Eigenlijkis het
showelementin de
dressuur waardoor
nu allessteeds
sneller en flitsender
en spectaculairderis
gewordenenwe in
de topsport te
makenhebbenmet

gebeurt. Als het dan ook nog systematisch van links naar rechts wordt
ingebogen en zo stelselmatig uit
evenwicht wordt gebracht terwijl het
voor zo'n vluchtdier als dit eenbasisprincipe is dat het op ieder moment van
bewegenin evenwicht moet blijven,
dan kan dat niet goedzijn. Jekunt het
ook zien aanpaardendie zo gewerkt
worden.Veelmensendoendingen na
zonderte weten waartoe het kan leiden,
daarom maak ik mij er zo druk om. Ik
hoop dat men ooit nog tot eenPositieve,openbarediscussiehierover
komt. Daaronderverstaik dat dát wat
met het paard gedaanwordt eerlijk en
objectief besprokenwordt, waarbij ook
op kritiekpunten inhoudelijk wordt
ingegaanbijvoorbeeld aan de hand van
video-opnamesvan de praktijk'

hun hele relatie met het paard en
zichzelfbeter.Het kost eeninstructeur
echterde meestemoeite om de leerlin-

hyperactieve
paarden,er lang-

gen mentaalte veranderen.Daarnaast
zou het onderwijsmeer aandacht
moetenschenkenaan de psychomotoriek van zowel ruiter als paard en hun

zaamingeslopen.
Juryleden hebben
niet op tijd aande

Het valt niet mee om
leerprocessen.
multi-tasking tezijn. Bijvoorbeeld als je
je linkerarm en rechterbeenonafhanke-

bel getrokken.
dus een
Losgelassenheit,
Begrippenals
paarddat ontspannenis in lichaam en
geest-, om te kunnen voldoenaande
criteria van het scalavan de dressuuropleiding, 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:'Thereare
no known clinical side effects specifically arising from the use ofhyperflexion, however there are serious concerns
for a horse'swell-being if the technique
is not practicedcorrectly.The FEI
condemns hyperflexion in any equestrian sport asan exampleof mental abuse.
The FEI statesthat it doesnot support
the practice'.
Voor instructeurs ligt eenbehoorlijke
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taak weggelegd.Als leerlingen merken
dat het mogelijk is zó met je paard om
te gaanen datje hem zó kunt trainen
datjij hem en hij jou gaathelpen,wordt

lijk van elkaarop elk willekeurig
moment moet kunnen bewegenterwijl
je ook nog op eenbewegenddier zit.
staanjaarin, jaar uit voor
Balletdansers
eenspiegelbewegingenuit te voeren
om te zien wat zepreciesaan het doen
zijn om zo hun coórdinatieen
lichaamsgevoelte verbeteren.Wij
klimmen op eenpaard en denken dat
allesvanzelf gaat.
Wat ik dan vind van anderemethodes
zoalsuit de Natural HorsemanshiP?
Ik vind het onzin dat iedereenmaar
weer eennieuwe methode verzint en
daar zijn eigennaam aan verbindt. Ik ga
toch ook niet zeggendatik de Thiel
methodeuitdraag.Alles is al gezegd,er
is niets nieuws onder de zon.Er zijn
goedeen slechteNH-trainers net als er
in de'gewone'sportgoedeen slechte

trainers zijn. Wijvinden dat tegenwoordig allessneller moet en zelfs dat is
niets nieuws. De la Guérinière beklaagde zich al begin achttiende eeuw dat
mensenniet genoegde tijd namen om
de Hassiekezit te leren én hij vond dat
mensenhun paarden zonder er over na

daar komt vast wel wat leuks uit. Op die
basis worden helaasheel watzogenaamde therapeutische sessiesuitge-

weer terug. Door op éénvan mijn
paarden te rijden, ervaarÍ ze letterlijk en
figuurlijk hoe het is om door iemand

voerd. Jemoet een specialist zijn om dat
wat het paard aanbiedt, doelmatig te
kunnen gebruikenvoor je cliënt, mét

gedragente worden. ZeHheeft ze me

respectvoor het paard. Zo'n specialist

een mailtje gestuurd waarin ze vertelde
hoe het haar raake, om op eenpaard te
mogen liggen dat voorzichtig liep om
haar te dragen. Ook zei ze datzehet

te denken op de voorhand reden. En ook
halverwegede negentiendeeeuw al

moet geleerdhebbenvanuit zijn beroep
alspsycholoog,pedagoog,socio-of

vonden mensen dat iemand als Fillis
paardenonnodig onder druk zette. Wat

ergotherapeutom processente
begeleiden.Pasalsje dat beheerst,kan
je eenpaardinje therapiebetrekken.

verwoorden.

In Oostenrijk was ik een tijd hoofd
Psychologischedienst in eenTBS-

Voor je tot zo'n moment komt, heb je
natuurlijk al een enorÍne voorbereiding

inrichting enwilde toen al therapeutisch met paarden bezig zijn. Later
belandde ik in Nederland en deed onder

achter de rug. Jehebt van tevoren een
hypothese opgesteld en bekekenwelke
oefeningenje met dezecliënt zou kun-

anderen een driejarig project equitherapie in de TBS-inrichting

nen doen enje hebt zorgvuldig overwogenwelkpaardje hiervoor gaat

Veldzicht. Als therapeut werken, kon ik
trouwens pas na langere tijd, als

gebruiken. Jemoet het paardzo goed
kennen dat het zich openstelt voor wat

Oostenrijkseheb ik mij eerst de taal en
de landsaard eigen gemaak voordat ik

de cliënt nodig heeft. Paardendie in een
kudde lopen, hebben over het algemeen
het instinct om zwakkerente bescher-

wij tegenwoordig als discussiein de
media lezen,vind je terug in boeken
door de eeuwenheen.'
EQUITHERAPIE
'Tijdens mijn
studie reed ik veelzogenaamd'moeilijke' paarden. Daar leerde
ik van dat je je eigen persoonlijkheid
kan vormen door contact met paarden
te hebben.Ze vertellen wat overjezelf
en gevenje terug wat je erin stopt. Dat
is natuurlijk zeeropvoedend,mitp je er
openvoor wilt staan.Eenpaard kan bij
eenmens gezondqbronnen aanboren
maar eenpaard op zich is natuurlijk
nog geentherapeut. Ik ben zeHin de
materie gedoken.Van nature ben ik
grondig dus ik ben op zoek gegaannaar
organisatiesdie op wetenschappelijk
verantwoordemanier daarmeebezig
waren. Het moet voor mij aantoonbaar
zijn, ikben zelf immers ookwetenschapper.Niet in de zin van: we brengen eenmens en eenpaard bij elkaar en
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hieraanbegon.'

altijd moeilijk gevondenhad om een
dergelijke diepe emotie toe te laten of te

men en met elkaar te communiceren.
Paardenwillen met mensen ook een

DEPRESSIEF
'Een
van mijn cliënten is eenmevïouw
die zeerdepressiefis. Ze heeft problemen om het leven positief aan te
pakken, dit vind je bijvoorbeeld ook

harmonische dialoog aangaan.
Therapiepaardenmoeten hiervoor wel
opgeleid wordenlJe kunt niet zomaar

vaak bij mensen met eenburn-out.
Dezemewouw heeft woeger weinig

wel een relatie mee hebben en de
therapeut moet ook de juiste momen-

geborgenheidgekend en is nooit door
haar ouders'gedragen. Dat komt bij
haar steedsin verschillende levensfases

tenweten te lokaliseren, dat kan niet
iedereen,daarvoor moet je je

eenpaard van stal trekken. Je moet er

specialiseren.Ik zeg dit zo nadrukkelijk

Plezier met paarden

omdat er veel kafonder het koren zit en
dit beslist geenzweverigematerie is
maar het resultaat van doelgerichte
opleiding en training op wetenschappelijk verantwoorde basis.'
AUTISTISCH
'Ik
heb al drie jaar eenAspergermeisje
in therapie. Dat is eenvorm 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,

geleerdom niet meer als een ongeleid
projectiel te reagerenals iets niet gaat
zoalshij wil. Nu gaat hij in onderhandeling als iets niet lukt. Hij heeft
zichzelf geleerdrondjes te stappen en
te draven, het paard op eenvolte te
sturen ofrechtuit. Hij ervaart dat het
paard onmiddelijk reageertop wat hij
vraagt. Dat kan je natuurlijkvertalen

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 beschouwd, namelijkdat jepaard jou
met jezelf confronteert. In mijn twee
werkvelden merk ik goed dat deze

naar een situatie waarbij hij met

elkaaraanvullen.Bij het gevenvan
paardrijlessenontkom je er niet aan
om de psychologievan paard en mens

mensen in contact staat. Doordat hij nu
eenvolte kan rijden met eenpaard, kan
hij ook op zijn driewieler eenrondje

erbij te betrekken.Veel dingen die niet
lukken, zitten immers tussen de oren.
En als equitherapeut moet ikweten hoe

rijden thuis. Eerst kr,rramhij niet verder
dan eenpaar meter. Zijn moeder leert

emoties te begrijpen en eigen initiatief
in contact met anderente ontwikkelen,
bijvoorbeeld door te zeggewdit vind ik
leuk, of dit wil ik doen. Door met haar
te werken samenmet eenpaard, bied je

hem los te laten in eensituatie waarbij
hij zelfstandig, zonder hulp van haar,

eenpaard getraind moet worden voor
het dezetaak met plezier uit kan
voeren.Daarnaastis het uiteraard van
het grootste belang dat ik weet hoe ik

met mij aan het werk is. En hij zorgt
ook voor haar. Toen zij ziek was, liet hij

de cliënt correct op het paard neerzet.
Dezetweeberoepenvullen elkaar goed

merken dat zij op het paard moest toen

haar alternatievenvoor dingen die ze in
het dagelijks leven niet aandurft.

zijn sessieafgelopenwas...

aan en zorgen ervoor dat ik altijd weer
afirisseling in mijn werk heb. Ik ben
dankbaar dat ik in de loop van mijn

Bijvoorbeeld door oefeningen te doen
waarbij ze lichaamscontact met het
paard heeft. Later kanje dan werken in

Tegenwoordighaalt hij gebeurtenissen
van woeger uit zijn rugzak en probeert

eengroep met kinderen (en het paard)
en zo wil je via het paard contact met
mensenbewerkstelligen.Dit is wel een
langdurig proces,ja.

te kijken wat ik daar nou van vind. Dat
is niet makkelijk, zonder woorden,
maar hij weet dat we (Jona,zijn thera-

Een anderecliënt die ik heb, Stefan, is
autistisch, heeft het syndroom van
Down en kan niet praten. We zijn nu

piepaard en ik) ons best doen en dat we
hem graagwillen begrijpen maar dat
het soms niet lukt. Hij gaat ook net als
'gezond'
elk
kind zrjn grenzen verkennen. Nu weet hij ook dat als hij iets wil,
dat dat binnen het uur moet dat we met

bijna vijfjaar met therapie bezig.
Inmiddels heeft hij

elkaar bezig zijn. Het is eenlangdurig
procesmaar het levert veel op.'

leven zoveeldingen ben tegengekomen, hetzij door toeval, hetzij door
mijn eigen gedrevenheid.Het heeft me
eenschat aan ervaring gebracht die ik
in alle gebiedenkan gebruiken. Ja, het
is goed dat het gegaanis zoals het
gegaanis.'
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