
Gedurende deze laatste maanden heb ik mijn inzichten over wat ‘Equi Coa-

ching’ wordt genoemd met jullie gedeeld. Ik noem het EAPD: Equine Assisted 

Personal Development (persoonlijke ontwikkeling met behulp van het paard). 

Vorige maand legde ik uit waarom ik geen ‘natuurlijk paard’ wil in de beteke-

nis van ‘natuurlijke rijkunst/horsemanship’, want het feit is dat een paard een 

paranoïde dier is met een aandachtsafwijkend gedrag: een paard is namelijk 

altijd alert en klaar om te reageren op ‘onheil’ dat staat te gebeuren.

Een paard is een prooidier dat in een ‘moment-op-moment’-realiteit 

leeft en heel gemakkelijk kan aangezet worden tot vlucht- of vecht-

gedrag, wanneer het nog maar vermoedt dat er zich een roofdier (of 

algemeen gevaar) schuilhoudt in de omgeving.

Ook is het helemaal niet ‘natuurlijk’ te veronderstellen dat een paard 

van nature gewillig en gefocust is of dat het ‘kalm en verzameld’ is 

van nature als we het berijden of mennen. Voor je hond is het veel 

natuurlijker je partner en vriend te zijn dan voor je paard. Als we ons 

paard willen helpen zijn natuurlijke prooidierangsten te overwinnen, 

moeten we onze doelen herdefiniëren en onze verwachtingen in het 

juiste daglicht zien: wij verlangen van paarden een evolutie van ‘na-

tuurlijke’ naar ‘bovennatuurlijke’ rijkunst/horsemanship.

Intuïtieve logica

Om voorwaarts te gaan moeten we eerst een stap terugnemen, wan-

neer we beogen dat onze paarden uit hun ‘vlucht- of vechtinstinct’ 

groeien. We moeten nog dieper graven en meer helderheid en duide-

lijkheid krijgen over de natuurlijke instelling van het prooidier. Laten 

we even stilstaan bij de google-betekenis van het woord ‘paardenver-

stand’. Internetdefinities omschrijven het als: ‘duidelijk praktisch oor-

deel’ of ‘dagelijks algemene intuïtieve logica’. Jammer genoeg vinden 

wij weinig toepassingen van deze betekenissen terug in ons dagelijkse 

leven en ook op globaal niveau scoren deze erg laag.

De echte, zuivere betekenis zou moeten verwijzen naar de wijsheid 

die de natuur ons biedt waar alles steunt op ‘de overleving van de 

‘Samen werken’ op basis 
van intuïtieve logica

Chris Irwin.
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Door dit alles te doorgronden komen we automatisch op de weg van 

zelfontplooiing in relatie tot het paard en beginnen we met de allereer-

ste regel: paarden liegen niet, zij vertellen altijd de waarheid over hoe 

ze zich voelen. Een tweede grote les is dat zij steeds de ondersteuning 

en veiligheid van de kudde nodig hebben. Een eenzaam paard is kwets-

baar in de natuur vol gevaren en kan zodoende nooit innerlijke rust 

vinden zonder de veilige structuur van ‘meerderen’ rondom zich heen.

sterkste’. Wetende dat paarden als kwetsbare prooidieren leven, moe-

ten we als mens weten wat wij paarden kunnen bieden, waardoor zij 

in vertrouwen, kalm en verzameld kunnen worden.

Daarom moeten we door en door kunnen begrijpen én voelen wat 

het is om kwetsbaar te zijn en wat ervoor nodig is om die kwetsbaar-

heid te omarmen terwijl we verder gaan, want dat is precies hoe het 

paard zich voelt op ongekend ‘terrein’ (letterlijk en figuurlijk). Hij weet 

niet op voorhand wat wij van hem gaan verlangen; het zijn allemaal 

vraagtekens en dus is het paard in het ongewisse. Hoe zou het voor 

onszelf aanvoelen veranderingen in ons leven door te voeren en dat 

we hiervoor ons op ongekend terrein moeten begeven?

Zelfontplooiing

Ik heb mezelf jarenlang afgevraagd wat we kunnen doen om onze 

paarden zo efficiënt mogelijk te helpen uit hun vlucht- of vechtinstinct 

te evolueren en dit is precies hetzelfde als wat we voor onszelf zou-

den moeten doen.

Gecertificeerde trainers Chris Irwin in België de-

monstreren in CI-Open Klassen in BLOSO Waregem 

hoe je een paard in de hand kunt leiden, longeren, 

een hoofdstel kunt aandoen,... Op deze foto legt 

Sofie Dethier aan het publiek uit hoe jij jouw eigen 

lichaam kunt inzetten ten voordele van de ont-

spannen houding van je paard en waar je 'energie' 

het best is, wanneer je naast je paard staat om 

bijvoorbeeld zijn hoofdstel aan te doen.

Let op de zachte, gewillige houding die de zevenjarige Mystique telkens toont bij elke oefening en verandering. Zijn focus is op de trainer gericht, 

het lichaam van de trainer vormt als het ware naar het paard, waardoor het paard fysiek, mentaal, emotioneel positief beïnvloedt wordt. Dit 

is enerzijds mogelijk, doordat de trainer bewust is van haar eigen lichaamshouding en het effect ervan op het paard. Even belangrijk is haar 

innerlijke intentie: ‘Ik kan jou helpen om te ontspannen, door focus en vertrouwen, respect en begrip ... ik kan je goed doen voelen’. Een subliem 

evenwicht tussen techniek en intentie.
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Dus de ware betekenis van paardeningesteldheid gaat over kwetsbaar-

heid omhelzen en authentiek blijven, terwijl we kracht putten uit de 

gemeenschap/kudde en altijd open blijven voor verandering.

‘Samen werken’

De wereld rondom zit vol roofdieractiviteiten en toestanden: van de 

milieucrisis tot wereldwijde financieel wanbeheer, van corruptie in de 

politiek en religie tot de apathie in het onderwijs, van gewelddadige 

misdaden tot diefstal van identiteit, van pesten tot kleinerende intimi-

daties, ... Het leven in deze samenleving maakt ons kwetsbaar en we 

doen allemaal ons best om te overleven in deze realiteit.

Wij willen respect en vertrouwen van onze paarden, meer nog: we 

verwachten dat ze zich compleet aan ons overleveren, met heel hun 

zijn. Als we dan EAPD en Equi Coaching aanschouwen zou dit zeker 

meer moeten zijn dan alleen een metafoor of een spel. Ik denk dat het 

meest waardevolle hierin ligt dat wij kunnen leren van onze paarden 

wat wij voor onszelf kunnen doen om te evolueren uit een ‘slachtoffe-

ringesteldheid’ en met meer vertrouwen in het leven te staan.

EAPD laat paarden en mensen ‘samen werken’ om al doende meer 

paardenverstand te ontwikkelen: niet alleen in de metaforische beteke-

nis, maar ook letterlijk in de praktische toepassingen ervan. EAPD gaat 

over hoe paarden denken, hoe het ‘paardenspel’ gespeeld volgens 

‘paardenwetten’, met het doel het ‘betere’ paard te worden en zo je 

innerlijke balans van prooi- en roofdier beter uit te balanceren. Het 

belang van dit concept is dat mensen niet alleen ‘veronderstellen’. 

EAPD is niet ontworpen voor een beperkte groep mensen die lijdt on-

der psychologische problemen, maar is  voor iedereen (denk ook aan 

bedrijfsleiders) die een team meer efficiënt wil leren leiden.

Paardenverstand en EAPD zijn geen metaforen – als je leert je benade-

ring aan te passen aan de noden van het paard om zijn respect, ver-

trouwen, aandacht en gewilligheid te krijgen, dan leer je automatisch 

jouw eigen gedrag beter te beheren.

EAPD kan erg prettig zijn, maar ook uitdagend en ontluikend omdat 

mensen snel meer inzicht krijgen in zichzelf en hun bewustzijn. Ze 

ontdekken hoe hun lichaamstaal een eigen wil heeft en zo ontdekken 

wat ze nog niet wisten over hun eigen gedrag!

Ouderschap, onderwijs, managing, coaching, begeleiding, raadpleging, 

...de gemeenschappelijke noemer is: leiderschap. Paardenverstand is 

leiderschap in de betekenis van ‘het hoeden van de kwetsbaren’. 

Chris irwin

Zelf ervaren
Wil je EAPD zelf ervaring. In topsportcentrum Bloso in Waregem 

zijn regelmatig Open Klassen met gecertificeerde Chris Irwin 

trainers. Check regelmatig de site van Bloso: www.bloso.be/

Centra/Waregem

Op deze foto zien we hoe de trai-

ner de student helpt zijn lichaam 

te vormen bij het los leiden, ten 

voordele van het paard. Studen-

ten ondervinden dat hun lichaam 

een eigen wil heeft. Het mentaal 

begrijpen van hoe paarden 

denken is één ding...het 'spel' 

zelf spelen volgens paardenwet-

ten, met de juiste intentie en 

innerlijke overtuiging, is een 

ander paar mouwen. Oefening 

baart kunst.

Stil en recht staan, is voor een paard niet zo eenvoudig als het lijkt: 

het vraagt focus en aandacht van beide…en vertrouwen. In dit proces 

tussen trainer en paard is er sprake van een mentale connectie, maar 

ook communicatie van lichaam tot lichaam.
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