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Natural horsemanship en
sport vullen elkaar aan
Kijkend naar de doelen van
Natural Horsemanship (NH)
en dressuur valt op dat ze
elkaar aanvullen.

Het doel van Natural
Horsemanship is onze
paarden te begrijpen zodat we
partners kunnen worden en
samen kunnen werken op
basis van psychologie,

communicatie en begrip in plaats van kracht, angst of
hulpmiddelen. In de wedstrijdsport gaat het om fysieke
prestaties. Dressuur ligt aan de basis van alle andere
disciplines. Het "doel en de algemene principes" in het
dressuurreglement beschrijft naast fysieke kwaliteiten ook
veel mentaal-emotionele kwaliteiten.

Het doel van de dressuur is de ontwikkeling van het paard
tot een ‘happy athlete’ door een harmonieuze en
systematische opleiding. Deze opleiding maakt het paard
soepel, ontspannen en los, maar ook tevreden en oplettend.
Het paard en de ruiter begrijpen elkaar volledig; er is
harmonie. Het paard toont zowel geestelijk als fysiek een
harmonisch en natuurlijk evenwicht.

Trainingsopbouw
Zowel in NH als bij prestatiegerichte training hoort sprake
te zijn van een systematische opleiding. Het uiteindelijke
doel is in alle gevallen een gezond en fijn te rijden paard, of
je nou recreatieruiter bent of wedstrijdruiter in welke
discipline dan ook. De kennis en werkwijzen van NH zorgen
dat mens en paard een team worden: vertrouwd, elkaar

begrijpend, creatief en met plezier. Trainingsmethoden uit
de klassieke rijkunst en de paardensport geven ons de
mogelijkheid om in harmonie te rijden en een gezond en
sterk bewegend paard te ontwikkelen. Als je de principes
van NH als rode draad meeneemt door de trainingsopbouw
als atleet krijg je beiden ... en soms verrassend veel meer!
Een goed voorbeeld daarvoor is Dressage Naturally, de
werkwijze van Karen Rohlf. *

Je paard atletisch ontwikkelen is dus altijd goed. Het is van
belang dat je paard gemakkelijk beweegt: ontspannen,
energiek en in balans. Met harmonie en bewegingsvrijheid
en zonder blokkades of onnodige spanning. Daarvoor is het
nodig dat hij je hulpen begrijpt. Daarmee zijn de
belangrijkste hoekstenen genoemd: ontspanning, antwoord
op hulpen, energie en balans. Als je zo een fijne arbeidsstap,
-draf en -galop hebt ontwikkeld kun verder gaan met de
atletische ontwikkeling. Dan ga je meer souplesse en

De blik van deze EquiDay richt zich voor een deel op de sport. Sport en horsemanship lijken
soms twee aparte werelden maar in werkelijkheid leiden ze samen tot presteren met plezier!

Horsemanship in de
wedstrijdsport: 
presteren met plezier
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draagkracht (verzameling) ontwikkelen en door middel van
zijgangen nog meer balans, ritme en lichtheid creëren. Dat
is behalve voor de dressuur ook van belang voor
bijvoorbeeld springen of eventing.

Wel of niet wedstrijden rijden?
Stel: je Finesse lukt goed, de arbeidsgangen
lopen lekker, je paard is soepel en sterk
geworden en je wilt nog verder? Wedstrijden
kunnen een goede toets zijn van hoe ver je
met je paard bent, je kunt ze zien als drijfveer
om je telkens te blijven verbeteren óf je vindt
het gewoon gezellig en leuk. De kunst is
natuurlijk om prestatie en plezier in balans te
houden. Als alles wat je thuis doet - zo'n 95%
van de totale tijd die met je paard bezig bent -
goed voelt, dan heb je de belangrijkste prijs al
gewonnen. Besluit je om wedstrijden te
rijden, dan zul je je moeten houden aan de
reglementen en krijg je te maken met
beoordeling door juryleden, andere
deelnemers en publiek.

Het oog van de jury
In de dressuur wordt je beoordeeld volgens
het "scala van de dressuur": takt,
ontspanning, aanleuning, impuls, rechtgerichtheid en
verzameling. Zuiverheid en kwaliteit van de gangen staat
altijd centraal. Naarmate de africhting vordert worden aan
het scala steeds zwaardere eisen gesteld. In het
dressuurreglement (www.knhs.nl) wordt dat gedetailleerd
beschreven. In het B-springen is de beoordeling van de
balans van de ruiter en harmonie in grote mate bepalend
voor de klassering. Om te mogen springen moet je wel eerst
een keer een winstpunt in de B-dressuur hebben gereden.

Positieve ontwikkelingen in de wedstrijdsport
De wedstrijdsport is voortdurend in ontwikkeling want het
publiek kijkt kritisch toe. In de klassen B en L dressuur zijn
rubrieken voor bitloze optomingen gekomen. Sporen en
stang-en-trens zijn in de hogere klassen niet meer verplicht.
Bij de huidige beoordeling van dressuurproeven tellen

punten voor de gangen en de algehele
manier van rijden sterker mee dan vroeger. In
het springen kun je nu flexibeler kiezen in
welke klasse je uitkomt zodat het mentaal
makkelijker wordt voor je paard. Het wachten
is nog op een duidelijke richtlijn die het
aansnoeren van neusriemen tegengaat. De
International Society for Equitation Science
(ISES) dringt hier nadrukkelijk op aan.

Tot slot
Wat het belangrijkst is: je kunt zelf kiezen
voor hoe je de relatie met je paard, de
trainingsopbouw en je je instelling bij het
rijden van wedstrijden invult.
Paardvriendelijkheid, harmonie en
ontspanning worden in de wedstrijdsport
steeds belangrijker gevonden en komen de
kwaliteit van de prestaties altijd ten goede.
Dat geldt voor alle disciplines: dressuur,

springen, eventing, endurance ... waar je hart maar naar
uitgaat.

*Karen Rohlf geeft in augustus clinics in Nederland. 
Stuur een email naar l.jorna@home.nl voor meer
informatie.

Liesbeth Jorna, Sport & Horsemanship United

ALS JE DE PRINCIPES

VAN NH ALS RODE

DRAAD MEENEEMT

DOOR DE TRAININGS -

OPBOUW ALS ATLEET

KRIJG JE BEIDEN ... 

 EN SOMS

VERRASSEND VEEL

MEER!
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