




gebeurt. Als het dan ook nog systema-

tisch van links naar rechts wordt

ingebogen en zo stelselmatig uit

evenwicht wordt gebracht terwijl het

voor zo'n vluchtdier als dit een basis-

principe is dat het op ieder moment van

bewegen in evenwicht moet blijven,

dan kan dat niet goed zijn. Je kunt het

ook zien aan paarden die zo gewerkt

worden. Veel mensen doen dingen na

zonder te weten waartoe het kan leiden,

daarom maak ik mij er zo druk om. Ik

hoop dat men ooit nog tot een Posi-
tieve, openbare discussie hierover

komt. Daaronder versta ik dat dát wat

met het paard gedaan wordt eerlijk en

objectief besproken wordt, waarbij ook

op kritiekpunten inhoudelijk wordt

ingegaan bijvoorbeeld aan de hand van

video-opnames van de praktijk'

Eigenlijk is het

showelement in de

dressuur waardoor

nu alles steeds

sneller en flitsender

en spectaculairder is

geworden enwe in

de topsport te

maken hebben met

hyperactieve

paarden, er lang-

zaam ingeslopen.

Juryleden hebben

niet op tijd aan de

bel getrokken.

Begrippen als Losgelassenheit, dus een

paard dat ontspannen is in lichaam en

geest -, om te kunnen voldoen aan de

criteria van het scala van de dressuur-

opleiding, vinden we niet voldoende

meer terug. Ik ben blij dat het veterinair

comité zich in april dit jaar zich heeft

uitgesproken over de methode

Rollkur/hyperflexie. Ik citeer:'There are

no known clinical side effects specifi-

cally arising from the use ofhyperflexi-

on, however there are serious concerns

for a horse's well-being if the technique

is not practiced correctly. The FEI

condemns hyperflexion in any equestri-

an sport as an example of mental abuse.

The FEI states that it does not support

the practice'.

Voor instructeurs ligt een behoorlijke

taak weggelegd. Als leerlingen merken

dat het mogelijk is zó met je paard om

te gaan en datje hem zó kunt trainen

dat jij hem en hij jou gaat helpen, wordt

hun hele relatie met het paard en

zichzelfbeter. Het kost een instructeur

echter de meeste moeite om de leerlin-

gen mentaal te veranderen. Daarnaast

zou het onderwijs meer aandacht

moeten schenken aan de psychomoto-

riek van zowel ruiter als paard en hun

leerprocessen. Het valt niet mee om

multi-tasking tezijn. Bijvoorbeeld als je

je linkerarm en rechterbeen onafhanke-

lijk van elkaar op elk willekeurig

moment moet kunnen bewegen terwijl

je ook nog op een bewegend dier zit.

Balletdansers staanjaar in, jaar uit voor

een spiegel bewegingen uit te voeren

om te zien wat ze precies aan het doen

zijn om zo hun coórdinatie en

lichaamsgevoel te verbeteren. Wij

klimmen op een paard en denken dat

alles vanzelf gaat.

Wat ik dan vind van andere methodes

zoals uit de Natural HorsemanshiP?

Ik vind het onzin dat iedereen maar

weer een nieuwe methode verzint en

daar zijn eigen naam aan verbindt. Ik ga

toch ook niet zeggendat ik de Thiel

methode uitdraag. Alles is al gezegd, er

is niets nieuws onder de zon.Er zijn

goede en slechte NH-trainers net als er

in de'gewone'sport goede en slechte
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trainers zijn. Wijvinden dat tegenwoor-

dig alles sneller moet en zelfs dat is

niets nieuws. De la Guérinière beklaag-

de zich al begin achttiende eeuw dat

mensen niet genoeg de tijd namen om

de Hassieke zit te leren én hij vond dat

mensen hun paarden zonder er over na

te denken op de voorhand reden. En ook

halverwege de negentiende eeuw al

vonden mensen dat iemand als Fillis

paarden onnodig onder druk zette. Wat

wij tegenwoordig als discussie in de

media lezen, vind je terug in boeken

door de eeuwen heen.'

E Q U I T H E R A P I E
'Tijdens mijn studie reed ik veelzoge-

naamd'moeilijke' paarden. Daar leerde

ik van dat je je eigen persoonlijkheid

kan vormen door contact met paarden

te hebben. Ze vertellen wat over jezelf

en geven je terug wat je erin stopt. Dat

is natuurlijk zeer opvoedend, mitp je er

open voor wilt staan. Een paard kan bij

een mens gezondq bronnen aanboren

maar eenpaard op zich is natuurlijk

nog geen therapeut. Ik ben zeHin de

materie gedoken. Van nature ben ik

grondig dus ik ben op zoek gegaan naar

organisaties die op wetenschappelijk

verantwoorde manier daarmee bezig

waren. Het moet voor mij aantoonbaar

zijn, ikben zelf immers ookweten-

schapper. Niet in de zin van: we bren-

gen een mens en een paard bij elkaar en

daar komt vast wel wat leuks uit. Op die

basis worden helaas heel watzoge-

naamde therapeutische sessies uitge-

voerd. Je moet een specialist zijn om dat

wat het paard aanbiedt, doelmatig te

kunnen gebruikenvoor je cliënt, mét

respect voor het paard. Zo'n specialist

moet geleerd hebben vanuit zijn beroep

als psycholoog, pedagoog, socio- of

ergotherapeut om processen te

begeleiden. Pas als je dat beheerst, kan
je een paard inje therapie betrekken.

In Oostenrijk was ik een tijd hoofd

Psychologische dienst in een TBS-

inrichting enwilde toen al therapeu-

tisch met paarden bezig zijn. Later

belandde ik in Nederland en deed onder

anderen een driejarig project equi-

therapie in de TBS-inrichting

Veldzicht. Als therapeut werken, kon ik

trouwens pas na langere tijd, als

Oostenrijkse heb ik mij eerst de taal en

de landsaard eigen gemaak voordat ik

hieraan begon.'

D E P R E S S I E F
'Een van mijn cliënten is een mevïouw

die zeer depressiefis. Ze heeft proble-

men om het leven positief aan te

pakken, dit vind je bijvoorbeeld ook

vaak bij mensen met een burn-out.

Deze mewouw heeft woeger weinig

geborgenheid gekend en is nooit door

haar ouders'gedragen. Dat komt bij

haar steeds in verschillende levensfases

paarden te rijden, ervaarÍ ze letterlijk en

figuurlijk hoe het is om door iemand

gedragen te worden. ZeHheeft ze me

een mailtje gestuurd waarin ze vertelde

hoe het haar raake, om op een paard te

mogen liggen dat voorzichtig liep om

haar te dragen. Ook zei ze datzehet

altijd moeilijk gevonden had om een

dergelijke diepe emotie toe te laten of te

verwoorden.

Voor je tot zo'n moment komt, heb je

natuurlijk al een enorÍne voorbereiding

achter de rug. Je hebt van tevoren een

hypothese opgesteld en bekeken welke

oefeningen je met deze cliënt zou kun-

nen doen enje hebt zorgvuldig over-

wogenwelkpaard je hiervoor gaat

gebruiken. Je moet het paardzo goed

kennen dat het zich openstelt voor wat

de cliënt nodig heeft. Paarden die in een

kudde lopen, hebben over het algemeen

het instinct om zwakkeren te bescher-

men en met elkaar te communiceren.

Paardenwillen met mensen ook een

harmonische dialoog aangaan.

Therapiepaarden moeten hiervoor wel

opgeleid wordenlJe kunt niet zomaar

een paard van stal trekken. Je moet er

wel een relatie mee hebben en de

therapeut moet ook de juiste momen-

tenweten te lokaliseren, dat kan niet

iedereen, daarvoor moet je je

specialiseren. Ik zeg dit zo nadrukkelijk

weer terug. Door op éénvan mijn
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omdat er veel kafonder het koren zit en

dit beslist geen zweverige materie is

maar het resultaat van doelgerichte

opleiding en training op weten-

schappelijk verantwoorde basis.'

A U T I S T I S C H
'Ik heb al drie jaar een Aspergermeisje

in therapie. Dat is een vorm van

autisme. Men kan moeilijk informatie

verwerken, vindt het moeilijk om

contact te maken en kan soms geen

lichamelijk contact íerdragen. Dit

meiêje is inmiddels in staat om

lichamelijk contact leuk te vinden,

emoties te begrijpen en eigen initiatief

in contact met anderen te ontwikkelen,

bijvoorbeeld door te zeggew dit vind ik

leuk, of dit wil ik doen. Door met haar

te werken samen met een paard, bied je

haar alternatieven voor dingen die ze in

het dagelijks leven niet aandurft.

Bijvoorbeeld door oefeningen te doen

waarbij ze lichaamscontact met het

paard heeft. Later kanje dan werken in

een groep met kinderen (en het paard)

en zo wil je via het paard contact met

mensenbewerkstelligen. Dit is wel een

langdurig proces, ja.

Een andere cliënt die ik heb, Stefan, is

autistisch, heeft het syndroom van

Down en kan niet praten. We zijn nu

bijna vijfjaar met therapie bezig.

Inmiddels heeft hij

geleerd om niet meer als een ongeleid

projectiel te reageren als iets niet gaat

zoals hij wil. Nu gaat hij in onderhan-

deling als iets niet lukt. Hij heeft

zichzelf geleerd rondjes te stappen en

te draven, het paard op een volte te

sturen ofrechtuit. Hij ervaart dat het

paard onmiddelijk reageert op wat hij

vraagt. Dat kan je natuurlijkvertalen

naar een situatie waarbij hij met

mensen in contact staat. Doordat hij nu

een volte kan rijden met een paard, kan

hij ook op zijn driewieler een rondje

rijden thuis. Eerst kr,rram hij niet verder

dan een paar meter. Zijn moeder leert

hem los te laten in een situatie waarbij

hij zelfstandig, zonder hulp van haar,

met mij aan het werk is. En hij zorgt

ook voor haar. Toen zij ziek was, liet hij

merken dat zij op het paard moest toen

zijn sessie afgelopen was...

Tegenwoordig haalt hij gebeurtenissen

van woeger uit zijn rugzak en probeert

te kijken wat ik daar nou van vind. Dat

is niet makkelijk, zonder woorden,

maar hij weet dat we (Jona, zijn thera-

piepaard en ik) ons best doen en dat we

hem graag willen begrijpen maar dat

het soms niet lukt. Hij gaat ook net als

elk 'gezond' kind zrjn grenzen verken-

nen. Nu weet hij ook dat als hij iets wil,

dat dat binnen het uur moet dat we met

elkaar bezig zijn. Het is een langdurig

proces maar het levert veel op.'

B I J V E R S C I {  I J  N S E L
'Eigenlijkben je in de equitherapie

bezig met iets wat in de gewone sport

als lastig bijverschijnsel wordt be-

schouwd, namelijkdat jepaard jou

met jezelf confronteert. In mijn twee

werkvelden merk ik goed dat deze

elkaar aanvullen. Bij het geven van

paardrijlessen ontkom je er niet aan

om de psychologie van paard en mens

erbij te betrekken. Veel dingen die niet

lukken, zitten immers tussen de oren.

En als equitherapeut moet ikweten hoe

een paard getraind moet worden voor

het deze taak met plezier uit kan

voeren. Daarnaast is het uiteraard van

het grootste belang dat ik weet hoe ik

de cliënt correct op het paard neerzet.

Deze twee beroepenvullen elkaar goed

aan en zorgen ervoor dat ik altijd weer

afirisseling in mijn werk heb. Ik ben

dankbaar dat ik in de loop van mijn

leven zoveel dingen ben tegengeko-

men, hetzij door toeval, hetzij door

mijn eigen gedrevenheid. Het heeft me

een schat aan ervaring gebracht die ik

in alle gebieden kan gebruiken. Ja, het

is goed dat het gegaan is zoals het

gegaan is.'
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