
Werkblad 3: Omgaan met paarden 

 

Plaats de volgende woorden op de juiste plek in het verhaal hieronder: 

• Stem 

• Vriendelijke 

• Zweep 

• Ongewenste 

• Bijterig 

• Rust 

• Beloning 

• Ontspannen 

• Kriebelen 

• Herinnering 

 

Belonen en straffen 

Belonen en straffen doe je binnen 2 minuten na het gewenste of ………………….. gedrag. Daarna is het 

zinloos omdat het paard niet meer het verband ziet tussen de beloning of straf en het gedrag. 

Belonen doe je met emotie, straffen doe je zonder emotie! 

Ben je er heel bewust van wanneer je beloont of straft. Een paard is gevoeliger voor ……………… dan 

voor straf. Een straf wordt veelal geassocieerd met de persoon die de straf uitdeelt en niet met het 

ongewenste gedrag. Het creëert angst voor de ruiter of voor de situatie. En angst is geen goede 

motivatie voor succes. 

Belonen 

• Tevredenheid van de begeleider 

• Met je ………… 

• Met een klopje, ………………. in de manen enz.  

• Met iets lekkers 

• Stoppen met je training 

• Verlaat je paard altijd positief 

Beloon je paard alleen als hij het verdiend heeft. 

Een paard wordt tevreden en blij als de ruiter tevreden en blij is. Andersom natuurlijk ook: als de 

ruiter/begeleider uit zijn humeur is, zal het paard ook niet ………………… zijn. Het paard voelt de 

gemoedstoestand van zijn ruiter feilloos aan. Slechts een ontspannen paard is ontvankelijk voor wat 

de ruiter/begeleider van hem vraagt.  



De klank van een rustige en ……………………… stem laat het paard ontspannen. De klank en intonatie is 

daarbij belangrijker dan de gebruikte woorden. Gebruik altijd dezelfde woorden voor dezelfde 

aanwijzing. 

Een paard wordt tevreden en blij als de ruiter tevreden en blij is. Het geven van het klopje is een 

uiting van tevredenheid van de ruiter waardoor je paard ook ontspannen en tevreden wordt. 

Wees zuinig met het belonen met iets lekkers. Je paard kan heel …………….. worden van teveel 

beloning en zelfs je kleding kapot scheuren in zijn zoektocht naar het lekkers. 

Wanneer je je paard verlaat in een positieve sfeer, zal je paard je weer graag zien komen. Beloon 

hem dus met iets dat je paard prettig vindt, b.v. een lauwe douche, een worteltje of laat hem even 

gras eten in de berm voordat je bij hem weggaat. Het laatste contact moet altijd een goede 

……………… zijn. Dat is alvast een goede start voor de volgende keer. 

Straffen 

• Je paard laten bewegen, zoals achteruit zetten of kleine voltes draaien. 

• Het onthouden van beloning (niet geven) 

• Een tik met de zweep 

Wanneer je paard ongewenst gedrag vertoont, moet je hem terecht wijzen. Je kunt hem een paar 

maal achteruit laten stappen of kleine voltes laten draaien totdat hij het gewenste gedrag toont. Je 

paard verlangt naar ……. als jij hem zo laat bewegen waardoor hij zich makkelijker overgeeft aan jouw 

leiding en bereid is te doen wat je vraagt. 

Een tikje met de …………… op het juiste moment is meer een aanmoediging dan een straf. Bij een 

ferme tik met de zweep bij herhaald ongewenst gedrag zal het paard uiteindelijk het ongewenste 

gedrag gaan associëren met de pijn en daardoor zijn gedrag veranderen. De tik moet dus zeer 

consequent gegeven worden bij hetzelfde ongewenste gedrag en binnen 2 minuten. Na 2 minuten 

weet het paard niet meer waarvoor hij de tik kreeg. Een tik geven uit kwaadheid is zinloos. 

Het herhaald slaan met de zweep is mishandeling. 

 

 


