
 

 

 

 

 

        Creatief grondwerk met je paard 
Tips en oefeningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

Even voorstellen! 
 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Rianne Dekker, eigenaar en hoofdredacteur van Horse in Mind. Toen ik begon met 

Horse in Mind wist ik dat een e-book een mooie aanvulling zou zijn op de online informatie. In het dagelijks leven werkte 

ik tot voor kort in de online marketing, waar veel gebruik wordt gemaakt van e-books. In de paardenwereld is dit iets 

minder gebruikelijk. Het leek me ontzettend leuk om een e-book te schrijven over een paardgerelateerd onderwerp. 

 

Ik heb nog wel even na moeten denken over het onderwerp. Het moest, zo vond ik, iets zijn waar zoveel mogelijk mensen 

iets aan hebben. Ongeacht je niveau of methode. Bij toeval vond ik een artikel wat ik ooit eens geschreven had, over 

creatief grondwerk. Ik wist gelijk: dat wordt ‘m! Dat artikel heb ik als basis genomen en flink uitgebreid om er dit e-book 

van te maken. Hopelijk put je er veel kennis en bovenal inspiratie uit, en kun je er morgen lekker mee aan de slag. 

 

Rianne Dekker 
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Inleiding 

 

Grondwerk is een ontzettend goede manier om 

op een natuurlijke manier leiderschap te 

verkrijgen. Je kunt het ook gebruiken ter 

afwisseling van rijden. Bij grondwerk kun je 

denken aan allerlei oefeningen: van volgen tot 

vrijspringen, van schriktraining tot spelen zonder 

halster. 

 

Saaie grondwerksessies sluipen er meestal langzaam in. 

Je paard gaat chagrijniger kijken tijdens bepaalde 

oefeningen, probeert misschien van alles behalve wat jij 

van hem wil, hij wil niet meer mee de wei uit of wordt 

opstandig tijdens het grondwerk. Herkenbaar? Het zóu 

kunnen dat er creativiteit mist in je training! Niet iedereen 

is helaas gezegend met een onuitputtelijke bron van 

creativiteit, dus we helpen je een handje op weg met 

voorbeelden en tips. 
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Waarom heb je creativiteit nodig? 

 

Het liefst zien we dat ons paard een oefening perfect uitvoert. Het is daardoor soms verleidelijk om lang 

te blijven hangen in één en dezelfde oefening, in de hoop dat die verbetert. Helaas kan dit juist 

ontzettend tegen werken. Als er geen verbetering in zit kunnen er twee dingen aan de hand zijn: 

 

1. Je aanwijzingen zijn te onduidelijk. Hierdoor snapt je paard niet wat je dan wel bedoelt en raakt gefrustreerd. Je 

paard wil de oefening namelijk wel goed uitvoeren, maar kan dit niet als hij niet weet wat de bedoeling is. Hoe 

langer je dan door vraagt, hoe minder je paard zijn best gaat doen. 

2. Je paard heeft allang door wat je bedoelt, maar vindt de oefening alweer saai worden en wil iets anders of nieuws 

doen.  

 

Creativiteit en afwisseling is belangrijk als je interessant voor je paard wilt blijven. Hoe interessanter jij bent voor je paard, 

hoe meer aandacht en inzet je van hem krijgt. Onthoud ook: paarden willen vaak heus hun best doen tijdens een oefening 

(voor ons), maar hebben niet zoals mensen de ambitie om ergens verschrikkelijk goed in te worden. Zij zien het nut dus 

niet in van het perfectioneren van een oefening. Ze willen gewoon lol hebben in hun training! 
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Creatief met... 

 

Cirkels 

 

Voor een paard worden cirkels al gauw saai. Eindeloos rondjes lopen zonder duidelijk doel of zonder op 

te hoeven letten. Zou jij daar zelf lol in hebben? Ik niet, in elk geval. Toch zijn cirkels een van de meest 

gebruikte oefeningen tijdens grondwerk. Dat komt misschien doordat we zo gewend zijn aan longeren. 

Of komt het doordat we stiekem ook wel eens lui zijn en op één plek willen blijven staan, terwijl we ons 

paard beweging geven? Wie zal het zeggen. 
 

Spel met vier pionnen 

 

Zet voor de verandering eens vier pionnen neer waar je paard omheen moet of juist 

binnen moet blijven. Maak het de verantwoordelijkheid van je paard om binnen of 

buiten de pionnen te blijven. Als hij die verantwoordelijkheid neemt, laat je hem met 

rust of beloon je hem. Belonen kan door hem naar je toe te vragen of hem te laten 

stoppen bij een pion, waar je hem eventueel een snack of kriebel kunt geven.  

 

Als hij zich niet aan zijn verantwoordelijkheid houdt (dus niet netjes binnen of buiten 

de pionnen blijft), straf hem dan niet. Maak er juist een spelletje van. Vraag hem 

bijvoorbeeld om dan snel van hand te veranderen en met méér impuls de andere 

kant op te gaan. Zodra hij dat gedaan heeft zorg je weer voor een neutrale houding; 

het is weer zijn eigen verantwoordelijkheid. Je paard zal op die manier zelf 

ontdekken hoe hij ervoor kan zorgen dat hij zo min mogelijk hoeft te doen, namelijk door 

zich aan zijn taak te houden! Immers: als hij keurig binnen/buiten de pionnen blijft, hoeft 

hij de moeite van het van hand veranderen niet te doen. 

 

Figuur 1: Buiten de pionnen langs 
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Een fysiek doel 

 

Zet ergens in de bak de ton neer. Het makkelijkste is als je hem in een hoek zet of langs de bakrand. Leg er een snack 

bovenop. Vraag je paard om op de cirkel te gaan, waarbij de ton zo’n twee meter buiten bereik staat van je paard. Je 

hoeft dan alleen maar een paar stappen naar voren te zetten of je touw langer te laten worden, om je paard bij de ton te 

laten komen. De eerste paar keer laat je hem dat al doen na slechts één rondje, zodat hij echt weet dat er bij de ton een 

beloning op hem wacht. 

 

Daarna mag hij er alleen heen bij 

de gewenste inzet. Kan je paard 

normaal gesproken maar drie 

rondjes voordat hij afgeleid of 

gefrustreerd raakt? Laat hem 

dan eerst na het derde rondje de 

beloning pakken. Daarna pas bij 

het vierde rondje, vijfde rondje, 

enzovoorts. Doordat je paard nu 

een tastbaar doel voor ogen 

heeft (namelijk snacken als hij 

zich goed inzet), wordt cirkelen 

makkelijker en leuker. 
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Objecten 

 

Objecten kunnen, net als de ton bij een cirkel, je paard een doel geven. Vooral introverte paarden 

(paarden die niet graag of makkelijk voorwaarts gaan) zijn gek op denkspelletjes met obstakels. Het 

geeft ze iets om over na te denken en het kan ze een fysiek doel geven. Dat is fijn, want dan weet zo’n 

introvert paard dat hij maar even hoeft te bewegen, in plaats van (in zijn ogen) eeuwen. 
 

Zijwaarts naar objecten 

 

Zet eens een pion neer en vraag je paard er zijwaarts naartoe (mits hij al 

zijwaarts kan natuurlijk). Of leg een balkje neer en laat je paard er zijwaarts 

overheen gaan in de lengte, dus met het balkje tussen de voor- en 

achterbenen in. 

 

Mijnenveld 

 

Trek eens alle mogelijke objecten uit de kast en leg ze in de bak. Je kunt 

samen door de bak rennen of je paard op afstand er overheen sturen. Door 

alle obstakels moet je paard wel op zijn voeten gaan letten, wat de oefening 

gelijk een stuk interessanter maakt. Je paard zal zoeken naar de 

makkelijkste manier, gaat zijn voeten beter optillen en gaat daar zijn best 

voor doen. De obstakels kun je meteen mooi gebruiken voor andere 

oefeningen die je tussendoor doet. 

 

Tip: Als je een paard hebt wat graag alle objecten ontwijkt, maak het hem 

dan iets moeilijker om er langs te gaan, bijvoorbeeld door je touw iets korter 

te nemen. En het belangrijkste: beloon meteen uitgebreid als hij wel een 

poging doet om er overheen te lopen of springen. 
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Precisie 

 

Spelen met precisie vinden veel paarden ook erg leuk. Het zet ze aan het denken. Kijk eens of je je paard precies zijn 

linkervoorhoef op of tegen een pion of ander obstakel kan laten zetten. Kan hij dat ook met zijn rechterachterhoef? Of drie 

voeten voor de balk en één erachter? Kun je de balk precies tussen zijn linker- en rechterhoeven krijgen, zodat er één 

voor- en achterhoef aan elke kant staat? Precisiespelletjes kun je niet alleen met de voeten doen, maar ook met de neus, 

de buik of zelfs zijn billen! Laat je paard bijvoorbeeld het hek eens openduwen met zijn billen als hij durft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: Zunderdorpse Dierenweide  - Dit zijn Milou, zes jaar, en Breezer, een tweejarige hengst! 
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Wijken voor druk 

 

De basisoefeningen van wijken voor druk zijn: achterwaarts op je hand of touw, voorhand/achterhand 

wijken en zijwaarts. Als je deze oefeningen op lichte druk kan uitvoeren, dan is het tijd voor meer 

uitdaging. Ook met wijken voor druk zijn leuke spelletjes te verzinnen, namelijk! 

 

Achterwaarts aan de staart 

 

Zorg dat je paard ergens op de hoefslag staat, om deze oefening zo makkelijk mogelijk te beginnen. Belangrijk is dat je 

paard het oké vindt als je achter hem staat en hem aanraakt. Pak een (flinke) pluk van zijn staart en trek er zachtjes aan, 

terwijl je het uiteinde van je touw in je andere hand houdt. Trek niet harder als je paard niet meteen achteruit kom. Sterker 

nog, omdat het zo onlogisch aanvoelt, zal hij van je af lopen of omdraaien. In plaats daarvan voeg je een extra hulp toe, 

door met je touw te wiebelen. Als je paard deze hulp al kent, zal achterwaarts voelen als een veel logischer antwoord. 

Zodra je paard achteruit komt, stop je en aai je hem. Vraag het daarna nog eens. Eerst alleen aan de staart. Telkens als 

er geen reactie volgt, gebruik je een wiebel aan je touw erbij. Hij zal na een tijdje de druk op zijn staart associëren met 

achterwaarts en dan heb je je touw niet meer nodig. 

 

Achterwaarts of zijwaarts door een doolhof 

 

Achterwaarts tussen twee balkjes door is niet zo heel moeilijk. Of zijwaarts over één balkje in de breedte. Maar leg eens 

een patroontje, bijvoorbeeld een U-vorm, L-vorm of nog iets lastigers! Probeer je paard zo precies mogelijk te sturen en 

ga de bocht om door de voor- of achterhand om te zetten.  
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Meer uitdaging 

 

- Kun je ook achterwaarts de bocht door middel van lichte druk op de neus (of aan de staart)? Zo worden achtjes of 

slalommetjes lopen net even iets anders.  

- Of leer je paard om op druk om zijn benen te reageren, door met het touw om zijn been dat been naar voren te 

vragen.  

- Kan je paard ook al zijwaarts naar je toe? Superhandig als je je paard wil ‘inparkeren’ bij het opstapkrukje! 
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Resultaat 

 

Al deze oefeningen zorgen voor variatie in je grondwerk. Tijdens deze oefeningen zul je zien dat je 

paard attentiever wordt en meer zijn best gaat doen. Je zult ook zien dat je je eigen communicatie en 

leiderschap verbetert. Precies wat er nodig is om progressie te blijven maken met je paard! 

 

Nog een kleine tip voor wie het lastig vindt om creatief te zijn: maak eens een lijstje van alle objecten die je hebt, een 

lijstje met oefeningen die je kunt doen en een lijstje met afstanden of positie ten opzichte van je paard. Als je even niet 

meer weet wat je nog kunt doen, dan bekijk je het lijstje en kies je er uit elk rijtje eentje. Ik maak alvast een opzetje. 

 

Inspiratielijstje 

 

Objecten Oefeningen Afstand/positie 

Pionnen 
Balkjes 
Hindernissen 
Tonnen 
Zeiltje 
Autoband 
Pedestal 
Hoepel 

Zijwaarts van je af 
Zijwaarts naar je toe 
Achteruit 
Vooruit 
Achtje 
Slalom 
Cirkel 

Vlakbij 
Drie meter 
Zes meter 
Twaalf meter 
Voor je paard 
Schouderhoogte 
Heuphoogte 
Achter je paard 

 

Voorbeeld: 

Object: balkjes. Oefening: achtje. Afstand of positie: achter je paard. 

Wat je kunt doen: kijk eens of je je paard ook kunt sturen vanaf achter je paard, met lange lijnen of door middel van je 

stick bijvoorbeeld. Maak een achtje om twee pionnen heen, met een balkje in het midden. Je kunt natuurlijk nog meer 

variatie hierin aanbrengen, door ook de gang af te wisselen en afstand en positie te combineren. Kies iets leuks en 

uitdagends, dat niet bij voorbaat al te hoog gegrepen is. 
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Delen met anderen? 

 

Wil je dit e-book delen met anderen? Dat waardeer ik! Je zou me een groot plezier doen door je vrienden, familie of 

kennissen te verwijzen naar www.horseinmind.nl, zodat ze daar het e-book gratis aan kunnen vragen. Op die manier geef 

je mij de mogelijkheid het aantal lezers bij te houden. Bedankt! 

 

 

 

http://www.horseinmind.nl/

