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Het paard is perfect als paard
Wij, jij en ik, benaderen zaken vanuit ons eigen referen-

tiekader. We kijken naar zaken vanuit ons eigen perspec-

tief, wat we als persoon hebben meegemaakt, maar ook 

als de ‘diersoort’ mens. Waarom heeft de één vliegangst en 

de ander niet? Dit heeft vaak met persoonlijke ervaringen 

te maken. Als ik vliegen zie als iets geweldigs, iets wat mij 

brengt naar plaatsen waar ik anders nooit zou komen en ik 

houd van het ontdekken van nieuwe landen, dan is de kans 

vrij groot dat ik geen vliegangst heb. Doordat ik geen angst 

heb, kan ik ook goed nadenken over de risico’s die aan het 

vliegen hangen en inschatten hoe reëel deze risico’s zijn. 

Geloof me, als vliegen echt gevaarlijk zou zijn dan was het 

al lang verboden. Dan zouden ze eerst alle andere vervoer-

middelen moeten verbieden omdat vliegen de veiligste vorm 

van vervoer is. 

Het paard is perfect als paard. Tot 125 jaar terug bestonden 

er geen auto’s of trailers, reden mensen geen wedstrijden en 

werden paarden zelden verplaatst. Paarden hoefden dus niet 

‘gemaakt’ te zijn voor het vervoer in een kleine, gehorige en 

instabiele ruimte. Waar nog bij komt dat jij als mens kunt 

beredeneren dat, als je in een vliegtuig stapt, je dan ook 

weer veilig uitstapt. Je paard kan zich dit niet voorstellen en 

weet dus niet dat het allemaal goed komt. Het is dus niet dat 

hij niet vervoerd wil worden, je moet het hem alleen leren. 

Een paard trailermak maken is als een kind 
leren zwemmen
Als je paard nog geen ervaring heeft met de trailer dan is 

het een eenvoudig klusje. Het is dan hetzelfde als een klein 

kind leren zwemmen. Wat gebeurt er als je een kind oppakt 

en in het diepe gooit tijdens de eerste zwemles? Inderdaad, 

pure paniek, het kind was daarvoor nog niet bang, maar 

daarna wel. Omdat het kind niet wist wat er kwam, daarna 

iets ervaarde waar het kind niet mee om kon gaan, en als 

laatste dit nooit meer wil. Daarom hebben we zwemles uit-

gevonden, je begint in het ondiepe badje, dan in het half 

diepe bad en dan als laatste in het diepe bad. We beginnen 

met spelen, ontdekken wat water is, dat water leuk is en dat 

er niets kan gebeuren. De volgende stap is dat we het kind 

gaan leren hoe je kunt blijven drijven als het water dieper is 

dan je als kind groot bent. Je krijgt een aantal hulpmiddelen 
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In dit drieluik vertelt clickercoach Conrad Pruijssen alles wat hij weet 
over trailerladen zodat elk paard trailermak gemaakt kan worden. 
Conrad denkt dat het een erg onderschat probleem is, of sterker nog, 
vaak niet als een echt probleem gezien wordt, terwijl het één van de 
activiteiten is die bij je paard het meeste stress oplevert. Conrad legt 
uit waarom. 

totdat je het goed genoeg kunt en je kunt altijd nog even 

gaan staan of snel naar de kant gaan. En als je competent 

genoeg bent, vertrouwen hebt in je eigen kunnen en bekend 

bent met de omgeving, dan ga je zwemmen in het diepe 

bad. Weet je waarom het dan bij 99 van 100 kinderen goed 

gaat? Ze gebruiken geen druk of dwang maar een plan, spel 

en beloningen. Laten dat nu net ook de belangrijkste in-

grediënten van clickertraining zijn.

Drie dingen die paardeneigenaren kunnen 
leren van zwemleraren
Het eerste wat je kunt leren als paardeneigenaar is dat je 

er een spel van moet maken. Begin simpel, klein en een-

voudig, kijk hoe je paard het doet, wat hij ervan vindt en 

ga pas verder als je paard er klaar voor is. Het tweede wat 
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“Dit eerste deel 
van het drieluik gaat 

over aandacht.”
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“Paarden hoefden niet ‘gemaakt’ te 
zijn voor het vervoer in een kleine, 

gehorige en instabiele ruimte.”

Deel 1

Je paard is binnen 60 seconden te  
laden.

Je paard is alleen te laden.
Je paard is overal te laden (zowel  
op bekend als op vreemd terrein).
Je paard is altijd te laden (drukte of 
geen drukte, weer of geen weer).

Wat verstaan wij onder trailermak?
1

2

3

4

In de vorige nummers van Level Up 
heb je kunnen lezen hoe je je paard 

het clickeren kunt aanleren.
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je kunt leren is het vervolg van het eerste, door te belonen 

versnel je het leerproces. Als zwemleraar kun je de kinderen 

ook niet forceren om zich sneller veilig te voelen, om meer 

vertrouwen te krijgen, om beter te kunnen zwemmen. Dus 

als paardeneigenaar is het belangrijk om zelf de leraar te 

zijn en te belonen voor wat goed gaat, waardoor jij je paard 

sneller vertrouwd kunt maken met de trailer, het laden en 

uiteindelijk het rijden. Dit brengt mij meteen bij de derde en 

laatste les, het hebben van een plan. Net als de zwemleraar 

moet jij ook verstand hebben van je paard, hoe hij leert en 

wat de stappen zijn om van onbekend zijn met de trailer te 

komen naar graag in trailer gaan. 

Elk paard kan in 2 uur trailermak gemaakt 
worden
Daar wil ik wel graag een paar kanttekeningen bij plaat-

sen. Kanttekening 1: dit kan alleen als er nog geen enkele 

(negatieve) ervaring met de trailer is. Dat is ook de reden 

dat wij mensen adviseren om zelf, of onder begeleiding, hun 

nieuwe paard, vaak een veulen, te trainen voor je het veulen 

ophaalt. Een veulen heeft nog geen ervaring, dus ook geen 

negatieve ervaring, dus is nog net zo blij en onbevangen als 

een kind wat nog nooit heeft gezwommen. Ik hoop dat je 

een veulen/paard koopt voor het leven, hoe erg is het dan 

om twee uur van alle tijd die jullie samen nog gaan door-

brengen te besteden aan trailermak-maak-training. Ik weet 

zeker dat jij dat er graag voor over hebt. 

Kanttekening 2: zo snel iets aanleren, niet voor één keer 

maar voor het leven, kan alleen als je op een positieve en 

belonende manier traint, oftewel met clickertraining. Kant-

tekening 3: je moet dan wel weten wat het trainingsplan 

hiervoor is en het zou nog beter zijn als de persoon die je 

veulen gaat clickertrainen hier ook ervaring mee heeft.

Het paard heeft altijd gelijk
Hoe vaak hebben wij niet gehoord ‘het paard moet niet zo 

zeuren, hij is helemaal niet bang, hij neemt je in de zeik’. 

In het begin schreef ik al dat wij alleen als mens naar een 

probleem kunnen kijken. Wij zien een trailer niet als een 

probleem, iets wat gevaarlijk of angstig is, omdat wij kunnen 

beredeneren wat het is, dat het veilig is en dat het allemaal 

goed komt. Totdat je het gaat bekijken, nee nog beter, gaat 

ervaren vanuit het perspectief van het paard. Wat dan het 

beste werkt is om een blinddoek om te doen, zodat je niet 

weet wat er gaat gebeuren, dat weet je paard namelijk ook 

niet; dan in de trailer te gaan staan op handen en voeten, je 

paard moet namelijk ook continue zijn evenwicht bewaren; 

en je dan te laten rondrijden, net iets te snel, een paar keer 

hard remmen en dat gecombineerd met een paar rotondes; 

zodat je ervaart wat het met je doet als je niet weet wat er 

wanneer komt. Waarschuwing: het is niet toegestaan om 

het voorgaande op de openbare weg te proberen, maar een 

ritje op het terrein van je stal of manege maakt ons punt al 

voldoende duidelijk.

De eerste paar keer trailerladen en rijden 
was geen probleem voor mijn paard
Nee, dat geloven wij graag, en laat me raden, daarna be-

gonnen de problemen en wilde je paard niet meer de trailer 

op. Ook daar geldt het ABC-tje voor: Ach, eens kijken wat 

een trailer is, Ben je helemaal gek geworden, dit is eng, en 

Conrad ik ga nooit meer de trailer op. Weet dat je het met 

het ABC-tje van clickertraining 1, 2, 3 weer oplost, weet 

dat voorkomen nog beter is. Dit eerste deel van het drieluik 

gaat over aandacht, aandacht voor hoe je paard leert, aan-

dacht voor de angst van het onbekende en aandacht voor 

het feit dat je een plan moet hebben om je paard zijn A, B 

en C-diploma te laten halen. Door eerst goed te begrijpen 

wat er allemaal komt kijken bij het trailerladen en het trail-

ermak maken van je paard wordt het veel gemakkelijker om 

je paard te trainen. 

E-book ‘11 belangrijke trailerlaad tips om je 
paard probleemloos te laden’
Zodra je meer begrijpt van wat er allemaal bij het trailermak 

maken komt kijken, wordt het veel gemakkelijker om je paard 

ook daadwerkelijk trailermak te maken. En omdat wij iedereen 

een trailermak paard gunnen, zodat je zorgeloos op wedstrijd 

kunt gaan, ontspannen met vriendinnen kunt gaan buiten- 

rijden of probleemloos met je paarden naar de dierenarts kunt 

gaan, krijg je als Level Up lezer ons e-book gratis. Ga naar  

www.clickercoach.nl/leveluptrailerladen en download jouw 

gratis e-book ‘11 belangrijke trailerlaad tips om je paard 

probleemloos te laden’. Zodat je, als je deel 2 leest van  

‘Het ABC van trailermak maken’, zelf veel sneller resultaten 

met je eigen paard kunt bereiken dan zonder de kennis uit 

het e-book. Deze keer ging het over de A van aandacht, de 

volgende keer gaan we het hebben over de B van basis.
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11 Tips uit ons e-book
1. Goed materiaal is het halve werk: zorg  

 dat je een trailer hebt die het gemakkelijk  

 maakt om je paard te laden. 

2. Je paard heeft altijd gelijk: trailers 

 groeien niet aan bomen.

3.  Voorkomen is gemakkelijker dan 

 oplossen: en ook een heel stuk leuker.

4.  Bezint voor je begint: heb je geen plan  

 dan word je onderdeel van iemand 

 anders zijn plan.

5.  Investeer in je paard: neem voldoende  

 tijd om je paard te trainen.

6.  Emotionele toestand van je paard: zorg  

 er voor dat je paard ontspannen is. 

7.  Emotionele toestand van jou als 

 eigenaar: zorg er voor dat je zelf 

 ontspannen bent.

8.  Slim zijn is belangrijker dan sterk zijn:  

 het gaat niet om kracht.

9.  Gebruik het WWW principe: dat staat  

 voor ‘Wat Werkt Wel’.

10. Heb geloof in de door jouw gekozen   

  aanpak: en laat je niet van de wijs 

 brengen.

11. Trainingsaanpak: zorg dat je weet hoe je  

 de training moet opbouwen.

“Zo snel iets aanleren, niet voor 
één keer maar voor het leven, 

kan alleen als je op een positieve 
en belonende manier traint, 
oftewel met clickertraining.”

Zodra je begrijp
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