
De basis van de basis  -  deel 2
door Roos Dyson en Maartje Auceps 

Hoe je zit, is hoe je inwerkt. 
In het eerste deel hebben we de verticale balans van het 
paard beschreven, en hoe je deze met je zit positief of ne-
gatief kunt beïnvloeden. Een paard rechtrichten begint dus 
vanuit je eigen zit. In dit tweede deel beschrijven we de 
biomechanische gevolgen van je bekkenpositie ten op-
zichte van de paardenrug in de horizontale balans. Hoe het 
paard zijn rug – en dus zijn hele lichaam – kan gebruiken, 
wordt bepaald door de positie van de ruiter. Vaak komt er 
in de training een heel arsenaal aan hulpteugels, bitten en 
sporen aan te pas, maar het belangrijkste ‘gereedschap’ 
om je paard correct te laten lopen, dat is je eigen lichaam. 
Want: hoe je zit, is hoe je inwerkt! 

Drie posities van het bekken 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) 

1 - Het uitgangspunt: Neutrale stand van het bekken. 
Aanspanning / ontspanning rug en buik is vrijwel gelijk verdeeld. De diepe 
buikspieren zorgen ervoor dat je mee zit met de voorwaartse beweging.

Als je nóg meer wil weten: in de blog van Maartje ‘Gezonde biomechanica’ 
lees je alles over hoe een nageeflijk paard zijn lichaam gebruikt. 
www.maartjeauceps.com/gezonde-biomechanica-wanneer-loopt-mijn-paard-over-de-rug/

Roos:
“Als je bekken de neutrale stand heeft, zit je precies op het midden van je 
zitbeenknobbels en is er licht contact met je schaambeen en het zadel. Dit 
geeft ook een ‘neutrale’ inwerking naar de paardenrug, waardoor je het paard 
uitnodigt om met zijn rug naar je toe te komen. Houd tijdens het (licht)rijden 
steeds deze uitnodigende zit in gedachten.
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Voor de ruiter is deze manier van zitten ook het gezondste. De aanspanning 
en ontspanning in rug en buik zijn gelijk verdeeld, de ademhaling kan mooi door 
het hele bovenlichaam heen, en het zwaartepunt is dicht bij het paard. In deze 
positie kunnen de diepliggende spieren rond de wervelkolom hun werk doen om 
de ruiter in balans te houden (core stability).

In deze houding heeft de ruiter ook de meeste bewegingsmogelijkheid in de 
onderrug. Ook kunnen de heupgewrichten beter scharnieren bij een correcte 
bekkenpositie. Vergeet niet dat een ruiter niet stil kan zitten door stil te zitten! 
We zitten namelijk op iets wat beweegt en deze beweging moet ‘geabsorbeerd’ 
worden. 

Bij een neutrale uitgangspositie van rug en bekken kun je beide kanten op 
bewegen; van hol naar bol en omgekeerd. Met name in stap en in galop heb 
je deze bewegingsuitslag nodig. Als je dit op de goede manier doet in je onder-
rug dan is het dus mogelijk om bovenlichaam, armen en benen stil te houden. 
Dus weet je nu waar je op moet letten als je instructeur zegt ‘handen of benen 
stiller’?”

2 - Bekken naar voren gekanteld: holle rug

Bij een holle rug zijn de rugspieren kort en strak. Dit belemmert het opvan-
gen van de beweging en het gebruik van de diepe spieren die zorgen voor 
een goede ‘core stability’.

Roos:
“Een ruiter die met een holle rug 
zit, zit op de voorkant van zijn 
zitbeenknobbels. Als je op een bal 
zit en je kantelt je bekken naar 
voren, dan rolt de bal naar ach-
teren. Deze inwerking vanuit je 
bekken is dus remmend! Bovendien 
duwt je zit de rug van het paard 
naar beneden (holle rug), terwijl 
we juist het tegenovergestelde willen 
bereiken.

Doordat het goede ruggebruik van 
het paard belemmerd wordt, kan 
het paard de achterhand niet meer 
onderbrengen en kan de hals niet naar de goede nageeflijke positie zakken. Je 
ziet vaak dat de ruiter dan heel hard begint te werken met de handen om ‘het 
hoofd naar beneden te krijgen’, maar dit is dus dweilen met de kraan open... 
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Helaas zie je in de dressuursport vaak dat deze manier van inwerken door 
juryleden wordt beloond. Als het paard met de hals omhoog komt spant de on-
derhals aan. Door de onderhals aan te spannen, kan het paard de voorbenen 
hoger omhoog brengen want aan de spieren van de onderhals zitten de spieren 
verbonden die de voorbenen heffen.”

“Veel mensen vinden het ‘mooi’ als een paard zijn voorbenen hoog optilt. Maar let 
maar eens op; als de hoef van het paard hierbij naar voren wijst in plaats van 
naar beneden, dan komt het achterbeen (in verhouding) nauwelijks van de grond. 
De balans van het paard is eigenlijk op de voorhand in plaats van verzameld, 
maar de hoge halshouding door de holle rug geeft een vertekend ‘opgericht’ 
beeld. Deze manier van bewegen is dus zeer ongezond voor het paard !!”

Maartje: 
“Een paard dat zijn rug hol maakt, zal zijn rugspieren verkorten en permanent 
aanspannen. Door dit verkeerde spiergebruik ontstaat in de eerste instantie ver-
zuring en pijn, en uiteindelijk leidt dit tot blokkades in de rug. Het bekken van het 
paard kantelt door de invloed van de ruiter ook naar voren, waardoor de achter-
hand niet kan ondertreden. Het paard belandt dus op de voorhand.

Deze verkeerde manier van bewegen zorgt op den duur ook voor overbelas-
ting van de voorbenen. Op de voorhand lopen maakt het paard gevoeliger voor 
peesblessures, omdat de pezen meer te verduren krijgen. Als het paard zich 
vasthoudt in de rug, worden schokken veel minder adequaat opgevangen door het 
lichaam. Dit kan leiden tot slij tage van gewrichten of problemen zoals bijvoorbeeld 
hoefkatrolontsteking. 

Als het paard met een holle rug loopt worden de doornuitsteeksels verder naar 
elkaar toe gedrukt (het tegenovergestelde van wat er gebeurt als het paard zijn 
rug optilt; dan waaieren de dooruitsteeksels uit). Dit vergroot de kans op het ont-
wikkelen van kissing spines. Dit ontstaat meestal door erfelijke aanleg in combinatie 
met onjuiste training/belasting. In geval van kissing spines raken de doornuitsteek-
sels van de ruggenwervels elkaar en kunnen zij op den duur vergroeien. Dit 
proces is zeer pijnlijk .

illustratie: ruimte tussen de wervels bij een holle rug en een bolle rug
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Roos:
“Ook voor de ruiter is een holle rug niet aan te raden. Door het naar voren 
gekantelde bekken mist de ruiter bewegingsvrijheid in de onderrug en heupen. 
De illustratie hierboven die de ruimte tussen de wervels aangeeft bij een holle 
rug, is ook voor de ruiter van toepassing (maar dan verticaal). Hierdoor ontstaan 
er bijvoorbeeld problemen bij het doorzitten of het meezitten in de galop. Doordat 
de bewegingen niet of verkeerd geabsorbeerd worden, krijgt de ruiter bij iedere 
pas een fl inke belasting in de rug. Dit leidt tot rugpijn en op lange termijn zelfs 
tot onomkeerbare schade (hernia’s, slij tage, etc.) ! 

In de praktijk merk ik ook dat praktisch alle ruiters met een holle rug niet mee-
scharnieren in de schouders. Dit is wat er bij de ruiter gebeurt als het bek-
ken naar voren kantelt: Als je de lijn van je bekken in je hele lichaam door zou 
voeren, dan zou je dus eigenlijk met je bovenlichaam en hoofd boven de hals van 
je paard zitten en je gezichtsveld zou de manenkam zijn. Dus om toch rechtop 
te zitten, ga je je ribbenkast ter compensatie terugdraaien naar achteren. 

Hierdoor kom je niet alleen achter de voorwaartse beweging te zitten, maar ook 
krijg je een verwrongen stand van de kop van je arm in de kom van je schou-
der. Hierdoor kun je niet meer soepel meeveren met de bewegingen die je paard 
met zijn hoofd en hals maakt en wordt het paard geremd in zijn bewegingen; de 
‘handrem’ zit er op! 

De kettingreactie is nog niet ten einde: een holle rug blokkeert de ademhaling 
naar beneden toe. Mensen met een holle rug hebben altijd een ademhaling hoog 
in het bovenlichaam. En een hoge ademhaling geeft een hoog zwaartepunt. En 
een hoog zwaartepunt geeft minder gevoel en minder balans!

NB: Opmerkingen die veel dressuur instructeurs geven om ‘mooi’ te gaan zitten 
(schouders naar achteren, borst naar voren, …) bewerkstelligen een holle rug en 
geven rij technisch dus een hoop ongewenste effecten! 
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Heb je van nature een holle rug, dan is het raadzaam om je buikspieren te gaan 
versterken. Let er tijdens het rijden maar eens op waar je de ‘kracht’ vandaan 
haalt als je bijvoorbeeld een ophouding met je teugels maakt. Stabiliseer je jezelf 
dan met je rug of met je diepe buikspieren?” 

   
       
                                                                                                      
Maartje: 

Een paard dat met een holle rug loopt kan niet nageeflijk zijn! Om het paard 
toch ’aan de teugel’ te krijgen wordt vaak veel teugeldruk en / of een slofteugel 
gebruikt. Nageeflijkheid komt vanuit de rug! Als het paard slechts inknikt met zijn 
hals is de rug niet zacht. 

Paarden die maanden- of jarenlang met een holle rug lopen zijn vaak te herken-
nen aan een arm bespierde rug en achterhand en een naar verhouding te 
gespierde borst en onderhals. Meestal worden de onderhalsspieren ter bescher-
ming van het kaakgewricht aangespannen en ontstaat verkramping o.a. rond het 
kaakgewricht en de eerste halswervels. Paarden die correct getraind zijn heb-
ben een mooie ronde bovenlijn en zijn gelijkmatig bespierd. Heb je de bespiering 
van jouw paard wel eens goed bekeken? Doe dit eventueel eens samen met je 
instructeur!” 

3. Bekken naar achteren gekanteld; bolle rug

Bij een bolle rug zijn 
de oppervlakkige 
buikspieren kort en 
de rugspieren lang. 
Het opvangen van de 
beweging is vaak nog 
wel enigszins moge-
lijk, maar de diepe 
spieren die zorgen 
voor het volgen van 
de voorwaartse bewe-
ging zijn uitgescha-
keld. Ook hierdoor 
ontstaat een nega-
tieve kettingreactie 
bij het paard, waarbij 
goed ruggebruik be-
lemmerd wordt. 
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Roos:
“Een ruiter die met een bolle rug zit, zit op de achterkant van zijn zitbeenknob-
bels. Als je op een bal zit en je kantelt je bekken naar achteren dan rolt de bal 
naar voren. Je geeft dus een voortdurende ‘duw’ naar voren aan je paard. Toch 
kan het zijn dat je je paard afremt door deze manier van zitten: je zit namelijk 
achter het zwaartepunt van het paard. Als het paard dan voorwaarts gaat, raak 
je nog verder achter op de beweging. Je paard moet je voortdurend ‘meezeulen’. 

Hierdoor zien we vaak twee dingen gebeuren: Het paard wordt heel traag, of het 
paard wordt juist heel snel. Vergelijk het maar met fi etsen met de handrem er 
op; als je een beet je fanatiek ingesteld bent ga je twee keer zo hard trappen 
om toch vooruit te komen. Deze extra power geeft ruiters vaak het gevoel dat 
ze (nog meer) moeten remmen, en de vicieuze cirkel is rond.” 

Maartje: 
“Deze manier van zitten geeft veel druk op de lage rug van het paard.
Het paard zal ter bescherming zijn rugspieren aanspannen. Als dit keer op keer 
gebeurt zullen de rugspieren verkrampen, waardoor de hele rug minder bewe-
gelijk wordt en het bekken ook niet goed kan kantelen (waardoor de achterhand 
opnieuw niet goed kan ondertreden).

Als je – door achterover te zitten – achter de beweging aankomt, moet je jezelf 
opvangen met je handen, anders val je achterover. Bij elke pas krijgt het paard 
een ‘ruk(je)’ in zijn mond! Dit zorgt voor een kettingreactie in het hele lichaam. 
Zodra het paard zijn rug omhoog kan brengen, zal het zelf de hals voorwaarts-
neerwaarts strekken en zo verbinding aannemen. Via de actieve achterbenen 
golft er dan een swingende beweging door de paardenrug: de rug en buikspieren 
spannen afwisselend aan. De hand van de ruiter moet hiervoor meegaand zijn. 
Om zich te beschermen tegen pieken in de teugeldruk, zal het paard zijn kaak 
en onderhalsspieren aanspannen, waardoor de nageefl ijkheid minder wordt. Hierdoor 
wordt de beweging van de rug nog meer verstoord.”  
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Roos:
“Hoor je van je instructeur regelmatig de opmerking “Schouders naar achteren”? 
Grote kans dat je met een naar achteren gekanteld bekken zit. Trek de lijn van 
je bekken maar eens door in de rest van je lichaam en je hoofd zou ergens 
boven de achterhand van je paard hangen. Je gezichtsveld zou het plafond of 
de lucht zijn. Om toch recht naar voren te kunnen kijken, ga je weer ergens 
compenseren. Meestal is dit ter hoogte van je nek en schouders. De ronding 
in je schouders is wat je instructeur ziet. Een recht bekken geeft dus rechte 
schouders! 

Ook met een bolle rug heb je niet de ideale positie om je paard goed te volgen. 
Een veel gehoorde klacht van ruiters met een bolle rug is ‘mijn paard hangt zo 
in mijn hand’. Omdat het paard de ruiter mee moet sjouwen in plaats van dat het 
op zijn eigen benen voorwaarts kan lopen, kan het niet anders dan sterk worden 
in de mond en loopt daarbij meestal ook op de voorhand. Probeer daarom altijd te 
rijden met een ‘duwende’ hand. 

Behalve nek- en schouderklachten, kan deze houding ook rugklachten geven bij 
de ruiter. Als je van nature een bolle rug hebt, train dan je spieren in je rug 
die je rug aanspannen (korter maken); de spieren die je nodig hebt om je bek-
ken naar voren te kantelen. Ook het trainen van je diepe buikspieren is zinvol, 
om zo je core stability te verbeteren. 

Met behulp van je diepe buikspieren voorkom je dat je door de g-krachten naar 
achteren gaat tijdens de voorwaartse beweging van je paard. Bedenk maar wat 
er gebeurt als je in de auto hard optrekt.”

 

Tot slot 
Vaak zie je bij een ruiter een combinatie van de bek-
kenstanden die we in deze twee teksten beschreven 
hebben. Als je bekken recht is, heb je de goede ‘fun-
dering’ om de rest van je lichaam recht op te stapelen. 
Denk maar aan een stapel schoteltjes. Je mag tijdens 
het rijden alles met je romp doen wat je met een sta-
pel schoteltjes ook kunt doen. Als je ribbenkast recht 
boven je bekken geplaatst is, heb je de ideale situatie 
gecreëerd om balans en soepelheid in je bewegingen 
te krijgen.  

Het uitgangspunt van de ideale zit is ‘als de wijzers 
van een klok op 6 uur’ (zie foto). Je kunt dan op een 
bewegend paard, midden boven het zwaartepunt ‘stil’  
blijven zitten, en hem volgen in zijn voorwaartse en 
zijwaartse bewegingen. Zo stel je het paard in staat 
om vanuit een goed ruggebruik zijn lichaam optimaal 
te gebruiken, en geef je geen onbedoelde hulpen. 
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Losheid in de rug geven bij zowel ruiter als paard meer gevoel. Wanneer je 
zit verbetert, zal je meer gevoel ontwikkelen voor wat er onder je gebeurt. 
Maar ook gaat je paard meer voelen van je zithulpen. Waarom zou een 
paard geen ‘ruitergevoel’ kunnen ontwikkelen als hij zijn rug beter kan ge-
bruiken…? Geweldig toch, als je met de kleinste aanwijzingen van je lichaam 
een reusachtig paardenlichaam atletische oefeningen uit kunt laten voeren? 

Je zult versteld staan hoe klein je hulpen kunnen worden, als je je zit voor 
elkaar hebt. En als je dan dat gevoel krijgt, dat je met je paard samenge-
smolten bent… 

Als jij en je paard als twee danspartners samen swingen, dan is paardrij-
den toch de allermooiste sport die er bestaat? En weet je wanneer je alles 
uit deze twee artikelen pas echt goed onder de knie hebt?  Als niet-ruiters 
je zien rijden en dan zeggen dat paardrijden makkelijk is, omdat je ‘alleen 
maar hoeft te zitten’…
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Overzicht problemen en oplossingen - deel 2

Paard is niet voorwaarts/niet scherp genoeg aan de beenhulpen
Ruiter moet beter met de voorwaartse beweging mee zitten, ofwel 
het bekken ofwel de ribbenkast zal waarschijnlijk naar achter gedraaid 
zijn, waardoor de ruiter achter de beweging aan komt.

Paard wil steeds te snel voorwaarts 
Dit kan door een gebrek aan balans van het paard komen, of door 
bovengenoemde oorzaak; bij sommige paarden wekt een remmende 
zit juist extra looplust op.

Paard geeft niet genoeg na, blijft ‘taai’ in de aanleuning
Check of je vanuit je bovenlichaam en schouders wel genoeg richting 
de mond van je paard zit. Als je achterover zit, belemmer je het paard 
om zijn hals te laten zakken. Ook druk je zo de rug van je paard naar 
beneden, waardoor het paard niet vanuit zijn rug de hals kan laten 
zakken (biomechanische werking van het lichaam).

Paard hangt in de hand van de ruiter
Voor hangen zijn twee uiteinden nodig! Als je onafhankelijk zit met 
een licht teugelcontact, kan het paard dus ook niet hangen. Als je 
paard in je hand hangt, dan hang jij dus aan zijn mond. Check je bek-
ken, ribbenkast, schouders en handen.

Paard wordt te kort in de aanleuning (bv bij verzamelen)
Zie de oplossing hierboven bij het hangen, sommige paarden probe-
ren de te sterke hand van de ruiter te ontwijken door zich korter in de 
hals te maken.
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