
Chris Irwin.

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’ is een veel gebruikte uit-

drukking, maar er is nog een gezegde waar we vertrouwd mee zijn: ‘In 

het land der blinden is éénoog koning’. Als we deze twee uitspraken 

samen nemen en toepassen op de illustrerende foto’s, dan is het meer 

dan logisch dat dit voer is voor discussie. We kunnen ervan leren als 

we maar nauwgezet met twee ogen observeren en werkelijk zien wat 

voor veel mensen ongezien blijft door gebrek aan ‘bewust zijn’.

Allereerst, voordat we de foto’s bekijken, vraag ik jullie om bij jezelf 

na te gaan hoe vaak jullie een paard hebben gezien dat zich onge-

makkelijk gedraagt; duidelijk in stress verkeert terwijl het gelongeerd 

wordt. Iedereen van ons heeft al eens momenten gezien waarin 

paarden uithalen of stampen naar de persoon die hen longeert, of weg 

willen lopen van de longeerder... Misschien heb je  zelfs al eens een 

steigerend paard meegemaakt dat weigert gelongeerd te worden.

Hoe vaak heb je heel ervaren ruiters hun paard zien longeren, waar-

bij het paard zich niet precies gedraagt zoals hierboven beschre-

ven, maar dat het met foutief gebogen lichaam (contra stelling), 

in tegenbuiging van de cirkellijn loopt, terwijl hun nek en hoofd 

naar de buitenzijde van de cirkel wijzen. In tegenstelling tot deze 

houding verlangen diezelfde ruiters wel dat hun paard, eens onder 

het zadel, de correcte buiging aanneemt waarbij de ribben en de 

singellijn rond hun binnenbeen buigen.

Waarom??

Waarom longeren onze paarden zo vaak in contrastelling aan de 

longe en waarom uiten vele paarden angst, ongehoorzaamheid en 

boosheid aan de longe?

Kijk eens naar foto 1: Hier zien we een vrouw aan het longeren met 

een mooie bruine warmbloed. We zien duidelijk dat dit paard in verzet 

is. Met opgeheven hoofd, holle rug en angstige ogen kijkt hij naar de 

vrouw die hem wil longeren.

Een paard kan met zijn staart op zes verschillende manieren zijn ge-

moedstoestand duidelijk maken. Hoewel dit paard zijn staart niet dicht 

en verkrampt houdt zoals in angst, is zijn staart evenmin gebogen en 

ontspannen zoals in een kalme toestand. Dit paard draagt zijn staart 

recht naar achteren. Dit is een ‘competitieve staarthouding’, hetgeen be-

tekent dat hij laat zien dat hij zich ‘uitgedaagd’ of ‘geprovoceerd’ voelt.

Dit is geen afbeelding van een persoon ‘in verbinding’ met haar paard, 

het geheel straalt geen ‘teamwork’ uit. Dit beeld laat een paard zien 

dat zich ongemakkelijk voelt en hoogstwaarschijnlijk zal zijn gedrag 

slechter en slechter worden. 

Op foto 2 zien we een totaal andere lichaamshouding, dus ook een 

andere gemoedstoestand van het paard. Plots is de merrie niet langer in 

verzet met een holle rug. Zij strekt zich uit doorheen de wervelkolom/ 

bovenlijn, zijn staart is nu kalm en gebogen, zijn oren voorwaarts ge-

richt en de uitdrukking in zijn ogen is kalm en gefocust. Opmerkelijk is 

dat deze twee beelden enkele luttele minuten na elkaar genomen zijn.

 

Lichaamstaal

Waar deze plotselinge verandering in lichaamsvorm en gemoedstoe-

stand vandaan? In beide gevallen wordt de zweep nooit opgeheven en 

het contact is niet agressief of trekkend, dus is het probleem in foto 1 

niet toe te schrijven aan slechte handen of een agressief of verwarrend 

gebruik van de zweep. Maar als we nauwkeurig kijken en de lichaams-

taal van de vrouw ontleden, zien we zeer duidelijk waarom in het land 

der blinden éénoog koning is.

In afbeelding 1: de vrouw richt haar heupen, middel, navel direct 

naar het hoofd van het paard. Als ze met haar ogen rechtstreeks kijkt 

naar het hoofd van haar paard, richt ze  haar lichaam ook naar het 

paardenhoofd. Dit is de meest voorkomende miscommunicatie aan 

de longe, wat resulteert in disfunctioneren en negatief gedrag zoals 

eerder beschreven (zoals bv. steigeren of weglopen).

De taal van het longeren
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Foto 1

Foto 2

Wij weten allemaal dat longeren een impulsieve, ‘duwende’ actie is, be-

ter uitgedrukt als ‘drijven’. Het paard is heel alert waarop precies onze 

‘push’ vanuit ons lichaamscentrum (middel, navel) gericht is.  Onze 

paarden zien en weten of we onze eigen lichaamstaal inzetten volgens 

het klassieke principe ‘het paard werken van achter naar voor’.

Wanneer we ons middel en onze energie naar het hoofd richten met 

impulsieve voorwaartse energie, zetten we het vlucht- of vechtinstinct 

van het paard onmiddellijk in werking. Voor een paard betekent ‘impul-

sief naar het hoofd komen’ een teken van een roofdier dat zijn prooidier 

komt vangen en dit zorgt voor negatief gedrag. Als we foto 2 bekijken, 

zien de dat de vrouw haar middel niet langer gefocust houdt op het 

hoofd of de voorkant van het paard. Zij is nu ‘her-uitgelijnd’ en focust 

zich meer op de achterkant van het paardenlichaam. Meer precies: haar 

navel is rechtstreeks gefocust op de singellijn, precies daar waar haar 

binnenbeen buiging zou vragen als ze in het zadel zou zitten. We zien 

ook dat - zonder bijzetteugels of bit - het paard niet alleen zijn lichaam 

stretcht van achteren naar voren, maar dat hij tevens het midden van 

zijn lichaam buigt van de binnenkant naar de buitenkant van de cirkel, 

een mooie ‘echte’ buiging op de longeercirkel.

Is het echt zo eenvoudig? Ja. Elk paard leest altijd van elke persoon 

zijn/haar energie-lijn: ze interpreteren vanwaar onze lichaamsenergie 

uitgaat. Zodoende beïnvloeden we met onze energie de vorming van 

het paardenlichaam in zowel het grondwerk als in het rijden. We moe-

ten altijd bedenken dat paarden fysiologisch zo zijn ‘verbonden’ dat 

hun hoofd en lichaam als één geheel werken. Hun lichaamshouding 

weerspiegelt onlosmakelijk hun gemoedstoestand.

Reflectie

Bekijk nu opnieuw het verschil tussen de twee afbeeldingen en zie 

hoe de houding van de vrouw op foto 1 voor het paard bedreigend is, 

wat hem angstig en gestrest maakt. Daartegenover in foto 2 geeft de 

vrouw het paard een rustig en relaxt gevoel.

Ik sluit af met een van mijn favoriete uitdrukkingen in de paarden-

industrie: een goede trainer met één oog kan problemen oplossen, 

maar een geweldige trainer met twee ogen veroorzaakt in de eerste 

plaats geen problemen, die hij nadien moet oplossen. Een harde rea-

liteit maar oh zo waar: het gedrag van onze paarden is een reflectie 

van ons eigen gedrag.

Chris irwin
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