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In deel 2 van het drieluik ‘Het ABC van trailermak maken’ 

gaan we het hebben over de B van Basis. Net zoals bij het 

paardrijden is het hebben van een goede basis bij het trai-

lerladen ook erg belangrijk. De basis van het trailerladen 

bestaat uit 5 gedragingen, activiteiten of moet ik zeggen  

oefeningen. De vijf oefeningen die wij gebruiken om elk 

paard, jong of oud, bekend of onbekend met de trailer, trai-

lermak te maken zijn: Hier, Ho, Blijf, Terug en Ga. Laten 

dit nu net ook 5 van de 7 basisoefeningen zijn van het 

grondwerk 2.0 clickerprogramma.

Trailerladen gaat over vertrouwen
In deel 1 schreven we het al, je paard is onbekend met de 

trailer. Je zal je paard dus moeten vertellen dat de trailer 

veilig en leuk is. Ik kan niet voor jou praten, maar wij zijn 

geen paardenfluisteraars. Ik kan dus niet zeggen dat het al-

lemaal goed komt, ik zal moeten laten zien dat het allemaal 

goed komt. Vertrouwen krijg je namelijk niet, dat verdien je.

Bij alles wat je doet kijk je naar je paard, vertrouw je erop 

dat hij de waarheid spreekt en zorg je dat je niet over zijn 

grenzen heen gaat. Dit doe je door te beginnen met kleine 

stapjes, te kijken hoe hij hierop reageert. Gaat het goed dan 

herhaal je dezelfde stap/vraag net zolang totdat je paard het 

drie keer achtereenvolgens goed doet voordat je verder gaat 

met de volgende stap. In het begin is dit nog eenvoudig maar 

naarmate je dichter in de buurt van of in de trailer komt kan 

dit langer duren, zeker als je paard al een negatieve ervaring 

of trauma heeft opgelopen. 

Trailerladen gaat over samenwerken
Het is van belang dat je het trailermak maken samen doet, 

wat zoveel betekent als dat niet één van de twee de baas 

is. Probeer van het trailerladen een gezamenlijk doel te ma-

ken. Waarbij jouw doel is om heerlijk met de trailer weg te 

gaan voor wedstrijden of lekker buiten te rijden, en dat het 

voor jouw paard belonend is om in de trailer te staan. Eerst 

belonend omdat je heerlijk met hem aan het clickertrainen 

bent, op een positieve en belonende manier, en later omdat 

het weggaan met de trailer de voorspeller is van samen iets 

leuks doen.

Trailerladen gaat over (bege-) leiden
Omdat je paard nog niet weet wat de bedoeling is van jullie 

training zal jij je paard moet begeleiden. Begeleiden is niets 
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In dit drieluik vertelt clickercoach Conrad van 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. 

anders dan aan de hand meenemen bij het volgen van je 

plan, het stellen van duidelijke vragen en te clicken en te  

belonen voor wat hij goed doet. Je zal je paard ook  

moeten leiden, niet als een leider die hij moet volgen om-

dat er anders iets naars volgt. Maar als een leider die hij wil  

volgen omdat jij de voorspeller van iets goeds bent. We wil-

len dat ons paard vooral positieve emoties ervaart tijdens het 

trainen. Als je paard zich goed voelt omdat jij de positieve 

emotionele systemen van je paard consequent aanspreekt, 

iets wat met clickertraining bijna automatisch gebeurt, dan 

wil je paard graag bij je zijn. Onze positieve en belonende 

manier van trainen maakt gebruik van het werk van Jaak 

Panksepp. Hij heeft onderzocht dat er 7 emotionele syste-

men zijn en onze training gebruikt hier alleen de positieve 

van. Meer informatie hierover vind je op de speciale Level 

Up pagina www.clickercoach.nl/leveluptrailerladen.

De 5 basisoefeningen voor het trailermak 
maken van je paard
De 5 basisoefeningen zijn: Hier, Ho, Blijf, Terug en Ga. Laat 

ik de oefeningen eerst kort toelichten voordat ik uitleg hoe 

je deze aanleert. De oefening ‘Hier’ zegt het eigenlijk al,  

jij staat ergens en je wilt dat je paard naar je toekomt. De  

oefeningen ‘Ho’ en ‘Blijf’ lijken heel erg veel op elkaar, van-

daar dat ik ze even samen behandel. Met ‘Ho’ bedoelen wij 

dat je paard gaat stoppen met bewegen. Heel simpel: je 

vraagt je paard met ‘Hier’ om naar je toe te komen maar 

voordat je paard bij je is vraag je ‘Ho’. Het is dan de bedoe-

ling dat hij stopt met lopen en meteen gaat stilstaan als jij 

het vraagt. Met ‘Blijf’ bedoelen we net iets anders, je paard 

staat al stil, of je hebt hem met ‘Ho’ gevraagd om stil te 

gaan staan, en dan willen we met ‘Blijf’ dat hij blijft stilstaan.  
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“Dit tweede deel 
van het drieluik gaat 

over de basis.”
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“Je zal je paard dus moeten vertellen 
dat de trailer veilig en leuk is.”

Deel 2 Omdat je paard nog niet weet wat de 
bedoeling is van jullie training zal 

jij je paard moet begeleiden. 
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Dit lijkt misschien heel logisch en eenvoudig maar wij willen 

dat je paard ook leert om te blijven staan als wij gaan be-

wegen of bij het paard vandaan lopen. De oefening ‘Terug’ 

is om je paard achteruit te laten lopen. De kunst hierbij is 

om je paard niet ‘te helpen’ door bijvoorbeeld in zijn ruimte 

te gaan staan, in zijn borst te prikken of hem achteruit te 

duwen. Het komt dan namelijk niet uit je paard zelf, het is 

niet positief, het is moeten in plaats van willen. In het begin 

is het misschien verleidelijk om dit te doen, maar dan kom 

je jezelf later tegen. Tijdens het werken in de trailer gaan we 

namelijk het paard vragen om naar achter te lopen terwijl 

wij buiten de trailer staan, dan kun je ook geen lichaamstaal 

gebruiken. De laatste oefening is ‘Ga’. Dit is niet zozeer een 

verplichte oefening, het is wel de kers op de taart als je al-

leen wilt laden. Bij ‘Ga’ is het namelijk de bedoeling dat je 

paard van jou wegloopt in de richting waarin jij wijst. In ons 

geval dus vooruit de trailer in.

Maar hoe leer ik mijn paard ‘Hier’ aan als hij 
bang is voor de trailer?
Je had het waarschijnlijk al door, wij gebruiken clickertraining 

om je paard te trainen. Het is de meest vrijwillige training, 

maar niet vrijblijvend. Het maakt niet uit of jouw clicker of 

jouw stem een ‘click’ geluid maakt. Je legt je paard uit dat 

na het click geluid een beloning komt. Je paard is slim ge-

noeg om te begrijpen dat de click komt als hij vaker, beter 

en sneller het gedrag (in dit voorbeeld ‘Hier’) voor het click 

geluid laat zien. 

Je begint klein, je paard staat op 10 cm afstand van je, je 

steekt je hand uit zodat hij deze met zijn neus kan aanraken. 

Raakt hij deze aan dan click en beloon je. Als het minimaal 

3 x achtereenvolgens goed gaat, dan ga je de afstand tussen 

jou en je paard vergroten. Eerst 15 cm, dan 20 cm, daarna 

30 cm totdat jij je paard vanaf 3 meter afstand kunt laten 

komen. 

Het werkt het beste als je begint zonder trailer, daarna om je 

paard naar de trailer toe te laten lopen, en uiteindelijk om je 

paard op de trailer te laten lopen.

Het plaatje van het eindresultaat als je 
paard trailermak is
Je loopt met je paard naar de trailer en laat je paard met ‘Ho’ 

stilstaan vlak voor de klep. Je vraagt ‘Blijf’ terwijl jij aan de 

zijkant van de klep gaat staan aan de kant waar jij je paard 

wilt laden. Je vraagt ‘Ga’ waarbij je in de trailer wijst zodat je 

paard weet waar hij heen moet lopen. Zodra hij bijna bij de 

voorstang is dan vraag je ‘Ho’ zodat hij stopt met bewegen 

en stil gaat staan. Daarna doe je de stang erachter maar niet 

voordat je ‘Blijf’ hebt gevraagd. Je wilt namelijk voorkomen 
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“Je had het waarschijnlijk al door, 
wij gebruiken clickertraining om je 

paard te trainen. ”

Wat verstaan wij onder trailermak?
1.  Je paard is binnen 60 seconden te 
 laden.

2.  Je paard is alleen te laden.

3.  Je paard is overal te laden (zowel op  
 bekend als op vreemd terrein).

4.  Je paard is altijd te laden (drukte of 
 geen drukte, weer of geen weer).

5.  Je paard gaat vrijwillig de trailer op.

6. Je paard wil graag de trailer in.

7.  Je paard loopt rustig de trailer op.

8.  Je paard komt rustig van de trailer af.

9.  Je paard kan overal stilstaan als je het  
 vraagt. (op de klep, half in de trailer)

10. Je paard blijf keurig stilstaan in de 
 trailer. (ook zonder stang)

11. Je paard komt droog van de trailer af.
 En uiteraard is je paard te laden zonder  
 druk, stress, lijnen, hekken of geweld.

Je vraag ‘Blijf’ zorgt er dus vo
or dat 

hij keurig blijft stilstaan zoda
t jij 

op je gemak de stang achter zijn
 billen 

kunt doen en de klep kunt dichtm
aken. 

Je vraagt ‘Blijf’ terwijl jij aan de zijkant van de klep gaat staan aan de kant waar jij je paard wilt laden.
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dat hij spontaan achteruit gaat lopen. Je vraag ‘Blijf’ zorgt 

er dus voor dat hij keurig blijft stilstaan zodat jij op je ge-

mak de stang achter zijn billen kunt doen en de klep kunt 

dichtmaken. Op deze manier is er geen stress, niet bij het 

paard en niet bij jou, omdat jullie samen een mooi, helder en 

duidelijk protocol hebben afgesproken. Je paard weet waar 

hij aan toe is en jij krijgt wat je wilt. Het is niet zo moeilijk om 

je voor te stellen hoe het uitladen gaat, maar ik wil het toch 

graag met je delen. Het begint met ‘Blijf’ zodat jij de stang 

kunt weghalen, dan ‘Terug’ zodat je paard rustig, stap voor 

stap achteruit loopt, en dan ‘Ho’ zodat hij onderaan de klep 

stilstaat en jij hem kunt meenemen.

Hoe leer je deze 5 basisoefeningen in de 
praktijk aan
Het is de basis, en grappig genoeg heeft het nog niet zoveel 

met het trailerladen te maken. Daarom leer je de basis-

oefeningen aan zonder trailer, en natuurlijk mag er best 

een trailer in de buurt staan. Je gebruikt de trailer alleen 

niet om deze oefeningen aan te leren. Het aanleren doe je 

gewoon op het erf, in de paddock of in de rijbak. Alleen 

als deze basisoefeningen er goed in zitten ga je verder met 

de ‘echte’ training. Je gaat dan de oefeningen vragen in de 

buurt van de trailer, op de klep van de trailer en in de 

trailer. We kunnen hier een hele beschrijving geven van hoe 

je de oefeningen precies aanleert maar is het niet veel ge-

makkelijker als we je laten zien hoe je je paard deze oefe-

ningen zelf kunt aanleren. Speciaal voor jou als lezer van 

het Level Up magazine krijg jij gratis toegang tot de eerste 

les van ons online ‘Trailermak Maak programma’. Ga naar 

www.clickercoach.nl/leveluptrailerladen en schrijf jezelf in 

zodat je meteen toegang hebt tot alle video’s die je stap 

voor stap uitleggen hoe je de basisoefeningen bij je paard 

met behulp van clickertraining aanleert.


