
De basis van de basis  -  deel 1
door Roos Dyson en Maartje Auceps 

Moeite om je paard nageeflijk of voorwaarts te houden? 

Valt je paard naar binnen op de ene hand? 

En zwaait hij uit op de andere hand?

Springt je paard steeds aan in de verkeerde galop? 

Of lukt die ene zijgang op een bepaalde hand maar niet? 

Verstrakt je paard zodra je gaat doorzitten? 

En heb je moeite om echt ‘in’ je zadel te zitten tijdens de 
galop? 

Wordt je paard kort in de aanleuning als je hem verzamelt? 

Heb je er ooit al eens bij nagedacht dat jouw eigen zit 
misschien te maken heeft met een van deze proble-
men?? Misschien niet, want hier wordt doorgaans maar 
weinig aandacht aan besteed. Wij vonden het hoog tijd 
om hier het een en ander over te schrijven.

Houding- en zit specialist 
Roos Dyson zal de rijtechni-
sche gevolgen van verschil-
lende bekkenposities van de 
ruiter uitleggen. Bewegings-
therapeut Maartje Auceps 
zal vertellen welke fysieke 
gevolgen deze posities op 
den duur hebben voor het 
paard. 
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INTRO: 

Paardrijden versus paardleiden

Waarom heet paardrijden eigenlijk paard‘rijden’...? Rijden doe je met een 
auto, brommer, fiets... Je geeft gas met je voeten en remt met je handen. 
Wij denken dat de term paardrijden al gedoemd is om een groot gemis 
teweeg te brengen. Want waarom zou je het paard niet ‘leiden’ met je zit? 
De positie van je bekken bepaalt hoe je inwerkt op je paard. Je bekken is de 
‘fundering’ voor de rest van je lichaam en is het dichtste bij de rug van je 
paard. 

Ben jij je bewust hoe jouw bekkenpositie is 
als je op je paard zit? Als je zelf een grote 
fitness bal hebt (of een stoel of kruk kan 
ook), ga er dan gerust op zitten terwijl je dit 
artikel leest, en oefen maar mee!

Deel 1: 
Bekkenposities die de zijdelingse balans van het paard 
beïnvloeden
-  Rotatie naar links of rechts
-  Zijdelingse kanteling naar links of rechts
-  Zijdelingse verplaatsing naar links of rechts

Deel 2: 
Bekkenposities die de biomechanische werking van 
de rug van het paard beïnvloeden
-  Neutrale bekkenpositie
-  Bekken naar voren gekanteld (holle rug)
-  Bekken naar achteren gekanteld (bolle rug) 
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Drie standen van het bekken waardoor je het paard (be-
wust of onbewust!) beïnvloedt in de links-rechts balans:

1 - Rotatie van het bekken

Veel mensen hebben een voorkeurshouding voor het naar een kant draaien 
van het bekken. De ene heup/zitbeenknobbel is dan verder naar voren dan 
de andere. Hierdoor geef je aan dat je paard een wending moet lopen en er 
zal hierdoor buiging ontstaan. 

Geen probleem als je dit bewust doet, 
maar als je (onbewust) tegengesteld zit 
aan de richting die je op wil gaan…  
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Roos:
“Problemen ontstaan vooral in wendingen en tijdens zijgangen. Op de ene hand zal 
je paard makkelijker buiging aannemen, maar loopt hij eerder over de buitenschou-
der weg.”

Maartje:
“Dit geeft op den duur overbelasting van het buiten-voorbeen. Dit tegengaan 
door met de binnenteugel meer naar binnen te sturen werkt averechts. Het 
paard zal de hals overbuigen (scheve belasting van de hals). Het lijkt alsof het 
paard buigt, maar de rug blijft meestal strak (verkeerde belasting van de rug). 
Alleen bij een gelijkmatige buiging kan het paard in balans lopen op een volte of 
in een wending.”

Roos:
“Op de andere hand zal het paard moeilijk inbuigen, omdat de ruiter dit met zijn 
geroteerde bekken blokkeert. Het paard valt op de binnenschouder en blijft de 
neiging houden om de andere kant op te buigen (contra-stelling). Het paard gaat 
hierbij kantelen met het hoofd en/of geeft het gevoel dat het het bit ‘vast pakt’ 
aan de binnenkant. 

De gefrustreerde uitroep die je vaak bij ruiters hoort - ‘laat nu eens los’ - is 
een verzoek dat door het paard dus nooit uitgevoerd kan worden, zolang hij in 
zijn lichaam niet de goede kant opbuigt.” 

Maartje:
“Als je nu toch stelling vraagt met je binnenteugel ontstaat er een onnatuurlijke 
S-vorm in het paardenlichaam (in plaats van een gelijkmatige buiging van neus tot 
staart). Wanneer de achterhand uitzwaait, kan dit leiden tot SI problemen, omdat 
er veel spanning/wrijving ontstaat in dit gebied.

In beide gevallen moet het paard zijn rugspieren aanspannen om ‘in balans’ te 
blijven lopen (verkeerde belasting van de rug). Hierdoor wordt de rug minder 
bewegelijk en kan het bekken minder makkelijk kantelen, waardoor de achterhand 
niet optimaal kan ondertreden (holle rug). Dit leidt o.a. tot aanleuningsproblemen.” 
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2 - Zijdelingse kanteling van het bekken

Hierbij heeft de ruiter ongelijke druk op de zitbeenknobbels. Deze ongelijke 
gewichtsverdeling is oncomfortabel en verwarrend voor het paard.

Roos:
“Dat dit overbelasting geeft bij het paard spreekt voor zich, maar ook bij de 
ruiter zorgt de ongelijke aanspanning voor spierproblemen en vaak ook voor 
problemen in de rug en heup. Denk hierbij op lange termijn aan hernia’s, slij tage 
in de heup etc. Zolang er geen permanente schade is ontstaan, kunnen de pijn-
klachten verdwijnen of verminderen als een ruiter gaat trainen om zichzelf rech-
ter te maken. Scheefheid wordt namelijk meestal veroorzaakt door (erfelijke aanleg 
voor) ongelijkheid in de spieren - en spieren zijn trainbaar!” 

INFO: Hoe ontstaan bewegingsproblemen?
Bewegingsproblemen ontstaan vaak ten gevolge van verkeerde belas-
ting van het lichaam van een paard. 

Verkeerde belasting kan worden onderverdeeld in:  
a) Overbelasting: Bij langdurige belasting. Meestal ontstaan proble-
men als het paard scheef belast wordt. Scheve belasting leidt altijd 
tot overbelasting van bepaalde lichaamsdelen. Bijvoorbeeld wanneer 
een paard door scheefheid één voorbeen meer belast of wanneer het 
paard erg op de voorhand loopt.
b) Piekbelasting: plotselinge, extreem hoge belasting. Bijvoorbeeld 
wanneer het paard valt of zich hard stoot.

Bij scheve belasting zijn het vaak de spieren die verkeerde belasting 
proberen te compenseren door (abnormale) aanspanning. Uiteindelijk 
kan dit resulteren in een blokkade: een verkramping van de weefsels 
rondom een gewricht. Een blokkade kan o.a. leiden tot spanning, pijn 
en een verminderde bewegelijkheid. Verkeerde belasting maakt het 
paard gevoeliger voor (sport)blessures en kan op de lange termijn 
leiden tot slijtage van de gewrichten.
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Maartje:

“Door deze manier van zitten 
duw je aan een kant met je 
gewicht in de paardenrug. Dit 
zorgt voor een pijnlijk gevoel bij 
het paard. Door verkramping 
neemt de doorbloeding af en 
vermindert de bewegingsvrijheid 
van de rug. 

Zijdelingse kanteling van het 
bekken gaat vaak samen met 
rotatie. Deze manier van zitten 
heeft meestal ook dezelfde ge-
volgen als het geroteerd zitten: 
het paard valt op de ene hand 
op de buitenschouder en op 
de andere hand op de binnen-
schouder.”

Roos:
“Als je bijvoorbeeld buiging rechts wil 
vragen of in de rechtergalop aan 
wil springen, dan kun je bewust (en 
tijdelijk!) je linkerkant iets laten zakken, 
zodat er minder druk op je rechter 
zitbeenknobbel komt en deze kant 
dus lichter wordt. Hiermee help je je 
paard. Dit is echter meer een nuance 
verschil dan dat je zichtbaar scheef 
moet gaan zitten! Als je je paard goed 
aan je zit hebt, kun je op deze manier 
zelfs buiging vragen zonder teugel- of 
beenhulpen.“
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Roos: 
“Als je je hier bewust van bent, dan kun je door jezelf te verplaatsen, je paard 
helpen om rechter te worden en de juiste balans te verkrijgen. Dit kun je onder 
andere gebruiken bij het aanspringen in galop, de zijgangen, de balans in voltes 
en wendingen en het verkrijgen van de juiste zijdelingse lengtebuiging. En dus ook 
om het paard in het algemeen recht te richten! 

Bij het volgen van de zijdelingse beweging in stap en draf kun je bij een scheef 
paard voelen dat de bewegingsuitslag naar links en naar rechts niet even groot 
is. Ook dit kun je met je zit beïnvloeden, om je paard te stimuleren om beide 
kanten gelijkmatig te gebruiken. 
Veel paarden krijgen een vluchterige manier van lopen door een gebrek aan 
balans. Evenwicht is de sleutel naar takt en ontspanning.
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3 - Parallelle verplaatsing naar rechts of links: 
‘naast het midden zitten’.

Sommige ruiters zitten met hun zwaartepunt niet precies boven het zwaar-
tepunt van het paard, maar zitten links of rechts van het middenpunt. 
Dit kan komen omdat ze zelf een verkeerd gevoel hebben voor wat recht is, 
of (meestal) omdat het paard een voorkeurskant heeft qua buiging.

Een paard heeft van nature 
een holle en een bolle kant, 
net zoals wij links- of rechts-
handig zijn. Een paard dat 
rechtsgebogen is, zet de ruiter 
vrijwel altijd meer naar links 
op zijn rug en visa versa. 



Maartje:
“Paarden zijn van nature vaak verticaal scheef. Op één kant gaan ze wat plat 
door de bocht (zie foto’s). Voor het dragen van het ruitergewicht is het extra 
belangrijk dat een paard recht is. Scheefheid levert spanning op in de rug en 
zorgt voor scheve belasting van de gewrichten en pezen (met name van de 
voorbenen). 

NB: Bij smalle paarden/zadels ontstaat vaak als gevolg van de parallelle verplaat-
sing ook een ongewenste kanteling in het bekken - zie punt 2. 
Als je naar rechts toe zit, dan zak je aan de rechterkant naar beneden. Daar 
verlies je dan het contact op je zitbeenknobbel, terwijl links juist de druk op je 
zitbeenknobbel vergroot doordat je je daarmee als het ware vasthaakt om in 
evenwicht te blijven. Je zit dan dus naar rechts, met de meeste druk op links.” 
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Foto’s met dank aan Mireille den Hoed, Stal Mireille.



Maartje: 
“Door gewenning voelt de ruiter vaak niet meer dat het paard scheef is. Oude 
(scheve) bewegingspatronen zijn dan ingesleten. De ruiter zal waarschijnlijk wel de 
gevolgen van langdurige scheefheid opmerken, zoals problemen met de nageeflijk-
heid of verminderde impuls.” 

Roos: 
“Bij scheefheid heeft een paard een korte en een lange kant. De korte kant is 
de kant met de meeste aanspanning en de minste voorwaartse impuls. Als je de 
verticale scheefheid wil corrigeren, zorg dan dat je gelijke druk op beide zitbeen-
knobbels blijft voelen en alleen een stukje ‘opschuift’ naar rechts of naar links. 
Zo help je het paard in balans te komen zonder dat je het paard ongelijk belast. 
Let dus goed op hoe je zelf zit als je met het paard recht richtende oefeningen 
doet!” 

NB: Alle bovengenoemde problemen gaan vaak samen met een 
zadel wat naar één kant zakt. Met behulp van een prolite pad of WOW 
Korrector pad kun je (tijdelijk) het zadel aan één kant ophogen, zodat het 
makkelijker wordt om recht te zitten. Naarmate het paard zich ontwikkelt 
kun je de dikte van de vulling of lucht afbouwen en uiteindelijk weglaten 
als het paard symmetrisch genoeg is in bespiering en beweging.

Tot zover de bekkenpostities die de links-rechts balans van paard en ruiter 
beïnvloeden. In het tweede deel gaan we verder met de bekkenposities ten 
op zichte van het horizontale evenwicht. 
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Overzicht problemen en oplossingen - deel 1

Paard zwaait uit
Het paard zwaait meestal uit omdat de ruiter, al dan niet door de 
scheefheid van het paard, op de buitenkant van zijn rug zit. Verplaats 
je zit parallel naar het midden van zijn rug. Niet naar binnen hangen, 
maar alsof je op een bankje zit en je plaats maakt voor iemand die 
naast je wil komen zitten. Controleer ook of je op je binnenbeugel 
evenveel druk hebt als op de buitenkant.

Paard valt naar binnen (door binnenbeen heen)
Idem als hierboven, maar verplaats je zit nu meer naar de buitenkant 
van de rug. 

Paard heeft ongelijke druk op de teugels (losse en vaste kant)
Dit wordt veroorzaakt door de holle en bolle kant van het paard. De 
holle (korte) kant is de losse kant, de bolle (lange) kant is de vaste 
kant. Met behulp van je zit kun je het paard stimuleren om de bewe-
gingsuitslag naar beide kanten even groot te maken, waardoor het 
paard rechter zal worden.

Paard wil moeilijk stelling aannemen
Meestal heeft het paard moeite met de stelling naar de kant waar de 
ruiter meer op zit. Wil je bv stelling links vragen, verplaats je zit dan 
iets naar rechts en laat je rechter kant iets zakken, zodat de druk op je 
linkerzitbeenknobbel vermindert.

Paard wil niet opzij tijdens een zijgang
Check of je misschien de andere kant op zit met je gewicht. Als je wil 
dat je paard opzij gaat, moeten zowel je bekken als je ribbenkast ook 
in die richting bewegen. Oefen de zijgangen maar eens zonder paard, 
al lopend op de grond om hier een goed gevoel bij te krijgen.

Paard springt vaak in de verkeerde galop aan
Meestal zit de ruiter teveel op de binnenkant (al dan niet door scheef-
heid van het paard), waardoor het paard het binnen voorbeen niet 
omhoog en naar voren kan brengen. Wil je bv in de linkergalop 
aanspringen, verplaats je zit dan iets naar rechts en laat je rechter kant 
iets zakken, zodat de druk op je linkerzitbeenknobbel vermindert.
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Roos Dyson - Gepaard met een Lach
Roos is in 2001 afgestudeerd als instructeur aan de opleiding 
Paardensport in Deurne en in 2010  heeft zij de specialisatie oplei-
ding ‘Akasha Zit en Houding Coach’ afgerond bij Akasha Rijkunst. 
Met haar twee eigen paarden komt ze uit in de subtop van de 

Nederlandse dressuursport. Roos heeft sinds 2009 haar eigen bedrijf ‘Ge-
paard met een lach’ en is hierin fulltime werkzaam als instructrice en het 
geven van clinics. Daarnaast organiseert ze fitness training speciaal voor 
ruiters. In haar privélessen en clinics helpt zij ruiters van allerlei disciplines 
en van alle niveaus (van angstige beginners tot Grand Prix wedstrijdruiters) 
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verlinde-team. Binnen de dierpraktijk behandelt zij voornamelijk (sport)
paarden en honden met bewegingsklachten. Bewegingstherapie bestaat 
uit sportmassage en passieve en actieve mobilisatietechnieken. Daarbij 
maakt Maartje gebruik van TTEAM en natuurlijke supplementen. Tevens 
geeft zij gedrags-, trainings- en voedingsadvies. Om haar visie nog breder 
te maken volgt Maartje momenteel de opleiding Equine Osteopathy aan 
het Vluggen Instituut te Waldfeucht (DE).  


