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T R A I N I N G

Waarom zijn er geboden nodig als het gaat 
over het trainen van je paard?
Geboden mag je zien als leefregels, regels die belangrijk 

zijn en die je kunt nastreven als het gaat over het trainen 

van je paard. Heel veel mensen vinden zichzelf (nog) 

geen trainer, maar leren hun paard wel iets aan of af. 

Ik heb voor deze activiteit geen ander woord dan trainen. 

Ben je dan meteen een trainer, of ben je een persoon die 

traint? Ik gok het laatste. Een paardentrainer is iemand 

voor wie deze 10 geboden (hopelijk) bekend terrein zijn, 

voor wie deze 10 geboden leefregels zijn die hij of zij elke 

dag al toepast bij het trainen van paarden. Als je echt 

een paardentrainer bent, dan heb je hier een opleiding 

voor gevolgd, en heb je tijdens je opleiding niet alleen 

alles geleerd over het (fysieke) paard, over een specifieke 

trainingsmethode, maar heb je hopelijk ook geleerd om 

te werken met trainingsplannen en heb je een goede 

kennis van de leertheorieën. Zoals je kunt lezen is het 

nog niet zo makkelijk om een echte paardentrainer te 

worden. Vandaar dat ik de 10 belangrijkste zaken voor 

iedereen die weleens een paard traint, iets aan- of af-

leert, heb opgeschreven. Het feit dat je hiermee bekend 

bent, erover nadenkt en probeert ernaar te handelen, 

maakt je sowieso al een veel betere paardeneigenaar. 

Trainingsgebod 1: 
begrijp de leerprincipes van het paard.
Het begint al met het besef dat 

paarden op veel verschillende 

manier kunnen leren, zoals: cog-

nitief, via habituatie, imprenting, 

klassieke conditionering, imitatie, 

operant conditioneren of social 

leren. Ga eens op onderzoek uit 

om te ontdekken wat al deze manieren van leren in-

houden, om vervolgens eens te bedenken of en hoe je 

deze manier van leren kunt inzetten als jij je paard gaat 

trainen. Laat ik een specifieke manier van leren expliciet 

toelichten: operant conditioneren. Operant conditioneren 

gaat over het koppelen van gedrag aan een gevolg (con-

sequentie). Dit kan een bekrachtiging (beloning) of een 

straf zijn. We spreken hierbij van negatief in de zin van 

iets wegnemen: iets onaangenaams wegnemen is nega-

tieve bekrachtiging, iets aangenaams wegnemen is een 

negatieve straf. Positief wil zeggen dat we iets gaan 

toevoegen: iets aangenaams bij positieve bekrachtiging 

en iets onaangenaams bij een positieve straf. De princi-

pes van operant conditioneren gelden bij alle vormen van 

de gangbare trainingsaanpakken. Het gedrag van je paard 

koppel je namelijk aan een gevolg. Is het gevolg voor je 

paard onprettig dan gaat je paard minder vaak dat gedrag 

vertonen. Is het gevolg voor je paard prettig dan gaat je 

paard dat gedrag vaker vertonen. Het is belangrijk om 

te begrijpen dat je paard leert van zowel negatieve als 

positieve gevolgen. Bij een negatief gevolg gaat je paard 

het proberen te vermijden. Bij een positief gevolg gaat 

je paard het vaker willen doen. Stel ik vraag mijn paard 

om een stap naar achter te doen door op zijn borst te 

"Heel veel mensen vinden 
zichzelf (nog) geen trainer, maar 

leren hun paard wel iets aan of af.”

Soms raak je geïnspireerd door andere mensen, mensen die initiatief nemen 
om de wereld, in ons geval de paardenwereld, een stukje mooier te maken. 
Machteld van Dierendonck is één van de mensen die Conrad van Pruijssen 
heeft geïnspireerd. Zij heeft een aantal jaren terug ‘De 10 geboden van het 
paard’ ontwikkeld. Haar geboden gingen over het houden en huisvesten van 
paarden. Dit is natuurlijk de basis als je het welzijn van paarden wil vergroten. 
De volgende stap is dat we ook het welzijn van paarden gaan vergroten als 
het gaat over het trainen van paarden. Conrad vond het dus tijd voor ‘De 10 
geboden om je paard te trainen’ en in dit artikel zal hij de 4 belangrijkste 
geboden toelichten. 
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De     geboden10
om je paard te trainen

Wil je meer informatie of een flyer 
downloaden om op te hangen omdat je ook 
voor deze 10 geboden staat of ernaar 
streeft om deze ook te gaan hanteren, 

ga dan naar www.keurmerkpaardentrainen.nl. 
Je kunt daar ook de overige geboden lezen.
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duwen. Als hij een stap naar achter doet, dan haal ik de 

druk op zijn borst weg. Het paard ervaart druk als iets 

negatiefs, dus hij gaat achteruit om de druk te vermijden. 

Je hebt nu dus negatieve bekrachtiging toegepast. Je 

moedigt het paard aan om iets te doen en dat doe je op 

een onaangename manier. 

Stel ik vraag mijn paard om een stap naar achter te doen 

door naar zijn borst te wijzen. Als hij een stap naar achter 

doet, dan geef ik een beloning. Het paard ervaart de be-

loning als iets positiefs, dus hij gaat achteruit om de be-

loning te krijgen. Je hebt nu dus positieve bekrachtiging 

toegepast. Je moedigt het paard aan om iets te doen en 

dat doe je op een aangename manier.

Stel ik vraag mijn paard om een stap naar achter te 

doen. Als hij niet naar achter loopt dan tik ik hem met 

een zweep of touw op zijn borst. Het paard ervaart dit 

als naar en omdat ik iets toevoeg (het tikken met de 

zweep), heet dit positieve straf. Je ontmoedigt het paard 

om niet te luisteren op een onaangename manier. 

Stel ik vraag mijn paard om een stap naar achter te 

doen. Als hij niet naar achter loopt dan geef ik geen 

beloning. Het is geen onaangename manier om tegen 

je paard te zeggen je krijgt geen beloning. Maar omdat 

ik iets weghaal (de mogelijkheid om een beloning te 

krijgen), heet dit negatieve straf. Je ontmoedigt het 

paard om niet te luisteren op een aangename manier. 

Ik nodig je dus uit om eens te gaan kijken hoe jij zaken 

aan je paard vraagt, of je paard traint. En als je merkt 

dat jij veel werkt op een voor je paard onaangename 

manier, door bijvoorbeeld druk weg te nemen als je 

paard gehoorzaamt of druk toe te voegen als je paard 

niet gehoorzaamt, probeer dan eens te kijken of jij je 

paard iets kunt vragen of aanleren op een aangename 

manier, door bijvoorbeeld een beloning te geven als je 

paard luistert of de beloning niet te geven als hij niet 

luistert.

Trainingsgebod 3: 
geef je paard een duidelijk doel als je gaat 
trainen.
Elke interactie met je paard zie ik 

als een vorm van trainen. Zelfs als 

je staat te knuffelen of borstelen 

ben jij je paard aan het trainen. 

Bij knuffelen wil je waarschijnlijk 

dat jij hem wel mag krauwelen 

maar je hebt liever niet dat hij het terug doet, zoals een 

paard normaal wel doet als paarden onderling krauwelen. 

Hetzelfde geldt voor het borstelen, waarschijnlijk wil je 

dat je paard stilstaat. 

T R A I N I N G De 10 trainingsgeboden

“Elke interactie met je 
paard zie ik als een vorm 

van trainen.” 

Het is dus belangrijk om een duidelijk doel te hebben als 

je je paard aan het trainen bent. Want als jij geen duide-

lijk doel hebt voor je paard, hoe kan je paard dan weten 

wat je van hem verwacht? En als hij niet weet wat jij van 

hem verwacht dan weet je paard ook niet wat hij moet 

doen om een beloning te krijgen. Hij weet dus niet wat 

er nodig is om op een aangename manier aangemoedigd 

te worden. Daarnaast helpt een doel om te weten waar 

je heen wil met de training van je paard. Wat wil je dat 

hij over een week, een maand of een jaar kan? 

Zodra je weet wat je grotere doel is, bijvoorbeeld stress-

vrij buitenrijden door het bos, een L-proef rijden met een 

winstpunt, of een Endurance rit van 50km, pas dan kun 

je het grotere doel opknippen in kleinere subdoelen, in 

kleine stapjes die je dan allemaal apart kunt trainen. Dan 

zie je meteen hoe nauw alle geboden met elkaar samen-

hangen, want dan raak je ook Gebod 4: ‘leer je paard 

stap voor stap iets nieuws’ en Gebod 5: ‘zorg dat jij je 

paard opzet voor succes’. Want alleen als je weet wat je 

doel is en de stappen daarnaartoe kent, kan je je paard 

vragen stellen die hem opzetten voor succes. En dan kun 

je je paard weer belonen als hij iets goed doet.

Trainingsgebod 9: 
leer je paard zaken voordat je ze nodig 
hebt.
Ik denk dat het 9e gebod 

misschien wel het belang-

rijkste van allemaal is. Hoe 

vaak gebeurt het niet dat jij 

iets wilt van je paard, dat 

je paard iets nu moet doen 

of kunnen, terwijl je hem dit nog nooit eerder hebt uit-

gelegd? Dat is als tegen een kind van vijf dat nog nooit 

zwemles heeft gehad, zeggen ‘zo nu gaan we zwemmen 

want daar heb ik als ouder zin in’. Het klinkt misschien 

vreemd maar als je er goed over nadenkt is dat precies 

wat we vaak met onze paarden doen. Het zit hem in 

simpele zaken als, je wilt dat je paard stilstaat met op-

stappen, maar heb je dat wel goed getraind en ook in 

elke situatie en omgeving? Of verwacht je gewoon van 

je paard dat hij wel weet dat hij niet mag bewegen? 

Hetzelfde zie je vaak bij het trailerladen. Mensen willen 

op wedstrijd, naar het bos of naar het strand. Ze heb-

ben het rijden thuis goed geoefend, maar het paard nog 

nooit of veel te weinig laten kennismaken met de trailer. 

En dan niet alleen kennismaken, maar ook getraind om 

er gemakkelijk op en af te lopen en ontspannen te staan 

als jij aan het rijden bent. Natuurlijk kun je geluk heb-

ben dat het de eerste paar keer goed gaat, maar hoeveel 

verhalen heb je wel niet gehoord over paarden die er na 

3 of 4 keer niet meer, niet gemakkelijk of niet zonder 

dwang meer op liepen? En denk dan nog eens terug 

aan de leertheorie uit trainingsgebod 1. Als je je paard 

er dan met een longeerlijn of een hek in moet zetten, is 

dat dan aanmoedigen of ontmoedigen omdat hij anders 

ontsnapt? Gaat het dan voor je paard op een aangename 

Habituatie gebeurt wanneer een paard veelvuldig 

aan een prikkel wordt blootgesteld, zonder dat hij daar 

invloed op heeft. Het paard went aan bepaalde zaken 

en zal er steeds minder op reageren.
 

Imprenting is alles wat geleerd wordt kort na de 

geboorte van een veulen. Deze ervaringen blijven een 

leven lang bij.
 

Klassieke conditionering is het koppelen 

van een prikkel zonder enige betekenis. Zoals de 

bel (van het hondje van Pavlov) gekoppeld aan een 

gevolg met betekenis, bijvoorbeeld eten.
 

Imitatie gaat over het nabootsen van gedrag. 

Een dier leert iets door een ander dier te observeren 

en dit gedrag na te doen.
 

Cognitief leren gaat over wat er binnen in het 

paardenbrein gebeurt. Het gaat over het opslaan, 

onthouden en omzetten van informatie.
 

Sociaal leren gaat over wat paarden van elkaar 

leren door bij elkaar te zijn.
 

Operante conditionering gaat over het 

gevolg op een bepaald gedrag. Dit kan een 

bekrachtiging (beloning) of straf zijn.

"Operant conditioneren gaat over 
het koppelen van gedrag aan een 

gevolg (consequentie).”

"Alleen als je weet wat je doel is en 
de stappen daarnaartoe kent, kan je

 je paard vragen stellen die hem 
opzetten voor succes. ”

Onaangenaam Aangenaam

Aanmoedigen

Ontmoedigen

Negatieve 
bekrachtiging

Positieve
straf

Positieve 
bekrachtiging

Negatieve
straf
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Wendy Misran en Conrad van Pruijssen 
hebben meer dan 30 jaar gezamenlijke 
ervaring en meer dan 2500 paarden op 
een beloningsgerichte wijze getraind. 
Daarbij hebben zij duizenden mensen 
geholpen om grote en kleine problemen 
op de grond, in de trailer of onder het 
zadel op te lossen, middels lessen aan 
huis, workshops op pensionstallen en 
hun online ‘horse academy’ trainingen.

Wendy Misran en Conrad van Pruijssen

Twee amazones zullen in de week van 22 juli 300+ kilometer 
te paard afleggen om geld op te halen voor ruiters met fysieke 
en/of mentale beperkingen. Stichting De Stalvrienden biedt 
hen tegen tarieven op reguliere maneges, speciaal aange-
paste lessen.

Om de ruiters deze lessen en de benodigde hulpmiddelen 
te kunnen bieden, is de stichting echter ook afhankelijk van  
donaties en acties!

Doneren kan op het rekeningnummer van De Stalvrienden, NL22 RABO 0105 3485 46, met de vermelding ‘trektocht’.
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Steun Stichting 
De Stalvriendenmanier of op een onaangename manier? Deze manier 

van laden is dus onaangenaam en je ontmoedigd hem 

om te ontsnappen, en dan valt het dus in de categorie 

positief straffen. Maar het maakt niet uit wat het is, be-

denk wat je met je paard wil doen. Zodra je weet wat 

je met je paard wil doen, denk dan na over wat je paard 

allemaal moet kunnen. Nu je weet wat je wil en wat je 

paard moet kunnen kan je dus de verschillende doelen, 

onderdelen of stappen gaan trainen. Dus trainen voordat 

je het echt nodig hebt. Hierdoor blijft de training voor 

je paard en jou leuk en gezellig, maar nog belangrijker, 

er komt geen druk of stress op te staan omdat je paard 

ineens iets moet doen wat hij nog niet kan of nog nooit 

geleerd heeft. Hierdoor ervaart je paard veel minder tot 

geen stress en wordt zijn welzijn verbeterd.

Trainingsgebod 10: 
laat je begeleiden als het niet lukt.
Eerder schreef ik al 

dat, als je als paarde-

neige-naar je paard 

traint, wat je altijd doet, 

je dan nog geen paarden-

trainer bent. Weet dat 

als jij je de eerste negen 

trainingsgeboden eigen 

maakt, je dan hard op weg bent om op een bewuste 

manier je paard te trainen. Doordat je op een bewuste 

manier je paard traint is de kans heel groot dat je veel 

succes ervaart, dat jij veel plezier met je paard hebt en 

dat je een goede band hebt met je paard. Weet tegelij-

kertijd ook dat er situaties kunnen zijn, misschien door 

het verleden, een slechte ervaring of een slechte trainings-

aanpak, dat het niet gaat zoals jij zou willen. De vraag is, 

wat doe je dan? Ga je zelf door, met het gevaar dat het 

probleem alleen maar erger of groter wordt? Vraag je een 

vriend of vriendin, die ook geen trainer of coach is, om te 

helpen? Of ga je op zoek naar een trainer die de eerste 

negen trainingsgeboden onderschrijft, om je te helpen? 

Een trainer zal het paard voor je trainen. Of ga je op zoek 

naar een paardencoach die niet alleen weet hoe je een 

paard moet trainen maar die ook jou als eigenaar kan 

trainen en/of coachen, zodat niet alleen je paard iets leert 

maar jij als paardeneigenaar ook?

Meer informatie vind je op 
www.keurmerkpaardentrainen.nl. 

5 oktober 2019 geven we op EquiDay
een lezing over de 10 geboden voor 

het trainen van paarden.

Heb jij een paard 
met een trauma?
Conrad komt je gratis helpen!
ClickerCoach Conrad van Pruijssen heeft aangeboden om 

voor Level Up een drieluik te maken om te laten zien 

hoe goed clickeren werkt bij het oplossen van trauma’s 

bij paarden. Hiervoor zoekt Conrad drie proefpaarden, 

paarden met een ‘trauma’ welke je graag opgelost wil 

hebben. Het gaat om lichte trauma’s waarvan het binnen 

ongeveer 2 uur opgelost kan worden, of op zijn minst 

een hele grote verbetering te zien zal zijn. Conrad komt 

gratis je paard trainen als hij het opgenomen beeldma-

teriaal mag gebruiken. Er wordt niet alleen een artikel 

met foto’s van gemaakt maar ook een online video trai-

ning. De online training is voor iedereen gratis te bekijken 

zodat mensen zelf aan de slag kunnen als ze een paard 

hebben met een soortgelijk trauma. 

Heb jij zo’n paard en wil je meer 

weten of je paard opgeven ga dan 

naar www.clickercoach.nl/ehbt/ 

(Eerste Hulp Bij Trauma’s).


