
 

Blijf wekelijks op de hoogte van 
alle ins en outs van Stal Deb. De 

laatste ontwikkelingen en 
leerzame onderwerpen komen 

aan bod. 

AANLEUNING 

wk 13 

RIJTECHNIEK 



 

 DRESSUUR 
 



Hoe doen ze het toch? Iedere 
dressuurliefhebber moet zich dat wel eens 

afgevraagd hebben als Anky, Jill, Edward, Britt, 
Hans Peter of Adelinde met hun paarden in de 
ring verschijnen. De paarden bewegen van de 

grond door de baan, atletisch, één en al 
losheid en souplesse en met een super mooie 

constante aanleuning. 
 

Als deze topruiters hun geweldige proeven 
rijden, zit je halverwege al met kippenvel op de 

tribune of naar de tv te staren. Dressuur gaat 
dan zoveel verder dan alleen maar het rijden 
van een paar oefeningen. Dat optimaal voor 

elkaar zijn, waardoor de paarden door de hele 
proef heen met nog meer afdruk en losheid 

gaan lopen, is echt een kenmerk van de 
dressuur van vandaag de dag. Komt het 

doordat de paarden zo goed zijn, of is het de 
training die de paarden nog atletischer maakt 
dan ooit daarvoor? Waarschijnlijk beide. Het 
trainen van dressuurpaarden heeft de laatste 

jaren geleid tot felle discussies. 

RIJTECHTNIEK 



Aanleuning is de licht verende druk die het paard aanneemt op de teugel als gevolg 

van de voorwaartse inwerking van de ruiter nadat deze contact heeft aangenomen. 

Op het moment dat het paard aanleuning neemt voelt dat als een licht verende 

verbinding doordat paard onderkaak tegen bit aanlegt en de ruiterhand aanneemt. 

Een paard dat in aanleuning gaat neemt een verende verbinding aan de teugels als 

gevolg van een vermeerderd onder tredend achterbeen en een losgelaten en 

welvende rug. De aanleuning, ook wel "het bit aannemen" genoemd is een initiatief 

van het paard. Contact gaat dus uit van de rijder en aanleuning gaat uit van het 

paard. Hand, teugel en bit dienen voor het overbrengen van de communicatie en 

mogen niet krachtiger zijn dan dat voor deze communicatie nodig is. Een paard heeft 

een goede aanleuning wanneer het gewillig de teugel aanneemt en volgt. 

Aanleuning mag nooit bereikt worden door terugwerkende teugelhulpen. 

 

Aanleuning komt tot stand als een paard ontspannen gaat, losgelaten is en aan de 

hulpen van de ruiter staat, de ruiter heeft het paard onder controle en het paard 

gaat met impuls, door vertrouwen in de hand van de ruiter te hebben en als de ruiter 

een onafhankelijke zit en een stille hand heeft. Aanleuning wordt dus onderhouden 

door voorwaarts drijvende hulpen, een ononderbroken en harmonieuze 

samenwerking van hand en zit en onderbeen.  

Om een goede aanleuning te creëren kunnen er verschillende dressuurmatige 

oefeningen gereden worden om het paard in de aanleuning te verbeteren. Denk 

hierbij aan tempowisselingen en wendingen. 

 

Het paard dat in aanleuning komt, reageert op de allerkleinste hulp van de 

ruiterhand. De mond van het paard voelt "zacht" aan. Zacht met weinig gewicht, of 

zacht met meer gewicht. Zacht is namelijk niet absoluut gelijk aan licht. Om een fijne 

aanleuning te krijgen is het belangrijk een nageeflijke ruiterhand te hebben. 

 

Het paard kan maar nageeflijk zijn als de ruiterhand nageeflijk is. Het zal nageeflijk 

reageren (weggaan van de druk) als het nageeflijk daartoe wordt uitgenodigd. Een 

zachte hand betekent dus ook niet zomaar lange teugels. Bij de aanleuning komt het 

erop neer, dat de energie die achteraan ontstaat terug kan vloeien. Het paard dat 

"durchlässig" is, zal in feite met een lichte druk van de hand volledig doorkomen met 

de achterhand en "gaan zitten". 

RIJTECHTNIEK 

AANLEUNING 



Stal Deb is niet zomaar een "manege”... Toen ik hier kwam rijden 

als  klein meisje, vond ik 1x in de week rijden te weinig! Toen ik 

hoorde dat ik wel vaker mocht komen helpen, heb ik daar zeker 

gebruikt van gemaakt! Een paar jaar verder, mocht ik zelfs hier 

gaan werken! Hoe gaaf is dat?  Intussen heb ik 2 super lieve 

pony‘s mogen rijden! Zo ben ik ook  enorm geroeid in de wedstrijd 

sport! Santo loopt in de klasse Z2 bij de pony's en Beau M2 bij de 

pony's en Z1 tussen de paarden!  

Nu ben ik 19 jaar en ben ik fulltime in dienst bij Stal Deb!  Ik geniet 

elke dag weer dat ik hier mag zijn, met deze geweldige paarden 

& pony's. Dit alles is te danken aan Debby! Ook hebben wij een 

super gezellig en sterk team, die dag en nacht klaar staan voor 

de toppers van Stal Deb. Geen dag gaat voorbij zonder te lachen 

en vooral de kinderen die blij naar huis zien gaan na hun 

paardrijles, daar doe ik het voor. Ongelofelijk dankbaar en blij dat 

ik  zo heb mogen opgroeien in de paardensport  

 

Stal Deb 

❤Liefs Danique ❤ 

en van mijn hobby , 

mijn droombaan 

heb kunnen maken!  

 

Het team over… 

  



💚Stal Deb💚 

8 jaar geleden heb ik leren 

paardrijden bij Stal Deb. Mijn eerste 

les was op Kylian. Natuurlijk met 

vallen en opstaan, maar daar leer je 

van paardrijden. Toch iedere les 

weer met een lach op mijn gezicht 

opgestapt.   

Ondertussen rijdt ik M2 dressuur met 

lieve Flynn!  

Allemaal dankzij Stal Deb! 

Liefs Zora Lynn  

Stal Deb 

Het is ondertussen alweer 5 jaar 

geleden dat ik bij Stal Deb heb leren 

paardrijden. Ik heb hier heel veel 

gave dingen mogen ervaren; zoals 

de paardenvierdaagse, crossles, met 

lieve ondeugende Happy op 

concours, fotoshoots en een 

dressuurles van Jill Huijbregts!  Ik ben 

Stal Deb heel dankbaar voor alle 

leuke herinneringen en dat er nog 

heel veel bij mogen komen.  
💚 

Liefs Selma 

 

Het team over… 

  



Ongeveer 5 jaar geleden ben ik 

begonnen met paardrijden bij stal 

deb! De eerste les mocht ik op 

Kylian. Ik was toen gelijk helemaal 

verliefd op hem!! 

Nu, een paar jaar later rij ik 

wedstrijden met de aller knapste  

Beau! Dat allemaal dankzij Debby. 

Een hele goede stal om veel te leren
💚 

Liefs Lindy 

Stal Deb 

Ik ben alweer 8 jaar geleden 

begonnen met paardrijden bij  

Stal Deb.  

Elke dag leer ik  weer nieuwe dingen. 

Ik stapt iedere dag weer met een 

glimlach van het paard af. Ik  heb 

de afgelopen jaren ook 

deelgenomen aan super leuke 

activiteiten. Kortom een super leuke, 

leerzame stal om nieuwe dingen te 

leren en leuke dingen te doen!  

 

💚 Liefs Maud 💚 

 

 

Het team over… 

  



8 jaar geleden was het zo ver, 

mijn allereerste privé les op lieve 

Delena!  

Nu ruim 8 jaar later heb ik veel 

gave en toffe dingen mogen 

meemaken op dit fantastische 

bedrijf. Paarden zien komen  en 

gaan, wedstrijden, ponykampen, 

springlessen, crosslessen in de 

wei, clinics van bekenden 

mensen .  

Veel dingen geleerd en zeker 

veel meegemaakt. Ik heb 

fantastische kansen gekregen 

van dit bedrijf, zoals op concours 

gaan met mijn beste vriendje Yk 

Dark  Romme, en de kans om 

mijn diploma te halen  voor 

allround instructeur.  Al met al 

ben ik super trots op dit bedrijf en 

wat wij samen als team allemaal 

voor elkaar hebben gekregen!   

 

💚 Liefs Nadine 💚  

 

 

Het team over… 

  Stal Deb 



 In beginsel is dit ras (zoals de naam al zegt) een kruising 
tussen een Fries en een Arabier (Arabisch Volbloed), met 

als doel het Friese ras te veredelen. Het doel van het 
Arabo-Friese ras is het fokken van paarden die op hoog 
niveau presteren in de men- en dressuursport. Men wilde 
het uithoudingsvermogen van de Arabier met het goede 

karakter en werkbaarheid van de Fries combineren. 
 

In de beginjaren stuitte dit op veel verzet onder 
aanhangers van de Fries. 

 
Het aandeel Arabische bloedvoering bedraagt 

maximum 40%. 
 

Het Arabo-Friese stamboek werd op 21 maart 2000 
opgericht en in oktober 2006 officieel erkend als 

Europees moederstamboek. 
 

De Arabo-Fries heeft het uiterlijk van een moderne Fries. 
De vacht en het behang zijn zwart. 

 
Bij Stal Deb staan 3 arabo friezen; 

* Yk Dark Verro 
* Yk Dark Rinske 
* Yk Dark Romme 

 

ARABO FRIEZEN 

 

 



  

 

ARABO FRIEZEN 

 

 



STAL DEBS GLOSSY 

 
ZELF EEN INTERESSAN ONDERWERP  

LAAT HET ONS WETEN VIA: 

 

ACTIVITEITEN@STALDEB.NL 

 

 

 

REDACTIE@ STALDEB 
 

 

ZELF EEN INTERESSANT ONDERWERP? 
 

LAAT HET ONS WETEN VIA: 

 
ACTIVITEITEN@STALDEB.NL 



1. BLUE LAGOON ALS EEN BRUIN VEULENTJE GEBOREN 

IS. 
 

2. BELLE EIGENLIJK MARIBELLE HEET. 

 

3. DAT DEBBY SANTO GEKOCHT HEEFT TOEN ER PAS  

5 KEER IEMAND OP ZIJN RUG HAD GEZETEN. 

 
4. BEAU VROEGER VOOR DE KOETS HEEFT GELOPEN. 

 

5. ROMME EN RINSKE OOK IEDERE ZONDAG VOOR DE 

KOETS LOPEN. 

 

6. RICHY ZELFS OP HET VLIEGTUIG HEEFT GESTAAN 
NAAR AMERIKA VOOR EEN HELE GROTE 

INTERNATIONALE WEDSTRIJD. 

 

7. RAVEL HEEL GOED IS IN CROSSEN. 

 

8. VERRO GEBOREN IS BIJ STAL DEB. 
 

9. DAT MAXX NOG 4 BROERTJES EN ZUSJES HEEFT: 

MAXIMA, TOM, TOMMY, MATT. 

 
10. HUMMER HEEL LANG, TOT HIJ 7 JAAR WAS, 

HENGST IS GEWEEST.  

 

WIST   JE   DAT   ??? 

 



1. Hoe wordt een vrouwtjes 
paard ook genoemd??            
 

 

QUIZ 

 

a. Hengst 

b. Ooi 

c. Merrie 

d. Ruin 

2. Wat is de gemiddelde  

draagtijd van een paard?? 
 

a. 8 maand 

b. 9 maand 

c. 11 maand 

d. 10 maand 

3. Met welke borstel, borstel 
je de pony als eerst??  
 

a. Harde 

b. Zachte  
c. Roskam 

d. Manenkam 

4. Wat leg je op een 
paard??  
 

a. Sporen  

b. Beschermer 

c. Hoofdstel 

d. Zadel 

5. Wat mag een paard 
absoluut niet eten??  
 

c. Slobber 

d. Chocolade 

 

a. Hooi 

b. Gras 

6. Welk geluid maakt een 
paard??  
 

a. Gehinnik 

b. Gebalk 

c. Gemekker 

d. Geloei 

7. Hoe heet de witte vlek op 
de neus van een paard?? 
 

a. Bles 

b. Snep 
c. Sneb 

d. Kol 

8. Welke kleur wordt bruin, 
donderbruin of  zwart geboren?? 
 

a. Schimmel 

b. Vos 

c. Cremello 

d. Valk 

1.  ____ 

2.  ____ 

3.  ____ 

4.  ____ 

5.  ____ 

6.  ____ 

7.  ____ 

8.  ____ 

Antwoorden: 



Nieuwgierig  

Aapje 

15 keer per 
minuut 
adem 
halen 

Ze kunnen beter 
in de nacht 
kijken dan 
overdag 

De darmen zijn 
25 meter lang 

Ze geen adem 
kunnen halen 

door hun mond 

Familie zijn van 
de Zebra’s en 

Ezels. 

Ze slapen 
staand 



RIJTECHTNIEK 

BUIGING EN 

STELLING 

Van het rijden van een wending of een volte tot appuyeren op 

het hogere niveau. Hoe doe je dat nou eigenlijk en wat houden 
buiging en stelling precies in en wat is het verschil? 

In wendingen en voltes moet je paard iets naar binnen kijken, 

stelling noemen we dat. Ook zal hij in zijn lijf wat moeten buigen 

om de lijn van een volte of wending te kunnen lopen. Het lukt niet 

als zijn lijf recht blijft. Zijn hals en lichaam moeten net zo gebogen 

zijn als de volte, buiging noemen we dat. DENK HIERBIJ AAN HET 

BANAANTJE WAAR WIJ HET ALTIJD OVER HEBBEN. 

 

Rijden met buiging en stelling, hoe doe je dat? 
Hoe rijd je een paard in de juiste buiging en stelling? Daarvoor kijk 

je op tijd waar je heen gaat en draai je je schouders ook in die 

richting. Dus als je op een volte naar rechts gaat, draai je je 

rechterschouder naar achteren en je linkerschouder naar voren.  

Bij een volte naar links is dat andersom. Sturen doe je met twee 

handen. Doe ze allebei een beetje naar binnen, maar let op dat 

je buitenhand niet over de manenkam komt. Houd je 

binnenbeen lang en blijf in evenwicht midden boven je paard 

zitten. Stel je voor dat je binnenbeen een ‘paaltje’ is waar jouw 

paard omheen buigt. Je buitenbeen gaat iets naar achteren om 

te zorgen dat hij om je binnenbeen buigt. Blijf goed rechtop zitten 

en ga niet scheef hangen. Als je paard teveel naar binnen gaat 

en de volte te klein wordt, moet je niet aan je buitenteugel 

trekken.  



RIJTECHTNIEK 

BUIGING EN 

STELLING 

Dan buigt hij namelijk de verkeerde 

kant op. Let op je evenwicht. Als je zelf 

teveel naar binnen hangt, bestaat de 

kans dat je paard daarom naar binnen 

valt. Leg de kuit van je binnenbeen 

tegen je paard. Houd contact met je 

buitenteugel, terwijl je binnenteugel 

ervoor zorgt dat je paard naar binnen 

blijft kijken. Druk dan met je binnenkuit 

tegen zijn buik en ga met je 

lichaamsgewicht mee naar buiten, 

zodat de volte weer groter wordt. 

Als je paard teveel naar buiten gaat 

en de volte te groot wordt, controleer 

dan of je niet teveel aan de 

buitenkant zit. Ga niet aan de 

binnenteugel trekken, want je paard 

zal dan alleen zijn hoofd naar binnen 

doen. Ga iets meer op de binnenkant 

zitten (als je dit doet, voel je de 

binnenstijgbeugel goed onder je voet). 

Houd contact met je buitenteugel 

door deze tegen de hals te houden en 

druk met je buitenbeen tegen zijn buik 

om de volte kleiner te maken. 



RIJTECHTNIEK 

BUIGING EN 

STELLING 

Wat is stelling? 

Er is sprake van stelling wanneer het paardenhoofd enigszins 

zijdelings naar binnen is gesteld ten opzichte van de hals. Het 

hoofd is hierbij achter de kaak ingebogen, waardoor de 

oorspeekselklier duidelijk zichtbaar wordt. Voor een rechtop 

zittende ruiter worden binnenoog en neusgat net zichtbaar. 

Stelling komt tot stand wanneer je met je binnenbeen richting 

buitenteugel drijft, met de binnenhand lichte stelling vraagt en 

voelt wanneer het paard wil nageven op de binnenteugel. Als 

een paard de linkerstelling en rechterstelling in gelijke mate wil 

aannemen, kan hij zich beter loslaten in zijn lichaam. Het paard is 

daardoor goed aan de ruiterhulpen en kan deze gemakkelijker 

omzetten in datgene wat jij van hem vraagt. 

 



RIJTECHTNIEK 

BUIGING EN 

STELLING 

Stelling wordt in bepaalde oefeningen gevraagd, zoals in een 

volte of  schouder binnenwaarts. De verschillen tussen stelling en 

(lengte)buiging kunnen we als volgt samenvatten: 

 

Lengtebuiging: 
• Ontstaat vanuit achterhand. 

• Hangt nauw samen met impuls en verzameling. 

• Moet evenredig zijn met gevraagde zijdelingse hals buiging. 

• Is een teken van controle op draagkracht achterhand. 

 

 

Stelling: 
•Achter de kaak zijdelings inbuigen  

van het hoofd. 

•Teken van loslaten in het lichaam. 

•Onderdeel van oefeningen zoals  

schouder binnenwaarts en  

appuyeren. 

STELLING GOED BUIGING GOED 



RIJTECHTNIEK 

BUIGING EN 

STELLING 

Wat is lengtebuiging?? 
Met lengtebuiging wordt bedoeld dat het paard in zijn lengte-as 

(wervelkolom) evenredig zijdelings inbuigt, voor zover zijn lichaam 

dit toelaat. Het paard is in de rugwervels namelijk minder 

buigzaam dan bijvoorbeeld in de halswervels. Dit komt doordat 

de rugwervels lange dwarsuitsteeksels hebben, de ribben.  

 

Lengtebuiging ontstaat door het vermeerderd onderbrengen 

van het binnenachterbeen. Lengtebuiging hangt dus nauw 

samen met impuls en verzameling en begint altijd door het 

motiveren van de achterhand tot grotere draagkracht. Voor het 

verkrijgen van een correcte lengtebuiging is het belangrijk de 

halswervels niet overmatig zijdelings in te buigen. In dat geval 

loopt het paard over de buitenschouder weg en kan er van een 

correcte lengtebuiging geen sprake zijn. 

 

De zijdelingse buiging moet altijd evenredig zijn met de 

gevraagde hals buiging, dit zowel naar links als naar rechts. 

Wanneer de buiging in een paard evenredig blijft, betekent dit 

dat jij in staat bent om de opgewekte impuls vanuit de 

achterhand door het lichaam van het paard recht naar het bit 

toe te laten vloeien, zonder dat deze impuls naar links of rechts 

via de schouder verloren gaat. 



RIJTECHTNIEK 

BUIGING EN 

STELLING 

Stelling is plaatselijk, in de verbinding hoofd/hals in de voorhand 

van het paard. Dit in tegenstelling tot lengtebuiging, die ontstaat 

vanuit een dragende achterhand en die invloed heeft op het 

gehele gaan van het paard. De buiging die het paard kan tonen 

is veelal afhankelijk van zijn bouw, de aanleg en de 

africhtingsgraad. 

 

Verschillende soorten buiging: 
•Lengtebuiging. Hierbij is het paard door het hele lichaam 

zijwaarts gebogen (van hoofd tot staart). Het goed gereden 

paard toont lengtebuiging in alle voltes, wendingen, zijgangen 

en figuren. 

 

•Opwaartse buiging. Hoe meer verzameld hoe meer opwaartse 

buiging in de (totale) wervelkolom. 

 

•Buiging in gewrichten. Hoe meer het paard tot dragen wordt 

gebracht, des te meer gewicht de  

achterhand draagt, des  

te meer buiging van de  

gewrichten hierbij nodig  

is. 



 

TEKENING 

 

 



 

 

TEKENING 

 

 




