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Er zijn 11 stappen waarin jij controle over 
zijn voeten gaat krijgen
Om je paard probleemloos trailermak te maken moet je 11 

stappen doorlopen, het gaat te ver om alle stappen hier in 

detail te bespreken. De belangrijkste zullen we toelichten, 

maar wil je begeleid worden bij alle stappen, weet dan dat 

we voor jou als lezer van Level Up een speciale aanbieding 

hebben, maar hierover later meer. We hebben meer dan 

20 jaar ervaring in het trailermak maken van paarden en 

zijn gestopt met tellen bij 2500+ paarden. De paarden die 

wij kregen hadden allemaal een echt trauma, van klein tot 

groot. Je kunt dan denken aan zaken als zich laten vallen 

in de trailer tijdens het rijden, vast komen te zitten onder 

de achterstang, tot aan paarden die door de voordeur uit 

de trailer gesprongen waren. Al onze ervaring hebben we 

gebruikt om voor jou elf stappen, elf fases, te bedenken die 

je moet doorlopen om je paard trailermak te maken. Hierbij 

zijn wij er van uitgegaan dat jij eerder begint met een paard 

en dat je paard minder ver heen is dan de paarden die wij 

kregen. Maar zelfs dan blijkt ons online programma in 80% 

van de gevallen nog steeds te werken. 

Stap 2: de achtjes
Dit is een vrij essentiële beginstap omdat deze er voor zorgt 

dat je paard zijn voeten leert te gebruiken, continue bezig is 

om zijn evenwicht te zoeken of te herpakken en gaat ervaren 

dat de klep/trailer ondanks gewiebel en geluiden stevig en 

veilig is. Tijdens deze stap ga jij zelf boven aan de klep of 

in de trailer staan en vraag je het paard om van links naar 

rechts en weer terug over de klep te lopen. Als je dit van 

bovenaf zou bekijken dan zie je dat je paard in een 8 loopt, 

waarbij hij elke keer van de klep af loopt en dan weer terug-

komt. De volgende stap is om je paard niet alleen over de 

klep te laten lopen maar ook te laten stilstaan op de klep, 

en de laatste stap is om hem na het stilstaan soms verder 

door te laten lopen en soms achteruit te vragen. Zodra dit 

goed gaat dan kun je dezelfde stappen doen, maar dan sta 

jij onder aan de klep op de grond en loopt je paard tussen 

jou en de trailer door. 

Laat ik de achtjes nog even concreet maken, ze bestaan 

namelijk uit twee stappen. Je zet je paard naast de trailer, je 

vraagt aan je paard ‘Ga’ door daarheen te wijzen waar je wilt 
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dat je paard heen gaat lopen. Hij loopt op, over en van de 

klep en dan vraag je meteen ‘Hier’, waardoor je paard om-

draait en weer richting de trailer klep loopt. Op dat moment 

click je en beloon. Het mooie is dat je paard dan meteen 

weer klaar staat voor de volgende helft van het achtje.

Stap 5: met 2 en 4 benen op de klep
De meeste mensen willen het paard meteen op de klep of 

in de trailer laten lopen. Wij doen dit bewust niet en al hele-

maal niet als het paard al een trauma heeft. Je roept hier-

door alleen maar oude en slechte ervaringen op, wij doen 

eerst de achtjes. Als je paard merkt dat hij controle kan uit-

oefenen over zijn eigen leerproces en het tempo gaan we 

verder met stap 5. Stap 5 laat je paard richting de trailer 

lopen wat te spannend kan zijn als je dit als eerste stap doet. 

Doordat de ogen van het paard anders werken, lijkt het voor 

je paard alsof hij niet in de trailer past, en dat gecombineerd 

met het feit dat hij niet kan ‘ontsnappen’ is als eerste stap te 

veel. Wij willen in deze stap niet dat het paard in de trailer 

loopt. Mocht dit per ongeluk toch gebeuren dan willen we 

dat je het paard ‘tegenhoudt’ en uit de trailer stuurt. Dit 

klinkt misschien vreemd en tegenstrijdig omdat je doel juist 

was om je paard in de trailer te krijgen, maar niets is minder 

waar. Wij willen het gefaseerd opbouwen en dit zou een te 

grote stap kunnen zijn, helemaal als het verkeerd gaat of 

als hij ‘schrikt’ en er meteen weer uit rent. Je paard heeft 

dan juist het tegenovergestelde geleerd van wat wij willen. 

Hij heeft geleerd om er snel uit te rennen als het span-

nend wordt. Wij vragen het paard dus eerst met 2 benen 

op de klep, later met 4 benen, en dan om stil te staan en te  

blijven staan totdat wij hem weer naar achteren vragen.  

Als hij door heeft dat hij nog niet in de trailer hoeft te lopen, 
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“Je vraagt het paard om van links 
naar rechts en weer terug over 

de klep te lopen.”

Deel 3

Wij willen in stap 5 niet dat het 
paard in de trailer loopt. 

“In dit laatste deel 
gaan we het hebben 

over de C van 
controle.”
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als hij merkt dat het helemaal niet eng is om op de klep stil 

te blijven staan en dat hij zelfs achteruit mag lopen als het 

toch te spannend werd zonder dat wij hem tegenhielden, dan 

en alleen dan gaat zijn vertrouwen in jou groeien. 

Laat ik dat hier nog even concreet maken. Jij gaat boven aan 

de klep staan. Je vraagt ‘Hier’ door je hand uit te steken zo-

dat je paard deze met zijn neus kan aanraken. Ondertussen 

loopt hij de klep op. Als hij op de klep staat met 2 voeten, 

dan click en beloon je. Je paard staat dan stil, dus vraag 

je ‘Blijf’ en click en beloon je, om daarna ‘Terug’ te vragen 

door naar zijn borst te wijzen. En nu komt het geheim, dit 

belonen we niet, we willen namelijk dat het dichterbij de 

trailer komen het meest belonend is. Je gaat nu weer verder 

met ‘Hier’, eerst nog twee keer op dezelfde plaats, om bij de 

volgende drie vragen je paard weer verder op of in de trailer 

te vragen.

Stap 7 is schakelen en het schot
Dit is misschien wel het grootste geheim van onze meer dan 

20-jarige ervaring met trailerladen en bouwt voort op stap 

5. We willen het paard zoveel mogelijk laten ervaren dat de 

trailer breed en groot genoeg is voor hem. Soms halen we bij 

een tweepaardstrailer het schot er helemaal uit, maar vaak 

is het voldoende om het schuin te zetten en dan het paard 

erop te vragen. En dan gaan we schakelen, we schreven al 

eerder: ons doel is niet om je paard op de trailer te laten 

lopen, dat zien we als bijvangst. Als je er zo naar gaat kijken 

haal je ook meteen veel druk van je eigen schouders af. Het 

doel is om controle te krijgen over de voeten van je paard 

altijd en overal, en dus ook in de trailer. We vragen het paard 

dus op de trailer met ‘Hier’ en later met ‘Ga’, en daarna vra-

gen we het paard om stil te blijven staan met ‘Ho’ en ‘Blijf’. 

In het begin vragen we hem om al na een halve seconde met 

‘Terug’ weer achteruit te lopen. In het begin helemaal uit de 

trailer, later tot op de klep, en aan het einde achteruit terwijl 

zijn voorbenen in de trailer blijven. We gaan dan de duur 

verlengen en voegen een verrassingselement toe, zodat hij 

niet weet of we dezelfde duur gaan vragen of dat hij meteen 

weer achteruit mag lopen. 

Doordat hij eerder achteruit mag lopen als dat voor hem 

nodig zou zijn, heeft hij weer door dat hij controle heeft over 

zijn eigen leerproces en gaat hij sneller vooruit. 

Stap 10 is rijden met de trailer
De meeste mensen stoppen met trainen na stap 8, onder 

het mom van ‘zo hij staat in de trailer, klep dicht, we zijn 

klaar’. Niets is minder waar. Ja, hij staat op de trailer maar 

dat is maar één derde van de oplossing. Het tweede wat je 

moet trainen is het rijden met de trailer, omdat je paard niet 

begrijpt dat hij vooruit gaat zonder dat hij zelf beweegt. Het 

is belangrijk dat hem geleerd wordt, ook in kleine stapjes, 

“Het doel is om controle te krijgen 
over de voeten van je paard altijd en 
overal, en dus ook in de trailer. ”

De 11 stappen
Stap 01: De basis

Stap 02: De achtjes 2.0

Stap 03: Benaderen en terugtrekken 2.0

Stap 04: Verkennen van de trailerklep

Stap 05: Met 2 en 4 benen op de klep

Stap 06: Met 2 en 4 benen in de trailer

Stap 07: Schot en Schakelen

Stap 08: Stang en Klep

Stap 09: Voorbereiden op het rijden

Stap 10: Rijden met de trailer

Stap 11: Laden op vreemd terrein

Als in stap 5 het paard met 2 

voeten op de klep staat dan clic
k 

en beloon je.

Als je twee uur investeert in het trailermak maken van je paard voordat er problemen zijn of voordat je het echt nodig hebt, dan heb je daar een leven lang plezier van.
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om vervoerd te worden met de trailer. Dat hij leert hoe hij 

zich het beste kan gedragen als er plotseling geremd wordt, 

hoe hij zijn evenwicht het beste kan vinden tijdens een bocht 

of nog erger bij het nemen van een rotonde. En laat ik dan 

meteen ook stap 11 verklappen, dat is het derde deel, het 

laden op vreemd terrein. Het is niets nieuws als je kijkt naar 

de stappen die je paard heeft geleerd op bekend terrein, 

behalve dan dat het op onbekend terrein is. Wij raden aan 

om dezelfde stappen te doorlopen op vreemd terrein (de 

stappen 2 t/m 8), waarbij het belangrijk is dat je stopt en ja, 

in het slechtste geval met je paard aan de hand terug naar 

huis loopt als je merkt dat het voor je paard nog te spannend 

is. Doe je dit niet dan heeft je paard geen controle meer over 

zijn leerproces, met als gevolg dat zijn vertrouwen in jou en 

de aanpak afneemt en jij een paar stappen terugvalt in je 

training, en dat zou zonde zijn.

Trailermak maken is een investering voor 
het leven
Volgens mij heb ik het al eerder geschreven: als je 

twee uur investeert in het trailermak maken van je 

paard voordat er problemen zijn of voordat je het echt 

nodig hebt, dan heb je daar een leven lang plezier van. 

Wij weten hoe fijn het is als jij je paard altijd en overal 

probleemloos kunt laden, zodat je zonder stress naar de 

wedstrijd kunt gaan of heerlijk ontspannen een buitenrit 

kunt maken. En daarom doen wij jou, als lezer van Level 

Up, een eenmalig aanbod. Voor € 97,- krijg jij levens-

lang toegang tot onze online ‘Trailermak Maak’ training’ 

waarin jij leert hoe je zelf in 11 stappen je eigen paard 

trailermak kunt maken. Alleen op de speciale Level Up 

pagina www.clickercoach.nl/leveluptrailerladen vind je 

meer informatie en deze speciale Level Up aanbieding. 


