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T R A I N I N G

‘We stoppen ermee!’ Beste mensen met paarden, deze 

woorden worden vaak in de marketing gebruikt als ‘click-

bate’ om mensen over te halen om toch maar een dienst 

af te nemen waar ze al lang interesse in hadden, omdat 

ze bang zijn dat deze anders niet meer te koop is.

In mijn geval is het anders. Na bijna 25 jaar werkzaam te 

zijn geweest in de paardenwereld heb ik besloten om er-

mee te stoppen. Vaak zeg je dan ‘met pijn in mijn hart’, 

maar dat heb ik niet. Het is een bewuste keuze, het voelt 

goed en ik heb deze beslissing eigenlijk al een hele tijd 

terug genomen. Laat ik uitleggen waarom het goed is.

Iets magisch
Bijna 25 jaar geleden ben ik bij toeval in de paarden-

wereld terecht gekomen. Geloof het of niet, maar ik was 

vroeger iemand die een hekel had aan dieren, wat had 

je daar nu aan? Iedereen die mij nu kent, kan zich dat 

waarschijnlijk niet eens voorstellen. Met mijn toenmalige 

vriendin waren we net verhuisd naar het buitengebied. 

Zij kwam uit de traditionele paardenwereld als springrui-

ter en bij het nieuwe huis hadden we ruimte voor paar-

den. De mensen met paarden hoef ik niet uit te leggen 

dat als je één paard hebt en er is ruimte voor meer paar-

den, dat deze er dan ook gaan komen. Zo ook bij ons. 

Voordat ik het wist hadden ‘we’ zes paarden. Dat waren 

bijna allemaal paarden die gered moesten worden en 

dus allemaal een gebruiksaanwijzing hadden. Ik werkte 

toentertijd als consultant en had ‘toevallig’ een aantal 

maanden geen opdracht en had alle tijd en dacht… laat 

ik eens iets met die paarden gaan doen. Een grote stap 

voor iemand die niets met dieren had. Compleet naïef en 

onwetend ben ik aan de slag gegaan met de paarden.

 

Ik deed wat ik ingegeven kreeg om contact te maken met 

de paarden en probeerde te kijken hoe de paarden rea-

geerden om op basis daarvan mijn gedrag aan te passen. 

Achteraf gezien kan ik nu zeggen dat daar iets magisch 

gebeurde :-). Omdat ik geen referentiekader had voor 

hoe je met paarden moest omgaan, wat normaal was en 

hoe alles werkte, was het voor mij toen heel normaal.

Natural Horsemanship
De paarden kwamen ondanks hun verleden, handig en 

graag naar me toe. Ik kon ze van alles laten doen op 

basis van hele kleine aanwijzingen, vaak alleen maar 

door te spelen met mijn energie. Nu zouden we dat 

Natural Horsemanship noemen. De paarden kregen weer 

vertrouwen in mensen, gingen zich beter gedragen en 

waren weer goed te rijden. Zelf reed ik toen nog niet. 

Wat ik deed bleek te werken en wekte ook de interesse 

van mijn toenmalige vriendin. We gingen ons er beiden 

in verdiepen om te begrijpen wat ik precies deed en 

waarom het werkte.  We kwamen al snel uit bij verschil-

lende Amerikaanse trainers zoals Pat Parelli en Monty 

Roberts, die mij konden uitleggen wat ik deed en 

waarom het werkte. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de 

Monty Roberts weg en daar heb heel ik veel van geleerd, 

Conrad van Pruijssen, bekend als de clickercoach, heeft voor dit magazine 
veel inspirerende artikelen geschreven de afgelopen jaren. Conrad heeft laten 
zien dat clickeren een effectieve en zeer paardvriendelijke methode is die 
voor elk deel van de training inzetbaar is. Samen met Wendy Misran heeft hij 
de afgelopen jaren heel wat paarden en mensen geholpen door te laten zien 
wat je kan bereiken met clickertraining. Conrad en Wendy gaan er helaas 
mee stoppen, maar niet zonder iets moois na te laten. Conrad blikt terug 
op hoe ze begonnen zijn, wat ze bereikt hebben en waar ze op hopen in de 
toekomst voor de paardenwereld. 
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maar toch voelde het nog niet als de hele waarheid. 

Ondertussen leerde ik Inge Teblick kennen toen zij een 

keer bij ons op stal kwam. Ze zei: “Jij clickert zonder 

primaire beloning’’. Ik zat helemaal in de Monty stroming 

en voordat ik begreep wat ze had gezegd waren we jaren 

verder en was ik al een paar keer naar een grotere lo-

catie verhuisd, hadden we al heel veel paarden getraind, 

ontzettend veel demo’s gegeven en beurzen gedraaid.

Onbekend maakt onbemind
Uiteindelijk viel het spreekwoordelijke kwartje en heb ik 

me, samen met Wendy Misran, volledig op het clickeren, 

het trainen met zogenaamde positive reinforcement, 

gestort. Toen wij, als beginnende trainingsstal, met NH 

begonnen werden we door iedereen uitgelachen. “Doe 

toch normaal, dat softe gedoe werkt niet, hij moet weten 

wie de baas is.” Ik woonde destijds in een omgeving met 

veel paardenmensen met een agrarische achtergrond die 

er hun eigen trainingsmethoden op nahielden, ik zal je 

details besparen. Toen ik later de overstap maakte naar 

het clickeren gebeurde precies hetzelfde. NH was in de 

recreatieve paardenwereld al bekend en geaccepteerd, 

maar zelfs daar was clickeren nog onbekend, en onbe-

kend maakt vaak onbemind. Ook toen heb ik mijn eigen 

pad gekozen, NH had mij laten zien dat ik hetzelfde kon 

bereiken als met de oude traditionele manier van trai-

nen, dus waarom zou ik met clickeren ook niet dezelfde 

resultaten kunnen bereiken. Ik geef ruiterlijk toe dat dit 

een vrij naïeve houding was, maar vaak is het goed om 

niet precies te weten hoe lastig iets gaat zijn, anders zou 

je er niet eens aan beginnen. Hier heb ik samen met 

Wendy een soortgelijke zoektocht gemaakt en zijn we 

bij heel veel trainers geweest die clickeren gebruikte bij 

dieren. Helaas waren er maar weinig die ook clickerden 

met paarden. Dat kon twee dingen betekenen: het is ge-

probeerd en het bleek niet te werken, of het is nog niet 

geprobeerd. Tijdens mijn NH tijd had ik voorbeelden die 

mij alles konden vertellen, maar tijdens mijn clickertijd 
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hebben we ALLES zelf moeten uitvinden. Wat werkt wel 

en niet bij paarden? Vooral het rijwerk heeft regelmatig 

voor hoofdbrekers gezorgd. Hoe kun je dit op een paard-

vriendelijke, positieve en vrijwillige manier doen?

Clickeren als effectieve en diervriende-
lijke training
Ik ben gaan clickeren en ik heb de afgelopen 10 jaar 

bewezen dat clickeren goed werkt, dat het niet alleen 

voor vrijheidsdressuur werkt, maar ook voor grond-, lon-

geer- en rijwerk. Sterker nog, als je problemen met je 

paard hebt, ongeacht wat het is, dan werkt vaak alleen 

clickeren. Clickeren staat voor mij voor een positieve, 

geweldloze en vrijwillige manier van het trainen van je 

paard, waarbij je gebruik maakt van beloningen (positive 

reinforcement) en goede trainingsplannen. Voor mij is het 

dus de meest diervriendelijke en effectieve manier om 

dieren te kunnen trainen, waarmee je dezelfde resultaten 

kunt bereiken als met dwang, druk en straf. Ik durf zelfs 

te beweren dat, als je echt goed kunt clickeren, je zelfs 

betere en snellere resultaten kunt bereiken dan met de 

traditionele manier van paarden trainen.

Zelfreinigend vermogen voor de 
paardensport
Je mag best weten dat ik een beetje bang ben, bang 

dat het houden en rijden van paarden een niet al te 

lang leven meer is beschoren. Deze angst komt niet zo-

maar uit de lucht vallen. In alle jaren dat wij onze eigen 

africhtingsstal hadden hebben wij altijd een open deur 

beleid gehad. Dat hield in dat je altijd, ongevraagd en 

zonder toestemming, mocht komen kijken naar hoe wij 

paarden trainden. Waarom? Omdat wij niets te verber-

gen hadden. Ik ben op veel plaatsen achter de schermen 

geweest waar het er anders aan toe ging. Ik heb veel 

zaken gezien die het daglicht niet konden verdragen. 

Best wat sub-toppers riepen onze hulp in als ze het met 

dwang, druk en geweld niet opgelost kregen. Wij hielpen 

de paarden graag en hoopten dat zij zich verder zouden 

verdiepen in onze aanpak, maar helaas is dit niet vaak 

gebeurd. Hoe hoger je in de professionele paardensport 

komt, des te groter de belangen zijn. En bij deze belan-

gen is het kennelijk ook geoorloofd om zaken te doen die 

ik niet diervriendelijk of in het belang van het dier vind. 

Ik ga hier geen namen of gebeurtenissen noemen, maar 

weet dat wat in het nieuws gekomen is maar een tipje 

van de sluier is van alles wat ik zelf heb gezien. Wat ik 

wens, hoop en wil is dat, vooral de professionele paar-

densport, een groter zelfreinigend vermogen gaat krijgen. 

T R A I N I N G

Dat men elkaar meer gaat aanspreken op wat wel en 

niet kan. Dat de paardensportbonden de ruiters, trainers 

en stallen die grensoverschrijdend gedrag naar paarden 

vertonen aanpakken en helpen. En als dit niet mocht 

werken deze dan echt actief gaan uitsluiten van de paar-

densport. Een even actuele als pijnlijke vergelijking kun 

je nu maken met de turnwereld. Iedereen, inclusief de 

KNGU (de bond voor de turnsport), wist dat er misstan-

den waren in de turnwereld. Sterker nog, in 2015 is er 

een rapport gewoon in de doofpot gestopt, waarin exact 

dezelfde beschuldigingen staan die nu weer opnieuw 

worden geuit. Ook dit laat zien dat er geen zelfreinigend 

vermogen in de turnwereld zit, dat zo’n bond niet zelf 

actief orde op zaken stelt, maar pas in beweging komt 

als het niet anders kan, als de buitenwereld ze hiertoe 

verplicht omdat de publieke opinie te sterk wordt. 

En juist voor dat laatste ben ik bang, de buitenwereld, de 

publieke opinie. Ik ben bang dat als de paardenwereld, 

en dan in het bijzonder de professionele paardensport-

wereld, niet gaat veranderen, de buitenwereld gaat ingrij-

pen. Ik veroordeel niemand voor het verleden, iedereen 

deed toen wat normaal en gebruikelijk was, maar als je 

met de kennis van nu nog steeds doet wat je deed dan 

vind ik dat niet meer kunnen. De laatste 10 jaar hebben 

dierenactivisten veel bereikt, omdat ze aan konden tonen 

dat er niet goed voor dieren werd gezorgd. Kijk naar de 

circussen, hier zijn dieren compleet verdwenen. Kijk naar 

waterpretparken, daar worden shows met dieren meer 

en meer verboden. Als wij, ook al hoor ik daar dus vanaf 

vandaag niet meer bij, als paarden(sport)wereld niet pro-

actief gaan veranderen en niet zorgen dat wij positief en 

diervriendelijk gaan trainen, dan ben ik bang dat er op 

termijn aanleiding voor dierenactivisten is om zich tegen 

de paardenwereld te gaan keren. Je kunt dan hopen dat 

het allemaal wel meevalt, maar in het slechtste scenario, 

het circusscenario, is het ineens afgelopen met het rijden 

van paarden. Misschien mag je nog wel paarden houden 

op de meest natuurlijke manier, maar is al het andere 

verboden. 

Wij hebben onze bijdrage geleverd
Ik sprak met de hoofdredacteur van dit magazine over 

ons afscheid van de paardenwereld en was blij en ver-

rast om te horen dat er in dit magazine drie artikelen 

over clickeren kwamen. Dit bevestigt dus precies wat ik 

voelde, dat wij ons werk gedaan hebben. Wendy en ik 

hebben heel veel paarden op een diervriendelijke manier 

getraind en we hebben duizenden mensen laten ken-

nismaken met clickeren. We hebben laten zien dat je 

met clickertraining hetzelfde kunt bereiken als met elke 

andere vorm van paarden trainen.

Ons afscheidscadeau aan jou
Zoals velen wellicht al weten hebben wij op www.hor-

seacademyonline.nl al onze online trainingen staan. We 

hebben de laatste jaren ook heel veel rijwerk gedaan met 

clickeren, helaas heeft dit nog niet geleid tot een alles 

omvattend online rijwerkprogramma. Maar niet getreurd! 

Ik weet dat een goede collega van mij, voor mij de beste 

clickertrainer in de business, Inge Teblick, bezig is met 

het boek ‘Rijwerk’. Maar voor al het andere, grondwerk, 

longeerwerk en traumawerk (inclusief trailermak maken), 

hebben wij online trainingen gemaakt die je kon kopen 

op onze site. En ik zeg bewust KON kopen, ze zijn name-

lijk vanaf 1 september niet meer te koop. Waarom niet? 

Als wij willen dat de paarden(sport)wereld verandert, als 
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wij willen dat iedereen op een positieve en diervriende-

lijke manier gaat trainen, dan moeten wij ook zorgen dat 

iedereen daar de mogelijkheden voor heeft. Dan moeten 

wij zorgen dat er geen excuses meer zijn zoals ‘ik weet 

niet waar ik het kan leren’, ‘ik weet niet hoe het moet’ 

of ‘ik heb er geen geld voor’. Daarom is ons afscheids-

cadeau aan iedereen in de paardenwereld en in het 

bijzonder aan alle paardenmensen, gratis toegang tot alle 

trainingen die we ooit hebben gemaakt. Oké, niet he-

lemaal gratis, je betaalt 1 euro per training, een training 

die vroeger ergens tussen de € 27,- en € 297,- kostte. 

Waarom? Ik begon over marketing dus laat ik er ook mee 

eindigen. Als iets helemaal gratis is dan blijkt dat mensen 

dat ook niet fijn vinden, en dat een klein bedrag, zelfs 

1 euro, al zorgt voor veel meer commitment. Commit-

ment om te beginnen, door te zetten en vol te houden 

en dat is natuurlijk ons doel bij dit afscheidscadeau. 

Ik wil iedereen, ook namens Wendy Misran waarmee ik 

de afgelopen 10 jaar het clickertrainen verder heb door-

ontwikkeld, bedanken die mij heeft geholpen om me te 

ontwikkelen, en natuurlijk bedank ik ook alle klanten die 

vertrouwen in onze manier van werken en trainen heb-

ben gehad, en alle mensen die helpen deelgenomen aan 

onze workshops en (online) trainingen. Maar in het bij-

zonder bedank ik alle paarden die hun vertrouwen blind 

aan ons hebben geschonken en die wij hebben mogen 

begeleiden van waar ze stonden, naar waar ze nu zijn. 

En ik bedank ze voor alles wat ik als mens qua persoon-

lijke ontwikkeling van ze heb mogen leren. Zonder deze 

paarden zou ik nu niet zijn waar ik nu als mens ben.

Tegenover elk afscheid staat een nieuw begin. Voor mij 

voelt het alsof ik in de mensenwereld hetzelfde ga doen 

als ik in de paardenwereld heb gedaan. De wereld voor 

iedereen een beetje mooier maken. Wil je weten hoe ik 

dat ga doen kijk dan voor meer informatie op 

www.reinventsociety.nl. 


