvoorbeeld) wordt dan als sluitpost gebruikt waardoor de 
kans op dierenmishandeling ontstaat door op slecht gevoede paarden te laten rijden. Overigens zijn 
ondervoede of slecht gevoede paarden ook niet in het belang van de klanten. 
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Geen wonder dat er al vele jaren gestreefd wordt naar wettelijke bepalingen, welke aan alle beunha-
zerij een einde kunnen maken. Zeer terecht heeft men zich niet laten ontmoedigen door het uitblijven 
van deze zo noodzakelijke bepalingen. Men heeft alvast zelf de hand aan de ploeg geslagen en kort 
na de oorlog de stichting ‘Nederlandse Rijschool’ in het leven geroepen. Het werk van deze stichting 
beperkte zich vooralsnog tot het samenstellen van een rijvoorschrift dat voor heel Nederland zou 
gelden: ‘De Handleiding ten behoeve van Nederlandse ruiters en instructeurs’.

(…) ‘Met dit voorschrift heeft men beslist een belangrijke stap in de goede richting gedaan. ‘De 
Handleiding’ is door alle groepen, welke zich met de beoefening van de ruitersport en rijkunst bezig 
houden aanvaard als bindend voorschrift. Hiermede was dus de grondslag gelegd voor het verkrij-
gen van een eenheid in opvatting, het elkaar begrijpen op elk gebied van de ruitersport maar vooral 
van de rijkunst (‘de dressuur’ red.). 

(…) ‘Sedertdien wordt de handleiding als leerboek gebruikt bij de opleiding van instructeurs der 
landelijke rijverenigingen en manegebedrijven. Via deze instructeurs worden de beginselen weer op 
duizenden plezierruiters overgedragen, maar … de wijze van overdracht zal niet overal hetzelfde zijn. 
Er zijn nu eenmaal goede en slechte onderwijzers en er zijn er nog meer, die nimmer speciaal voor 
deze taak zijn opgeleid, zodat in grote lijnen aan de opleiding der ruiters thans nogal wat ontbreekt. 

Het in de aanvang, reeds kort na de oorlog (1950), gevoelde tekort aan behoorlijke leerkrachten, is 
inmiddels steeds groter geworden, omdat er vrijwel geen oud-militairen meer zijn en anderzijds het 
aantal nieuwe beoefenaren nog steeds toeneemt. De grootste zorg van de leiding gevende instan-
tie op ruitersport gebied - de Nederlandse Hippische Sportbond (nu KNHS)- was dan ook zo spoedig 
mogelijk te voorzien in het tekort aan goed geschoolde instructeurs. Daarbij was zowel enerzijds een 
rol toebedeeld aan de landelijke rijverenigingen en anderzijds aan de Federatie van Nederlandse 
Rijscholen. De eerst genoemde organisaties hebben hun eigen instructeurs opleidingen en bestrijken 
daarmee het hele gebied van de landelijke rijverenigingen, maar de Federatie van Nederlandse Rij-
scholen kon slechts een klein deel van de manegebedrijven bereiken omdat aansluiting bij haar niet 
verplicht was en evenmin was het verplicht door haar erkend te worden als bedrijf, dat aan bepaalde 
minimale eisen voldeed’. 

‘Het zou te ver voeren nog nader in te gaan op het vele werk dat in de loop der jaren (1950/1970) is 
verzet om toch te komen tot een verantwoorde opleiding van toekomstige instructeurs. Zo’n op-
leiding kost namelijk veel geld en dat kan men moeilijk alleen door de leerlingen laten betalen. Zij 
kost bovendien veel tijd en er is van allerlei voor nodig (paarden, overdekte rijbanen, lesmateriaal, 
boeken, films e.d.) Gelukkig heeft men wel altijd de medewerking kunnen verkrijgen van bekwame en 
ervaren onderwijzers. 

Kenniskaart, Historie Nederlands Hippisch Onderricht
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Verwerkingsvraag: Sinds wanneer werken de verschillende patijen al samen aan een ‘Rijvoor-
schrift’ dat voor heel Nederland zou gelden…

A) Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw
B) Net voor de oorlog 1940 1945.
C) Tegelijkertijd met het opheffen van de militaire rijscholen. 

De cursussen van de Federatie van Nederlandse Rijscholen werden gegeven in de ‘Hollandse Mane-
ge’ in de Vondelstraat te Amsterdam en in het ‘Hippisch Centrum’ te Nederhorst den Berg. Van de 
overheid werd inmiddels in beginsel wel medewerking verkregen maar in de praktijk leidde dit toch 
niet tot het gewenste doel, totdat… 

‘Totdat… de Burgemeester van Deurne in Brabant zich voor de gedachte van de stichting van een 
zelfstandig Hippisch Centrum in zijn gemeente ging interesseren. (…) De dagelijkse besturen van de 
NHS en de FNRS vormden een commissie van voorbereiding. (…) Er werden drie plannen ontworpen 
en uitgewerkt o.l.v. oud-kolonel der cavalerie b.d. Dhr. K.J. Schummelketel, tevens hoofdredacteur 
van de ‘Hoefslag’. (…) het is gelukt om een en ander binnen redelijke grenzen te verwezenlijken, zo-
dat 18 september 1969 Z.K.H. Prins Bernhard persoonlijk de opening kon verrichten.  
 
In 1969 dus wordt Deurne geopend en dan zegt Slob daarover in 1971 al:

Citaat: (…) ’ waar er in Nederland naar schatting 500 - 600 manege- bedrijven zijn is de behoefte aan 
leerkrachten enorm groot. Zonder het daadwerkelijk ingrijpen van de overheid - door het instellen 
van een rijksopleiding - zal men nimmer mogen verwachten, dat zelfs op lange termijn Deurne in de 
behoefte aan goede leerkrachten zal kunnen voorzien…

Opnieuw worden de kaarten geschud

Rond	de	eeuwwisseling	is	Deurne	nog	steeds	dé	school	maar	inmiddels	‘los’	van	haar	initiatiefne-
mers, een zelfstandige MBO onderwijsbieder. Van oudsher leidt ook de ORUN (K)NHS) nog op tot het 
erkend	diploma	‘	Instructeur	niv	IV’.	Het	MBO	competentieonderwijs	doet	voorzichtig	zijn	intrede	en	
de MBO en AOC opleidingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Opleiden en/of examineren 
gaat ook de Orun steeds vaker doen voor o.a. de andere (niet Deurne) MBO beroepsopleidingen, op 
die	locaties	waar	men	zelf	niet	beschikt	over	instructeurs/docenten/examinatoren.

De	beschikbare	onderwijspakketten	zijn	anno	2001	echter	meer	en	meer	sportgericht	(het	Anky	
effect)	terwijl	de	manege	bedrijven	juist	ook	behoefte	hebben	aan	betrokken	instructeurs	in	de	rij-
scholen	(het	Penny	effect)	waar	meer	de	breedtesport	bedreven	wordt	of	‘niet	prestatiegericht’	
(=	recreatief)	gereden	wordt.	

Van	een	éénheid	in	opvatting	kunnen	we	nu	(2001	-	2013)	echt	niet	meer	spreken.	Sommige	instruc-
teurs zijn meer voor het aloude Duitse systeem, anderen zweren nog bij ‘de Nederlandse Handlei-
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ding’ of gaan voor ‘Klassiek’ maar ook nieuwe stromingen (Centered Riding, Freestyle, Akasha Rij-
kunst, Intergraded Riding, rechtrichten.nl, Paard Natuurlijk, Holistisch Instructeur, Klassieke Rijkunst 
o.a.	Benderup	en	Bastiaan	de	Recht)	doen	hun	intrede.	

De student ziet langzaam door de bomen het bos niet meer. Wat is wat, zijn er verschillen en wat 
zijn de overeenkomsten? Het is heden ten dage heel goed mogelijk binnen één rijschool of beroeps-
opleiding	tegen	drie	verschillende	opvattingen	of	meningen	aan	te	lopen.	In	het	slechtste	geval	heeft	
iedereen een eigen mening en is niemand het met elkaar eens. 

Verwerkingsvraag: Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het komt dat er zo veel meningen zijn als 
het over ‘correct’ rijden gaat?

A) De instructeurs waarvan ik les kreeg vertellen allemaal precies hetzelfde.
B) Het is vaker voorgekomen dat mijn instructeurs elkaar tegenspraken.
C) Daar heb ik nog nooit over nagedacht?
D) Eigenlijk zeggen mijn instructeurs allemaal hetzelfde maar ze gebruiken er andere woorden 
   voor, ook is niet altijd duidelijk wat ik eerst moet doen en wat ik daardoor straks kan… 
E) Eigenlijk zeggen mijn instructeurs allemaal hetzelfde maar ze gebruiken er andere woorden 
  voor, ook is wel altijd duidelijk wat ik eerst moet doen en wat ik daardoor straks kan… 

We kijken met een scheef oog naar onze Oosterburen voor de oplossing, het Duitse Systeem wordt al 
wereldwijd erkend. Uiteindelijk zullen we in Nederland hun voorbeeld proberen te volgen… 

1994 Voorwoord bij de Duitse uitgave van 'Richtlinien für Reiten und Fahren' 
Dit boek verscheen veertig jaar geleden voor het eerst als onderdeel van de 6-delige serie 'Richtlinien 
für Reiten und Fahren'= richtlijnen voor rijden en mennen. Sindsdien werden 27 oplagen met meer 
dan 250.000 exemplaren gedrukt. De serie vormt het standaardwerk voor de basiskennis over het 
paard en de ruiter, men- en voltigeersport in Duitsland en werd voor internationaal gebruik in het 
Engels, Pools en Zweeds vertaald. Met dit boek moest er een uniforme basisopleiding bij de (Duitse, 
red.) rijverenigingen, maneges en particuliere opleidingsbedrijven komen. De opleiding van de ruiter 
en van het paard gebeurt volgens de principes van de klassieke rijkunst. Daarbij wordt uitgegaan 
van de volgende basisregels:

 > Het geschoolde paard is de beste leermeester
 > Op een jong paard hoort een ervaren ruiter

De basisopleiding zoals in dit Duitse ‘handvest’ beschreven is niet alleen bedoeld als voorbereiding 
op wedstrijden en prestatieproeven, maar moet op de eerste plaats de voorwaarden scheppen voor 
alle activiteiten in de ruitersport. Door deze principes te volgen krijgt het paard een opleiding die 
beantwoordt aan zijn natuurlijke behoeften en krijgt de ruiter meer plezier en zekerheid bij de uitoe-
fening van zijn sport. Deze volledig herziene druk heeft een nieuwe indeling en vormgeving: ook zijn 
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er nieuwe tekeningen in opgenomen. Er wordt dieper ingegaan op de psychologische verbanden bij 
de samenwerking van ruiter en paard. Bovendien zijn de hoofdstukken over de spring- en terreinop-
leiding uitgebreid en aangevuld, om de waarde van een veelzijdige basisopleiding te benadrukken. 

De Duitse basisopleiding voor ruiter en paard maakt deel uit van de klassieke rijopleiding. Het boek 
vormt de basis voor de opleiding van alle ruiters, instructeurs en juryleden die zich gebonden weten 
aan deze klassieke leer. Verder is het volgen van de ‘ethische principes’ een verplichting voor ieder-
een die zich met het paard bezighoudt. – FN-Bereich Sport, mei 1994

Nederland 2004: het ‘Blauwe Boekje’ doet zijn intrede, ‘Paardrijden Basisopleiding voor ruiter en 
paard’ 

Voorwoord bij de Nederlandse uitgave, citaat:

‘De uitgave van dit boek is een mijlpaal. Deze vertaling van deel 1 van de ‘FN Richtlinien’ betekent de 
keuze voor herzien hippisch onderwijsmateriaal in Nederland. Vertegenwoordigers van de belang-
rijkste instanties en organisaties uit de paardensport en het hippisch onderwijs hebben samen de 
vertaling van dit boek begeleid. Dit boek zal in alle toonaangevende hippische opleidingen gebruikt 
gaan worden. Maar dat niet alleen: ook de 'gewone' paardenliefhebber zal er zijn basisinformatie 
kunnen vinden. Veel ruiters en instructeurs zijn nog opgegroeid met de ‘Handleiding’, die ruim 50 
jaar geleden is uitgegeven door de ‘Stichting Nederlandse Rijschool’. De uitgave van de ‘Handleiding’ 
werd vooral mogelijk gemaakt door de inzet van Ad Klebe, toenmalig voorzitter van de Federatie 
van Nederlandse Ruiter Sportcentra (FNRS). Bij de uitgave van dit boek heeft de FNRS, net als 50 jaar 
geleden, een belangrijke rol gespeeld, in nauwe samenwerking met de sport (KNHS), Helicon Oplei-
dingen NHB Deurne, HAS Den Bosch en de Academy, die samen met Forte Uitgevers de redactiecom-
missie vormden. Einde citaat. 

Er was niets mis met de oude ‘Nederlandse Handleiding’, maar buiten de landsgrenzen bleef het 
standaardwerk onbekend. In het buitenland wordt voornamelijk het materiaal en vooral de termi-
nologie ( welke termen (benamingen) gebruiken de professionals = vaktaal) van de FN boeken uit 
Warendorf gebruikt. 
Vooral na de vertaling van de Duitse ‘Richtlinien’ in het Engels zijn de FN boeken tot wereldstandaard 
uitgegroeid. Begrippen als ‘ Skala der Ausbildung’ (‘het Scala van de opleiding = de leerlijn 
of HET stappenplan’) of het woord ‘Durchlässigkeit’ (‘totale nageeflijkheid’) zijn internationale 
standaardtermen geworden. 

Het is bevorderlijk voor de internationale samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring als 
min of meer dezelfde termen worden gehanteerd. Dan weet je tenminste waar je over praat tijdens 
vakdiscussies tussen ruiters en trainers. 

Het is belangrijk dat er gediscussieerd wordt over de techniek van het paardrijden. De Klassieke 
Rijkunst heeft zo zijn dogma’s, vaststaande punten waarover men doorgaans slechts in plechtstatige 
bewoordingen spreekt en waarover discussie nauwelijks getolereerd wordt. Daarbij wordt voorbij 
gegaan aan het feit dat in onze samenleving alles in beweging is, zeker ook in de sport. Evenals in 
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iedere andere sport zijn er accentverschillen in de trainingsleer, en de rijkunst bevindt zich in een 
voortdurend ontwikkelingsproces. Ontwikkeling is noodzakelijk, mits bij deze ontwikkeling het welzijn 
van het paard maar voorop staat. 

Verwerkingsvraag*: Waarom is het bevorderlijk voor een discussie wanneer iedereen dezelfde 
woorden voor dezelfde zaken gebruikt?

A) Dan weten we dat we het allemaal over hetzelfde hebben.
B) Het komt de samenwerking ten goede.
C) Het maakt de uitwisseling van kennis eenvoudiger en overzichtelijker.

* Meerdere correcte antwoorden mogelijk.

De hippische sector in Nederland bevindt zich sinds enkele jaren in een integratieproces. In dit proces 
wordt samenwerking stap voor stap gerealiseerd in de hippische sport, de fokkerij en de onderne-
merssector. De uitgave van dit boek is een eerste (?!?) aanzet tot méér samenwerking in het hip-
pische onderwijs, en dat is van belang. Er zijn steeds meer mensen met paarden, en steeds minder 
‘paardenmensen’ en de behoefte aan goede informatie is dan ook groter dan ooit tevoren. Ik spreek 
de hoop uit dat de uitgave van dit boek gevolgd zal worden door meer initiatieven, die bij kunnen 
dragen tot méér samenwerking, méér ontwikkeling en méér kennis over het paard’.
 – drs. Joep Bartels

2018: De geschiedenis herhaalt zich 

Nu zijn we alweer een aantal jaar verder. Het ‘Blauwe Boekje’ is nooit echt algemeen geaccepteerd 
geraakt. De meningen lopen steeds verder uiteen. Rond, diep, laag, hoog, klassiek, academisch, 
recreatief en alles met of zonder kwaliteitseisen… fysiek duurzaam, welzijnsbevorderend, principieel? 
De laatste jaren zien we steeds meer particuliere opleidingsinitiatieven. Nog meer meningen? Zijn we 
daarbij gebaat… ? 

Is er een rode draad, waar kunnen we het allemaal wél over eens worden?

De	ruiter	van	nu	wil	de	gedegen	les	van	toen	maar	op	een	meer	eigentijdse	manier,	‘Oude	School,	
Nieuwe	Stijl’.	Akasha	hoopt,	met	de	Lesboeken	Paard,	allround	medewerkers,	lesassistenten	en	in-
structeurs (i.o.) te voorzien van heldere kennis, meer mogelijkheden en harde feiten. 

Extra handvaten voor eerlijk compleet onderricht met het oog op het welzijn van paard en ruiter op 
het paardenbedrijf van de toekomst. 

De	onduidelijkheid	die	door	zoveel	verschillende	opvattingen	en	meningen	opgeroepen	wordt	is	
niet goed voor de kwaliteit van het rijonderricht. Ook maakt juist het ontbreken van een éénheid in 
opvatting	dat	vooral	de	oude	kennis	ons	zienderogen	door	de	vingers	glipt.	
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Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. De Lesboeken Paard bundelen de bestaande en nieuwe 
kennis tot één bibliotheek voor (en uiteindelijk) door iedereen. 

Langzaamaan	raken	steeds	meer	partijen	in	de	hippische	sector	er	van	overtuigd	dat	het	stelselmatig	
wegen	van	empirisch	(door	ervaring	van	vader	op	zoon)	verkregen	voorschriften,	alsmede	het	kun-
nen	inpassen	van	nieuwe	kennis	(evidence	based)	en	het	in	de	praktijk	toepassen	van	voortschrij-
dende wetenschappelijke inzichten (applied science), een verduurzaming van de sport op termijn 
waarborgt.  

Een norm voor de basis

De	inhoud	van	het	Lesboek	Paard	onderdeel	Instructie	en	Theoretische	rijtechnische	kennis	is	
verkregen door het zorgvuldig selecteren, tegen elkaar afwegen, ordenen en samenbrengen van 
informatie	uit	oude en nieuwe bronnen en boekwerken: oud- militaire, klassieke, Landelijke en 
eigentijdse	rijvoorschriften,	alsmede	de	meest	recente	wetenschappelijke	bevindingen	over	welzijn	
tijdens	trainen.	Rekening	houdend	met	de	ethologie,	de	soorteigen	gedragingen…	en	de	cognitie,	
het leervermogen van mens en paard. 

Wanneer	we	niet	secuur	omgaan	met	wat	we	van	‘vroeger’	nog	hebben	zal	waardevolle	informatie	
in	een	razend	tempo	verwateren.	Niet	elke	opvatting	ouder	dan	wijzelf	is	namelijk	verouderd	of	on-
bruikbaar.	De	basisprincipes	van	de	dressuur	zijn	letterlijk	ouder	dan	de	vele	wegen	naar	Rome	die	
we nu kennen. Deze kennis willen we niet verloren laten gaan maar haar juist tegen het licht houden 
van	nieuwe	inzichten.	Dat	geeft	een	stevige	basis	om	op	voort	te	borduren.	

Binnen	de	Lesboeken	Paard	wordt	voor	elke	situatie	en	handeling	steeds	een	voorbeeld	van	een	
handelswijze aangegeven die vooralsnog als een	correcte	werkwijze/aanpak	wordt	gezien	(optie	
A). Wat niet uitsluit dat er meerdere werkwijzen en handelswijzen binnen de richtlijnen mogelijk en 
correct	zijn:	optie	B	en/of	C.	

‘Vooralsnog’	omdat	we	leven	in	een	snelle	digitale	tijd	en	het	is	het	vaste	voornemen	van	de	sa-
menstellers van de Lesboeken Paard dit juist in haar voordeel te laten werken. Dit mes snijdt aan 
twee kanten. Wanneer er, binnenkort of in een verdere toekomst, uit (wetenschappelijk) onderzoek 
mocht	blijken	dat	een	gekozen	opvatting	niet	juist,	achterhaald	is	of	een	aanpak	niet	welzijn	bevor-
derend	werkt	zal	deze	informatie	opnieuw	worden	gewogen.	Het	digitale	format	van	de	Lesboeken	
Paard	laat	toe	dat,	als	nodig/mogelijk,	deze	nieuwe	informatie	direct	ingepast	kan	worden.		

Sportief onderricht binnen richtlijnen

Het	is	mede	het	streven	van	de	Lesboeken	Paard	een	(theoretische)	bijdrage	te	leveren	aan	het	tot	
een	halt	roepen	van	de	verruwing	van	de	samenleving	in	het	algemeen	en	het	effect	daarvan	op	de	
paardensport in het bijzonder. Een verruwing die overal en op elk gebied doordringt, zo ook in onze 
de sport. 
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We	zien	het	als	onze	verantwoording	ook	het	opvoedende	en	deel	van	het	theoretisch	onderricht	
meer ruimte te geven. De Lesboeken Paard geven de ruiter/instructeur/paardeneigenaar een com-
plete	helder	geschreven	richtlijn	voor	het	waar	mogelijk	borgen	van	welzijn	tijdens	huisvesting	en	
training,	met	praktisch	meetbare	normen	en	waarden.	

Sportief onderricht heeft onder meer als kenmerk: 

 > Respect voor het individu, haar soorteigen gedrag, haar fysiek en haar mentaal 
	 	 leervermogen	(cognitie),	een	en	ander	in	woord	en	daad	=	theorie	en	praktijk.
 > Een duidelijke stapsgewijze, op niveau, kennis en (over)weging berustende inhoud. 
	 >	 Het	in	ere	houden	van	oudere	(als)	zinnige	gebruiken,	werkwijzen	alsmede	de	etiquette		
	 	 voorschriften	die	het	galante	karakter	van	onze	sport	weerspiegelen.	
	 >	 Het	uitdragen	van	een	gezamenlijke	gedragscode:	W.O.W.	=	Welzijn	Onder	Werktijd	
  welk een concreet fundament aan richtlijnen en trainingsprincipes voor de verschillende  
  leerfases van ruiter en paard omvat. 

Middels het onderricht samen stapsgewijs meer compleet en op een hoger inhoudelijk niveau te 
brengen zal de paardensport zich als zodanig op een uitdagende toekomst voorbereidden. Een toe-
komst	waarin	zij	zich,	naast	het	aanbieden	van	de	sportbeleving,	nuttig	kan	maken	bij	de	algemene 
karaktervorming van de sporter of deelnemer. Een toekomst waarin we zuinig zijn op wat we hebben 
vergaard in het verleden en dat wat we (bij-) leren in het heden. 

Ethiek anno 1950: Niets aan veranderen…?!

Citaat uit De Handleiding: …’De samenstellers hebben bij al hetgeen in deze handleiding werd neer-
gelegd , het doel voor ogen gehad, mede te werken aan een juiste beoefening van het paardrijden 
in Nederland, waardoor zij hopen en vertrouwen, te zullen mogen bijdragen aan de bevordering van 
een eerlijke behandeling, een juiste africhting, een oordeelkundig gebruik en een goede verzorging 
van het paard, welk edel dier zij zelf hebben leren vertrouwen, waarderen, hoogachten en liefheb-
ben. Zij hebben hiervoor hun tijd en hun arbeidskracht met vreugde gegeven en zij doen een ernstig 
beroep op u, om tot dit zelfde doel uw beste krachten mede aan te wenden’.

 … ’Wees steeds een voorbeeld voor anderen in de omgang met uw paard. Grijp in waar ge kunt en 
hoe moeilijk dit somtijds ook moge zijn bij het waarnemen van een ruwe behandeling of van een 
slechte verzorging van het paard. 

Verzuim nimmer uw jongere kameraden er op te wijzen dat het paard één van hun eerlijkste en beste 
vrienden is en dat zij naast het plezier en het nut welke zij ondervinden bij de dagelijkse arbeid, al het 
genoegen van de Landelijke ruitersport, de vreugde bij het rijden, de kameraadschappelijke gezel-
ligheid en de successen op de wedstrijden, in de allereerste plaats te danken hebben aan deze, hun 
trouwe makker. ‘ 
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Het voorwoord	bij	‘de	Handleiding	1950’	kwam	van	Prins	Bernhard:	erevoorzitter	van	de	Stichting	
Nederlandse	Rijschool.	Ter	afsluiting	van	deze	‘historische	terugblik’	nu	dan	de	woorden	waarmee	
het	toentertijd	voor	elke	Instructeur	in	opleiding	begon:

Voorwoord Handleiding voor Instructeurs 1950 = Citaat ZKH Prins Bernhard: ‘De inspanning welke is 
vereist om te komen tot een volmaakt samengaan van mens en paard, tot in de kleinste beweging 
heeft naar mijn mening een grote opvoedende werking, terwijl het geheel opgaan in zo een inspi-
rerend onderwerp grote vreugde schenkt. De paardensport kweekt zelfstandigheid en doortastend-
heid bij de ruiter zodanig aan, dat ik daarom alleen reeds een ieder, die hiertoe maar enigszins in de 
gelegenheid is, wil aanraden deze sport te beoefenen, op één voorwaarde echter, namelijk dat hij 
zich van meet af aan voorneemt van de edele sport van het rijden ook een grondige studie te maken, 
want slechts dan geeft de inderdaad vereiste grote inspanning bevrediging en zal men met volle teu-
gen kunnen genieten, van hetgeen het paard en de rijkunst de mens bieden’. 

Waarom we graag blijven werken met paarden 

Onze	sport	kan	als	geen	andere	bijdragen	aan	de	algemene	maatschappelijke,	emotionele	en	fysieke	
vorming van haar deelnemers. Juist de paardensport biedt ongekende mogelijkheden om vooral het 
aangename	met	het	nuttige	(het	fysiek	en	opvoedkundig	of	pedagogische	aspect)	te	kunnen	vereni-
gen en is in staat om een grote doelgroep al jong en voor langere tijd te bereiken. 

We hebben steeds minder vaak ‘echt’ contact met anderen. Sociale omgevingen en netwerken 
‘digitaliseren’. Menig jonge ruiter leert op de manege pas wat het werkelijk betekend om één op één 
verantwoording te dragen voor en tegelijk te houden van een ander levend wezen. 

Binding,	empathie	en	affectie	(warme	gevoelens)	zijn	onlosmakelijk	verbonden	aan	het	contact	dat	
mensen hebben met ‘hun’ paarden. Het vertrouwen op en het gevoelens delen met een dier is voor 
jonge mensen vaak makkelijker dan hun hart uit storten bij een volwassene. 
Het zijn juist vaak de meer gevoelige kinderen die hun heil zoeken bij paarden en andere dieren. 
Maneges	bieden	kansen	voor	deze	specifieke	doelgroep.

De uitdaging…

De	Lesboeken	Paard	zijn	een	initiatief	van	het	Akasha	College.	Akasha	Lesboeken	Paard	is	een	NOT	
FOR	PROFIT	organisatie.	Een	organisatie	zonder	winstoogmerk.	Akasha	hoopt	met	de	Lesboeken	
Paard een nuchtere bijdrage aan de verduurzaming van de Paardensport te leveren. We hopen dat 
we	door	het	bewaren,	vergaren	en	delen	van	kennis	meer	en	meer	instructeurs	uitdagen	en	stimule-
ren zich verder te specialiseren in het werk aan de brede basis van de sport. Dat we een ieders aan-
dacht	kunnen	vestigen	op	het	borgen	van	welzijn	tijdens	training,	zie	ook	de	10	punten	voor	WOW!	
Welzijn	Onder	Werktijd.	Alles	in	het	belang	van	paard	en ruiter. 
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Zodoende zullen we samen: ruiters, opleiders, studenten en beroeps- beoefenaars, de rol en de mo-
gelijke	meerwaarde	van	de	paardensport	voor	de	toekomstige	generaties	uitdiepen.	Waarmee	we	
tegelijk voor ogen hebben, blijvend, de argumenten te weerleggen van een ieder die het bestaans-
recht van de paardensport op zich en haar nut voor de samenleving, nu of in de toekomst, in twijfel 
mocht willen trekken. 

Verwerkingsvraag: Waarom willen de Lesboeken Paard oude en nieuwe 
kennis samenbrengen in één digitale bibliotheek en vraagt ze een ieder die dat* kan en dat 
wenst… daaraan een bijdrage te leveren… 

A) Zo kan een manege/pensionstalhouder zien hoe een instructeur zich moet gedragen.
B) Zo kan de klant zien of een manegehouder zich aan afspraken voor veiligheid en stalwelzijn 
houdt.
C) Zo kunnen alle hippisch beroepsbeoefenaars en degene die in opleiding zijn daartoe, tot 
  in lengte der dagen kennis bewaren, vergaren, delen en aan de leerling (en het paard) 
  doorgeven… 

*Those with the privelege to know, have de duty to act, Albert Einstein.
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Kenniskaart, Richtlijnen voor sport en instructie 
> Code IDS 0.02

Leerdoel

Basiskennis en Lesgeven, Specialistische	kennis	en	lesgeven.

Richtlijnen, beoefenen sport en instructie op basis van…

Inleiding Beoefenen Paardensport en Instructie op basis van Richtlijnen

Het Lesboek Instructie Dressuur en Springen (voor rijden en lesgeven) stelt tot doel het, aan onze al 
eerder opgeleidde instructeurs en degene die nog in opleiding zijn daartoe, helder en verklaarbaar 
maken van het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ aan het onderricht aan de ruiter. Stap voor stap zal de comple-
te basis opleiding van de ruiter op het manegebedrijf, van absolute beginner naar de eerste proef'en 
verder aan bod komen…

Exameneisen voor de opleiding MBO Paard en meer

Er is in deze map: !nstructie	Dressuur	en	Springen volledig rekenschap gegeven aan o.a. het GRID 
paardensport.	Maar	tevens	zijn	verwerkt:	alle	voor	zover	van	toepassing	zijnde	competenties	en	
vereisten uit het SBB	kwalificatiedossier	MBO Paard. Ook is er rekening gehouden met huidige en 
eventueel toekomstige veiligheids-, duurzaamheids -, en welzijnseisen.

DE richtlijnen waarlangs de Lesboeken Paard haar inhoud toetst: 

We gaan er van uit dat elke hulp of manier van handelen, of iedere aanpak van een ‘probleem’:
	 >	 Theoretisch	en	praktisch	duurzaam	is,	alsmede	welzijns-,	welbevinden	en	fysiek	
	 	 prestatiebevorderend	…
	 >	 …en	tevens	ethisch	en	didactisch	te	verantwoorden	is	wanneer	de	omschrijving	van	de	
	 	 handeling	tegelijkertijd:
 > … in overeenstemming is met één of enkele van onderstaande richtlijnen… 
 > … niet in strijd is met één of enkele van de andere onderstaande richtlijnen. Alles moet… 
 > … in zo toegankelijk mogelijk Nederlands geschreven … 
	 >	 …	gebruik	maakt	van	internationale	vaktermen.
 > … indien mogelijk meetbaar = SMART omschreven te zijn…
 > … niet in strijd te zijn met een van de 5 vrijheden of de Welfare Quality® type assessment  
 > … niet in strijd te zijn met de WOW!	10	punten	voor	Welzijn	Onder	Werktijd (zie ISES) 
 > … niet in strijd te zijn met het KNHS/FEI Doel der dressuur. 
 > … niet in strijd te zijn met het Duitse ‘Skala der Ausbildung’ 
 > … niet in strijd te zijn met de Biomechanische	natuurwetten:	in	evenwicht	en	rechtgericht 
	 >	 …	rekenschap	geeft	aan	de	wetmatigheden van de stressfysiologie, voorspelbaarheid en 
  beïnvloedbaarheid.
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	Kenniskaart, Hals strekken, de hulpen voor het -
> Code IDS 0.25, onderdeel van Hulpen
	Leerdoel
	Hulpen voor het strekken van de hals
	Halsstrekken heeft verschillende doelen:
	Moeilijkheden en oplossingen


	Kenniskaart, Voorwaarts neerwaarts rijden
> Code IDS 0.26, onderdeel van Hulpen
	Leerdoel
	Voorwaarts neerwaarts rijden, de hulpen voor
	Goed voorwaarts-neerwaarts aan de langere teugel 


	Kenniskaart, Het paard correct laten nageven, inleiding
> Code IDS 0.27, onderdeel van Hulpen
	Leerdoel
	Correct ‘in de krul’ ofwel hulpen om het paard te laten nageven
	Nageven
	Nageven doet een paard nooit alleen op de teugel


	Kenniskaart, Nageven, aan de teugel
> Code IDS 0.27.01, onderdeel van Hulpen
	Leerdoel
	Nageven, aan de teugel
	Correct aan de teugel leren houden


	Kenniskaart, Nageven, aan de teugel stellen
> Code IDS 0.27.02, onderdeel van Hulpen
	Leerdoel
	Nageven, aan de teugel stellen
	Vierkant opstellen en wachten 


	Kenniskaart, Fouten in arm - en handhouding
> Code IDS 0.28, onderdeel van de Onafhankelijke zit
	Leerdoel
	Fouten in arm – en handhouding
	Fouten in de arm- en handhouding en het geven van teugelhulpen zijn o.a.:…

	Leerdoel
	Fouten in de hoofd en halshouding van het paard

	Kenniskaart, Vals nageven
> Code IDS 0.29.01, onderdeel van de Onafhankelijke zit
	Leerdoel
	Vals nageven
	Leerdoel
	Stelling en buiging, 

	Kenniskaart, Stelling en buiging, inleiding
> Code IDS 0.30, onderdeel van Hulpen
	Kenniskaart, Stelling en de vragende binnenteugel
> Code IDS 0.30.01, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Stelling
	Stelling vragen, het geven van de éénzijdig vragende (binnen) teugelhulp
	Het binnenbeen van de ruiter bij stelling en buiging
	Omstellen
	Het blokkeren van het binnenachterbeen met de teveel vragende binnenteugel

	Leerdoel
	Buiging met stelling, ofwel lengtebuiging

	Kenniskaart, Stelling, buiging en wending
> Code IDS 0.30.02, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	De Wending 
	Een wending vragen met de samenwerkende hulpen


	Kenniskaart, Stelling, buiging, ongelijke druk op teugels
> Code IDS 0.30.03, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Een scheef lopend paard neemt ‘altijd’ ongelijke druk op de teugels

	Kenniskaart, Blokkeren van binnenachterbeen
> Code IDS 0.30.04, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Het blokkeren van het binnenachterbeen met de teveel, te lang, te vaak vragende binnenteugel

	Kenniskaart, De hulpen van de buitenteugel
> Code IDS 0.31, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Buitenteugel hulpen: vragende, gevende, wakende en begrenzende
	Buitenteugel hulp, begrenzen van het door de mond schuiven van het bit… 
	Buitenteugel staat toe bij stelling of halsbuiging en in de wending
	Correcte buitenteugel in de wending 
	Teveel halsbuiging begrens je ook met de buitenteugel
	De voorhand voor de achterhand plaatsen
	Ophouding op de buitenteugel
	 ‘Buitenteugel erbij, ophouding maken!’ 
	De buitenteugel ‘er aan rijden’


	Kenniskaart, De wending, diagonale hulpen voor 
> Code IDS 0.32, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Diagonale hulpen, samenwerkende hulpen voor de wending
	Het correct (in)rijden van hoeken, wendingen en figuren.
	De onervaren ruiter in de wending


	Kenniskaart, Achterwaarts gaan, hulpen voor het 
> Code IDS 0.33, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	De hulpen voor achterwaarts gaan, 
	De diagonale beenzetting in het achterwaarts gaan


	Kenniskaart, De vrije stap, hulpen voor
> Code IDS 0.34, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	De Vrije stap
	Het geven van de teugel tot aan het gespje


	Kenniskaart, De losse teugel
> Code IDS 0.35, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	De losse teugel

	Kenniskaart, De Teugelbrug
> Code IDS 0.36
	Leerdoel
	De Teugelbrug

	Kenniskaart, Recht richten, scheef of krom gaan
> Code IDS 0.37, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Recht richten, scheef of krom gaan, verschijnselen, oorzaken en gevolgen
	Verschillende oorzaken van scheef of krom gaan
	Verschijnselen en gevolgen
	Het ‘hollebolle’ paard
	Gevolgen van het on- evenwichtig ontwikkelen voor het rijden
	De ‘vaste’ teugel


	Kenniskaart, Galop aanspringen, ook een overgang
> Code IDS 0.38, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Galop aanspringen, ook gewoon een overgang
	De eerste groepsgalop
	Blijven galopperen

	Leerdoel
	Scheve galop
	Rechtrichten in galop 


	Kenniskaart, Scheve en rechte galop
> Code IDS 0.38.01, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Rechte galop
	Denkfout
	Wat dan wel

	Leerdoel
	Overgang galop naar draf 

	Kenniskaart, Galop, overgang naar draf
> Code IDS 0.39, onderdeel van de Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	De gangen in 4,2 of 3 takt = stap, draf en galop
	De stap


	Kenniskaart, De Gangen, stap, draf en galop
> Code IDS 0.40, onderdeel van Bewegingsleer (fysiologie)
	De draf
	De galop


	Kenniskaart, De gangen verruimen
> Code IDS 0.40.01, onderdeel van Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Verruimende arbeidsgangen, middengangen en uitgestrekte gangen 
	Verruimen… niet versnellen van het arbeidstempo in de basis
	Wachten komt voor verruimen = energie tijdelijk opslaan 
	Ophoudende hulpen na het verruimen
	Het arbeidstempo
	Het verruimen
	Het middentempo
	Het uitgestrekte tempo


	Kenniskaart, Verzamelen, of het (nog) niet kunnen
> Code IDS 0.40.02, onderdeel van Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	 …(nog… niet) kunnen Verzamelen (zie ook het Scala van de Opleiding)
	Verzameld… verruimt de mogelijkheden!
	Het verzamelde tempo
	Nog niet kunnen… is vaak nog niet toe zijn aan…
	Echt niet kunnen verzamelen 
	Wanneer er paniek ontstaat, het paard toont ‘conflictgedrag’ 

	Leerdoel
	Overige hulpmiddelen
	De Zweep 


	Kenniskaart, Hulpmiddelen, zweep, stem, sporen
> Code IDS 0.41
	De stem
	Praten tegen een bang paard
	Sporen


	Kenniskaart, De wending om de voorhand 
> Code IDS 0.42
	Leerdoel
	Wending om de voorhand

	Kenniskaart, Wending om de achterhand
> Code IDS 0.43, onderdeel van Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	De wending om de achterhand

	Kenniskaart, Volte vergroten
> Code IDS 0.44, onderdeel van Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Volte vergroten 

	Kenniskaart, Volte verkleinen
> Code IDS 0.45, onderdeel van Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Volte verkleinen


	Kenniskaart, Wijken voor het been
> Code IDS 0.46, onderdeel van Samengestelde hulpen
	Leerdoel
	Wijken voor het been
	Andere mogelijke oefeningen met wijken voor de kuit

	Leerdoel
	Schouderbinnenwaarts

	Kenniskaart, Schouder binnenwaarts
> Code IDS 0.47, onderdeel van Samengestelde hulpen
	Kenniskaart, Rijkunstig gevoel ontwikkelen
> Code IDS 0.48
	Leerdoel
	Rijkunstig gevoel
	Wat de paarden betreft: ‘wie goed zit is ook al goed zat!‘


	Kenniskaart, Rijkunstig gevoel van de ervaren ruiter
> Code IDS 0.49
	Leerdoel
	Omschrijving van het rijkunstig gevoel van de ervaren ruiter 

	Kenniskaart, Rijbaan figuren, meer over het rijden van
> Code IDS 0.50
	Leerdoel
	Op je doel focussen of juist niet?
	Kunnen kiezen…
	Maar… 
	Het rijden van lijnen en figuren


	Kenniskaart, Rijbaan figuren
> Code IDS 0.50.01, BIJLAGE Rijbaanstramien 5 mtr

