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Jij dacht het. Jouw paard deed het

Hoe fantastisch zou het zijn, als je alleen al aan iets dacht en je paard het dan al deed?

Misschien heb je dit al wel eens ervaren, waarbij het echt leek of jullie samen één
waren, of heb je wel eens het omgekeerde meegemaakt, waarbij je dacht “als mijn
paard maar niet in die hoek schrikt,” het juist (misschien daarom wel) gebeurde. 
Dit is de kracht van onze gedachten. En paarden zijn hier vaak erg gevoelig voor.

Daarover gaat dit E-book

Dit e-book gaat over hoe wij hier in positieve zin gebruik van kunnen maken. 
Als wij ons paard iets willen leren of iets duidelijk willen maken en hoe wij dit kunnen
combineren met de hulpen die wij (vaak) al kennen.

Vele boeken zijn vol geschreven met de omschrijving van de “juiste hulpen", zoals van
hand of been, alleen wordt vaak het stuk wat daaraan vooraf gaat over het hoofd
gezien. En dat stuk is nou juist net datgene wat door het paard vaak beter begrepen
wordt. 

Daarom begint het bij jezelf met het bewust inzetten van de volgende facetten:

- het zoeken en vinden van een optimale afstemming
- het gebruik van de 4 aspecten
- het hanteren van de juiste intentie
- het gebruiken van visualisatie als tool

Waarbij je later ook nog je energie en focus kan inzetten en dit kan ondersteunen met
je lichaamstaal en - positie.
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je begrijpt je paard beter
je hulpen worden kleiner
je paard snapt beter wat jij hem vraagt
je paard reageert alerter en fijner
je paard gaat meer laten zien wat hij aankan omdat jij daar voor openstaat
jullie voelen een nauwer contact en jullie omgang samen wordt fundamenteel
anders
je kunt makkelijker een verbinding leggen tussen het grondwerk, longeren en
rijden
je werkt meer samen vanuit synchroniciteit en verbinding
je ontdekt het gevoel van eenheid en harmonie met je paard

Hierdoor vind je de volgende optimalisering in de relatie met je paard:

Het leuke is dat het voor iedereen toepasbaar is, ongeacht je niveau van jezelf en je
paard. Of je het nou alleen rijdend of ook op de grond wilt toepassen.

Hoe dan, vraag jij je nu af en daar ben ik al ruim 20 jaar mee bezig en dát ga ik je heel
graag uitleggen. Veel leesplezier gewenst!
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Yacinta

Wil jij vanuit harmonie en

lichtheid met je paard

omgaan en trainen? Samen

een gevoel van balans en

eenheid ervaren? Kijk dan

HIER naar mijn nieuwe

online training! 

 

www.allin1forhorses.nl

https://academy.allin1forhorses.nl/online-training/
https://academy.allin1forhorses.nl/
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Je wilt natuurlijk het liefst een standaard recept van wat je paard nodig heeft, hoe je
er het beste mee om kunt gaan en kunt trainen. Dat zou wel zo makkelijk zijn. Dan
heb je minder kans op fouten. Kan je de automatische piloot aanzetten en ook elke
keer een goed resultaat met de training behalen.

Helaas bestaat dat in mijn ogen niet, want... 

Elk wezen is uniek en heeft zijn eigen optimale afstemming.

Dit geldt voor ons als mens, maar ook voor alle dieren. 

Het is te vergelijken met een radiozender. Die moet ook afgestemd zijn op de juiste
frequentie wil je een zuiver geluid ontvangen.

Daarom is het juist de kunst om te:

 - KIJKEN - LUISTEREN - VOELEN -

naar je paard, om in het moment, bij een bepaalde oefening of situatie, 
de optimale afstemming te vinden en daar naar te handelen. Als hieraan wordt
voldaan zal de eenheid die wij zo graag wensen zich als vanzelf sterker gaan
ontwikkelen.

Dit kan betrekking hebben op verschillende facetten, zoals wel of geen ijzers of rijden
met bit, dag en nacht buiten of s ‘nachts op stal, maar uiteraard ook in je training.
Meer of minder tempo, veel rechtuit of juist meer voltes, lager met het hoofd en de
hals of juist wat hoger…?

Alles wordt bepaald door wat jouw paard op dat moment nodig heeft. Soms is het
hierbij ook gewoon een kwestie van uitproberen. En kijken wat voor reactie je paard
hier op geeft.

Hoofdstuk 1 ~ Optimale afstemming ~
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Mijn ideaal was altijd om mijn paarden dag en nacht buiten in een kudde te houden.
Helaas gaven mijn warmbloeden na een tijd duidelijk aan dat de continue prikkels voor
hen te veel stress gaven en uiteindelijk bleek voor hen overdag lekker veel buiten en 
's nachts op stal toch veel fijner. Maar dit is geen vast gegeven. Ik blijf altijd kijken
naar hun mentale en fysieke toestand. 

We mogen ook niet vergeten dat de natuurlijke omstandigheden vaak niet meer
aanwezig zijn, zoals in het geval van de hoeven. Het is haast onmogelijk (in grote
delen van Nederland) om een paard een ideaal terrein aan te bieden met verschillende
soorten bodems waar hun hoeven op een goede manier gestimuleerd worden. Zodat
ze zich kunnen ontwikkelen in hardheid en met de zo gewenste flexibiliteit.
Daarom kan het nodig zijn om jouw paard te laten beslaan.

Stem je ideeën af op wat je paard nodig heeft
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Ook qua training zullen de omstandigheden regelmatig sterk variëren. Denk hierbij aan
het weer, de drukte op stal, het gedrag van andere paarden (in training), de geluiden in
de omgeving én hoe jij je die dag zelf voelt.

Is er ineens meer kou en/of wind, dan kan het zijn dat je paard extra fris is en mag je al
blij zijn als hij zo gedoseerd mogelijk zijn frisheid eruit kan lopen. Als hij aan het einde
even wat ontspanning laat zien is dat al een 10 waard. 

Afhankelijk van jouw type paard kun je juist wel of niet veel afwisseling en variatie
aanbieden om te zorgen dat hij zich op jou gaat focussen.

Merk je tijdens de training dat je paard stijver is dan jij had verwacht (misschien heeft
hij wel een handstand gedaan in zijn vrije tijd 😉), dan heeft je paard meer rekken en
strekken nodig die dag. 

Observeer goed de signalen van je paard. Wat is zijn gelaatsuitdrukking? Zoals zijn
neus, ogen en oren. Is zijn lichaam gespannen of ontspannen? Zoals de positie van zijn
hals en zijn houding. (Wil je hier meer over weten dan zijn er goede boeken over te
vinden).

Stem je training af op wat je paard nodig heeft
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Voor de volgende keer dat je naar je paard gaat: 

1.Hoe voel jij je?

2. Wat zijn de omstandigheden? Zoals het weer en de drukte op stal?

3.Reageert hij ergens gevoelig op zijn lichaam bij aanraking, tijdens het poetsen of met
opzadelen? Valt je iets anders op? Probeert jouw gevoel je wat te vertellen?

4. Hoe is je paard tijdens de training? Heeft hij veel of weinig energie? Voelt hij stijf of
soepel? Wil hij graag met zijn hoofd en hals laag of juist liever hoger? Heeft hij moeite
met een bepaalde oefening?

Leer jezelf op deze 

manier aan om steeds

weer in het moment af

te stemmen op je paard

en te kijken welke

behoeftes jouw paard

heeft.

 

Optimale afstemming tijdens jullie training
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Op het moment dat je de optimale afstemming bereikt, valt alles op zijn plek en voelt
het heel vanzelfsprekend, bijna zelfs té simpel en gewoon. 

Maar niets is minder waar. Het is heel bijzonder als jullie dit bereiken!

Paarden kunnen ons dit heel mooi laten ervaren, omdat er dan een gevoel van eenheid,
harmonie, balans, zachtheid ontstaat. 

Het voelt voor mij als een synchronisatie tussen twee wezens. Het voelt als twee zielen
die één gedachte worden. Een hartverwarmende beloning. 

Reflectie op jezelf en je paard

Het kan zijn dat jij aan een bepaalde oefening dacht en je paard het al deed of dat
jullie samen op de grond in een gelijk ritme hebben bewogen.

5. Omschrijf voor jezelf een moment dat je dit gevoel met je paard hebt ervaren. Wat
deden jullie samen, hoe voelde het? 

All in 1 For Horses 8



All in 1 For Horses 9

Om een beter beeld te krijgen van de behoeftes van jouw paard (en ook van jezelf),
kan je gebruik maken van de vier aspecten:

FYSIEK - EMOTIONEEL - MENTAAL – SPIRITUEEL

Deze zijn van invloed op je relatie met je paard en de training van je paard

Dit alles samen vormt één geheel waarin wij op zoek zijn naar een optimale balans in
al deze aspecten voor zowel ruiter als paard! 

Hoofdstuk 2 ~ De vier aspecten ~ 



Ben je je bewust van je lichaamstaal naar je paard toe
Heb je een onafhankelijke houding en zit
Heb je een goede balans, coördinatie en timing op de grond en in het zadel

krijgt je paard voldoende (vrije) beweging
heb je voor je paard een goed passend zadel en (bitloos) hoofdstel
heeft je paard geleerd om in balans te lopen, zodat hij een ruiter kan dragen
kan je paard makkelijk ontspanning vinden

Voor de fysieke balans zou je voor jezelf kunnen denken aan:

Voldoende rust en tijd voor ontspanning, de juiste voeding, genoeg lichaamsbeweging
en souplesse, dragen hier ook aan bij.

Als je hierbij kijkt naar je paard zou je kunnen denken aan:

Op de juiste wijze bekappen of beslaan, voer afgestemd op zijn behoeftes, regelmatige
check van zijn lichaam, dragen hier ook aan bij. 

6. Als je kijkt naar jezelf; welke dingen gaan al wel goed en wat zijn de verbeterpunten?

7. Als je kijkt naar je paard; welke dingen gaan al wel goed en wat zijn de
verbeterpunten

Fysieke balans 
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heb je goed contact met je paard
luister je makkelijk naar je eigen gevoel
voelt datgene wat je met je paard doet oké voor jou
waar worden jullie blij van

heeft je paard voldoende contact met soortgenoten
is er voldoende mogelijkheid tot expressie en uiting van de creativiteit van je paard

Voor de emotionele balans zou je voor jezelf kunnen denken aan:

Of is er iets waarbij je angst of spanning ervaart?

Het is ook belangrijk om je niet te veel door je emoties te laten leiden. Stel dat je paard
niet uit zichzelf naar je toe komt dan zou je daar geïrriteerd over kunnen raken en dit
voelt je paard meteen. 

Als je hierbij kijkt naar je paard zou je kunnen denk aan:

Of laat je paard ergens angst of spanning zien?

8. Als je kijkt naar jezelf; welke dingen gaan goed en wat zijn de verbeterpunten?

9.Als je kijkt naar je paard; welke dingen gaan goed en wat zijn de verbeterpunten?
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heb je voldoende kennis omtrent je paard en het wezen paard
ben je je bewust van wat je doelen zijn voor jezelf en je paard

krijgt je paard voldoende afwisseling
wordt hij mentaal gestimuleerd met verschillende prikkels, zoals hersenwerk
krijgt hij de kans en de ruimte om zelf na te denken en oplossingen te vinden

Voor de mentale balans zou je voor jezelf kunnen denken aan:

Let op! De mentale kant heeft vaak de neiging om te overheersen. We zijn steeds weer
aan het plannen en daardoor “zitten we erg in ons hoofd." Daardoor pikken 
we de signalen van onszelf en ons paard niet meer op.

Voor de mentale balans zou je voor je paard kunnen denken aan:

10. Als je kijkt naar jezelf; welke dingen gaan goed en wat zijn de verbeterpunten?

11. Als je kijkt naar je paard; welke dingen gaan goed en wat zijn de verbeterpunten?
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de ontwikkeling van je 'eigen ik', beste versie van jezelf worden
het vinden van je passie, waar worden jij en je paard blij van
het volgen van je dromen samen met je paard

mag je paard er ook gewoon 'zijn'
luister jij ook naar wat je paard jou te vertellen heeft
luister je ook naar wat je paard je te leren heeft

Voor de spirituele balans zou je voor jezelf kunnen denken aan:

Hierbij is het grotere doel dat uiteindelijk alles in 'the bigger picture' samenkomt.

Voor de spirituele balans zou je voor je paard kunnen denken aan:

Hierbij wil jij graag zijn 'spirit' behouden én verder ontwikkelen!

12. Als je kijkt naar jezelf; waar droom jij van? Waar zou jij nog graag samen met je
paard naar toe willen groeien?
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Fysieke balans
Hij heeft lange benen en een lange rug, dus
hij heeft veel stabilisatie van zijn ‘core'
nodig. Verder heeft hij veel behoefte aan
beweging en heeft hij voer met een hogere
energiewaarde nodig.

Emotionele balans
Hij heeft behoefte aan veel eigen ruimte en
voldoende rust, daarom doet hij het beter in
een kleinere kudde en ’s nachts op stal.

Mentale balans
Hij heeft veel behoefte aan structuur en
vaste routines en is ook gauw overprikkeld.

Spirituele balans
Hij is een erg gevoelig en wijs paard, waarbij
ik steeds vanuit rust hem de ruimte mag
geven dat hij kan zijn wie hij is.

Fysieke balans
Ik neig zelf naar een holle rug, het steeds
weer vinden van mijn bekkenbalans is
belangrijk. Het loslaten en rekken van mijn
bovenbenen is een aandachtspunt, hierdoor
kan ik dieper zitten. Ik ben zelf
rechtshandig, ik probeer bewust ook dingen
linkshandig te doen, zoals vegen. Verder
voel ik mij fitter en beter in balans als ik
naast paardrijden ook aan hardlopen, roeien
en zwemmen doe.

Emotionele balans
Belangrijk is dat ik balans vind tussen het
sociale contact en voldoende rust. Ik mag 
mijzelf nog meer de ruimte geven om
creatief te denken en ik  mag vaker buiten
de lijntjes kleuren.

Mentale balans 
Ik wil graag altijd mijn kennis uitdiepen.
Soms heb ik te veel plannen en als ik te
druk ben, ben ik te veel in hoofd. Mijn
paarden reageren daar negatief op. Dat is
telkens weer een les die ik mee mag nemen

Spirituele balans
Ik wil graag mijn kennis delen en mensen
bewuster maken van 'the bigger picture‘
samen met hun paard.

~ Mĳn paard Winnie ~

~ Ikzelf ~

Insight story
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14. Welke intenties heb jij voor de komende maand met je paard? En voor deze week? 

15. Welke intenties heb jij voor vandaag met je paard? En voor een bepaald moment?

All in 1 For Horses 15

Om tot optimale afstemming te komen, kan je gebruik maken van onze INTENTIE.

Onder intentie versta ik 'datgene waarmee we ons contact met het paard leggen,
vasthouden, verdiepen en uitbreiden'. 

ALTIJD - OVERAL - HIER en NU

Jouw intentie is in hoge mate bepalend voor wat je met je paard doet. Ik beschouw dit
als de boodschap achter elke vraag die we aan ons paard stellen. Zonder intentie is de
rest als een leeg omhulsel. 

Met welke intentie ga je naar stal? Met welke intentie vraag je iets aan je paard? 
Mijn intenties zijn: 

“Alles wat ik aan het paard vraag doe ik om het welzijn van mijn paard te vergroten.”

En

“Ik wil graag dat hij zich bewust wordt van zijn lichaam en gaat voelen hoe hij eerst
zichzelf en later ons erbij in balans kan dragen.”

Je kan het voor diverse niveaus gebruiken:

Hoofdstuk 3 ~ Intentie ~

13. Met welke intentie heb jij je paard gekocht? Wat waren je doelen en dromen?

Vervolgens kan je kijken naar je intenties voor een bepaalde periode.



"Wil ik juist dat mijn paard ontspant op een signaal van touw of zweep, of wil ik
juist dat hij gaat bewegen?"

“Mag het paard blijven staan als ik op de grond naar de andere kant loop of wil ik
graag dat het paard mij volgt?”

“Betekent mijn buitenbeen achter de singel tijdens het rijden dat ik aan het paard
vraag zijn achterhand naar binnen te brengen of is het slechts een begrenzing aan
de buitenkant?”

Maar ook tijdens onze training of omgang met het paard blijft de desbetreffende
intentie steeds weer opnieuw een belangrijke rol spelen.

Het geeft voor het paard aan wat de betekenis is van het gevraagde aan het paard.

Al deze dingen worden vooral bepaald door onze intentie erachter.

Je zou het voor een deel dus ook kunnen beschouwen als een bepaald doel of een
bedoeling. Maar het is meer dan dat! 

Het is echt onze EMOTIONELE, MENTALE en SPIRITUELE verbinding naar het paard
toe.

Het bepaald voor een groot deel of datgene wat wij van ons paard vragen als prettig en
aangenaam wordt ervaren en of het begrijpelijk is voor ons paard.

Uiteindelijk is ons doel dat het paard onze intentie gaat volgen en dat er nagenoeg
geen extra hulpen meer nodig zijn.

Voordat het zover is moeten wij ons als eerste bewust worden van dit aspect.

Wanneer je de volgende keer met je paard aan de slag gaat sta dan vooraf even stil
met welke intentie je wat aan je paard vraagt.

Bijvoorbeeld bij het naar je toe komen vanuit wei of paddock, het blijven staan
wanneer je opstapt en met welk doel je gaat rijden. 

.
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Ook wanneer het paard iets anders doet dan het gevraagde of wanneer er een
miscommunicatie plaatsvindt, sta dan eerst even stil bij het feit of jouw intentie wel
duidelijk en begrijpelijk is voor je paard.

Kortom het maakt niet uit wat het is, zolang je maar dit stukje bewustzijn meeneemt.

16. Bij wat of welke vraag heb jij bewust dit vanuit je intentie ondersteund en hoe
reageerde je paard hierop?

17. Omschrijf een keer dat er miscommunicatie tussen jou en je paard was. Wat wilde jij
en wat deed je paard? Begreep je paard je niet of was je niet duidelijk genoeg?

18. Hoe zou de volgende keer het gebruik van de juiste intentie dit kunnen voorkomen
of vergemakkelijken?
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Het is ook belangrijk en interessant om te kijken naar de intentie van jouw paard.

Dit kan zijn bij een signaal van je paard, zoals een achterbeen optillen. Je paard kan dit
doen, omdat hij jeuk heeft, ergens ongemak ervaart of ergens een vlieg heeft zitten.
Hierbij speelt jouw eigen gevoel, in combinatie met kennis en ervaring, een belangrijke
rol in het bepalen van de desbetreffende intentie van jouw paard.

Ook tijdens de training is het van belang om de intentie van jouw paard waar te nemen,
omdat dit doorslaggevend is voor de timing van jouw hulpen en het moment van
beloning. Wanneer jij vraagt aan je paard om een bepaalde oefening uit te voeren, kan
het zijn dat dit nog niet gelijk perfect gaat, maar dat jouw paard wel erg zijn best doet
om het gevraagde uit te voeren. Dan wil je hier wel voor belonen.

19. Geeft jouw paard bepaalde signalen af, zoals gapen, oren naar achteren, staart
zwiepen, een been optillen? Welke intentie zou hierachter kunnen zitten van je paard?

20. Kies tijdens de training een bepaalde oefening of tempo uit en let extra op de
intentie van jouw paard. Wat heb je gekozen en met wat voor een intentie probeerde je
paard dit uit te voeren? 
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Je intentie kan je ook weer ondersteunen met visualisatie.

Dit is een plaatje of beeld in je hoofd, van datgene wat je wilt, in dit geval wat je aan 
je paard vraagt of wat je samen wilt uitvoeren.

Hierbij kan je je eigen verbeelding gebruiken om het aan te vullen met een bepaald gevoel
of geluid (ik denk vaak aan ritme van de achterbenen van het paard) om het geheel te
completeren.

Een hulpmiddel hierbij kan zijn om te denken aan een beeld op een televisiescherm.
Hierbij is de kunst om het simpel en duidelijk te houden - en indien nodig - in 
kleinere stukjes te hakken.

Paarden zijn wezens van 'in het hier en nu zijn' en als wij teveel tegelijk of vooruit denken,
snapt het paard het vaak niet meer.

Mijn ervaring is, hoe zachter en soepeler ons lichaam is, des te beter komt onze
visualisatie door bij het paard.

Een visualisatie kan bijvoorbeeld te maken hebben met:

HOUDING - RICHTING - TEMPO van het paard en de OEFENING die je van hem vraagt. 

Bijvoorbeeld:

Houding - voorwaarts neerwaarts, of meer opwaarts, wel of geen stelling

Richting - richting bepaalde letter, pion, punt op het hek of een boom als je 
buiten rijdt

Tempo - de gang van je paard en daar de variatie in tempo

Oefening - een volte of een zijgang

Wanneer je iets aanleert, kan je focussen op maar één of twee dingen, zoals
aandraven bij A of halthouden bij een bepaalde pion.Later kan je steeds méér met 
elkaar combineren.

Het kijken naar filmpjes en foto’s van ruiters die je bewondert kan hierbij helpen. 
Of film jezelf en kijk dit terug, zodat je steeds meer een beeld voor ogen kan halen.

Hoofdstuk 4 ~ Visualisatie ~
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Wil jij jouw paard een nieuwe oefening leren?

Zorg dan dat jezelf eerst een duidelijk beeld hebt van hoe die oefening gaat en hoe je wilt
dat het eruit gaat zien. Dat scheelt enorm voor jou en je paard! 

Bedenk een oefening voor je paard die je hem graag wilt aanleren, dit kan zowel op de
grond als onder het zadel. Zoek hiervan en plaatje of een filmpje. Zodat je een duidelijk
beeld hebt van wat je van je paard wilt. Gebruik vervolgens dit beeld als een visualisatie
wanneer jij je paard de oefening aanleert.

Bijvoorbeeld:
Intentie: De achterhand, vanuit het rechter achterbeen, een pas opzij vragen, waardoor het
rechter achterbeen meer onder het zwaartepunt komt.
Visualisatie: Het rechter achterbeen kruist voor het linker achterbeen langs en stapt richting
het zwaartepunt naar voren.

Het aanleren van een oefening 

21. Welke oefening heb je gebruikt en hoe reageerde je paard erop?
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Tenslotte wil ik nog een aantal dingen benadrukken die ook weer bijdragen aan het
vinden van de optimale afstemming.

Ten eerste...

Je paard is bij jou en met jou voor een reden

Ook al zijn wij op zoek naar een bepaald type paard, vaak komen we toch thuis met iets
anders dan wij in ons hoofd hadden, we zijn gevallen op iets…, hoe hij naar ons keek,
een bepaald gevoel, eigenlijk denk ik stiekem dat het paard eerder ons uitzoekt dan
omgekeerd...

Een beroemde quote is: 

“EVERYTING HAPPENS FOR A REASON, A SEASON OR A LIFETME.”

En zo geloof ik ook dat je paard op je pad is gekomen met een reden. 
Hij daagt ons uit om bewust te worden, onszelf te ontwikkelen, te leren reflecteren,
nieuwe paden te bewandelen. Zodat wij uiteindelijk de beste versie van onszelf kunnen
worden.

Hoofdstuk 5 ~ Tot slot ~

22. Hoe is jouw paard op je pad gekomen?

23. Welke dingen heb jij al geleerd?

All in 1 For Horses 21



Dit wil niet zeggen dat dit altijd de makkelijkste weg is, maar het gaat om jullie unieke
weg samen. Jullie eigen waarheid en het leren luisteren naar je eigen gevoel. 

Vooral aan dit laatste wordt nog wel eens voorbijgegaan. Omdat we luisteren naar wat
“anderen” te zeggen hebben. Uiteraard is het goed om je te laten informeren door een
expert, maar jij kent je paard het beste, dus probeer open te blijven staan naar wat je
gevoel je vertelt.

Uiteindelijk begint het met het vinden van de optimale afstemming voor jouw paard.
Waarbij je kijkt, luistert en voelt in het moment wat jouw paard nodig heeft. Waarbij je
gebruik kan maken van de vier aspecten, om een beter beeld te krijgen.

Om hier te komen, kan je gebruik maken van je intentie en kan je hierbij visualisatie
gebruiken ter ondersteuning. Hierdoor begrijpt jouw paard makkelijker wat jij bedoelt.

Wil jĳ graag op deze manier met je paard
trainen en leren hoe jĳ dit door middel van
energie en lichaamstaal kan omzetten naar
je paard, Zodat jullie vanuit harmonie een
eenheid kunnen vormen? Kĳk dan op
www.allin1forhorses.nl  voor het unieke,
Nederlandstalige online programma
'Synchronized Training Program for Horse
and Rider'.

24. Beschrijf een keer dat je goed naar dit gevoel hebt geluisterd of misschien juist niet
en je daar achteraf spijt van had of blij mee was.

Yacinta
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