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Dressuur is de basis waar eigenlijk iedereen mee begint. In de 

dressuur leer je met een correcte houding en zit en met de juiste 

hulpen paard te rijden. In de afgelopen weken hebben we je 

iets verteld over de juiste zit, het geven van hulpen en het rijden 

van wendingen. Als je wat verder in je opleiding bent ben je 

misschien wel toe aan een aantal nieuwe rijkunstige uitdagingen 

of meer verdieping. Hoe je de juiste hulpen geeft om het paard 

te controleren en figuren te laten uitvoeren en je correcte 

houding en zit blijven nog steeds erg belangrijk. Maar vanaf dit 

niveau worden ook de manier van bewegen van het paard en 

hoe dit wordt beïnvloed door jou steeds belangrijker. De dressuur 

kent een aantal basisprincipes: de scala van de africhting van 

een paard. Dit wordt als leidraad gebruikt bij het beoordelen 

van dressuurproeven vanaf de klasse BB en B. De scala bestaat 

uit: takt, ontspanning, aanleuning en nageeflijkheid, activiteit en 

impuls, rechtgericht zijn en verzameling. Vandaag vertellen we je 

meer over aanleuning en nageeflijkheid. Wat is het en waarom is 

het zo belangrijk. 
 

Aanleuning en nageeflijkheid 
Onder aanleuning wordt de licht verende druk op de teugel 

verstaan die een paard aanbiedt, als gevolg van jouw 

voorwaartse inwerking op het paard, nadat jij contact en 

verbinding hebt genomen met de paardenmond. Een paard 

geeft na als hij het teugelcontact accepteert en daarbij zijn nek- 

en kaakspieren ontspant. Een nageeflijk paard (aan de teugel) 

loopt met zijn hals in een mooie boog met zijn neus verticaal of 

net iets voor de loodlijn. 

 

RIJTECHTNIEK 

NAGEEFLIJKHEID 



Het is niet de bedoeling dat je een paard met je handen in deze 

houding trekt. Dan ontspant hij zich namelijk niet en is hij niet 

nageeflijk. Gaat hij correct aan de teugel, dan loopt hij ontspannen 

en aan jouw hulpen. Hij reageert onmiddellijk op de aanwijzingen 

die je geeft. Het contact dat jij hebt met zijn mond is vriendelijk en 

elastisch. Dit geeft voor jou en het paard een fijn gevoel. 

Om een goede aanleuning te krijgen is het belangrijk dat je de 

achterbenen van je paard op de juiste manier activeert. Het is de 

bedoeling dat hij zijn achterbenen verder naar voren zet en actief 

voorwaarts loopt. In reactie op jouw actief voorwaarts drijvende 

hulp brengt hij zijn hoofd en hals meer naar voren. Als jij dit zacht 

opvangt met een weerstand biedende hand en hij aanvaardt dat 

met een ontspannen rug, dan zal hij gaan nageven. 
 

RIJTECHTNIEK 

NAGEEFLIJKHEID 

Paard gaat aan de teugel Paard loopt achter de teugel 

Paard loopt tegen de hand Paard hangt op de hand 



Nageeflijkheid en aanleuning zijn een gevolg van op de juiste manier 

rijden. Je kunt het niet met je handen afdwingen. In de africhting van 

een paard is het de bedoeling dat hij zijn gewicht steeds meer naar zijn 

achterbenen verplaatst. Hoe verder je komt in je rijopleiding, hoe 

belangrijker de aanleuning en nageeflijkheid worden om dit te 

bereiken. Als het nog niet meteen lukt, is dit helemaal niet erg. Het komt 

vanzelf goed als je je op je zit, je eigen rijden en de hulpen die je geeft 

concentreert. Als een paard niet wil nageven kan het zijn dat 

je  contact met de paardenmond niet constant is. Als je onrustig  

of stuiterend zit, ontspant je paard zijn rug niet. 

Daardoor laat hij ook zijn nek- en kaakspieren  

niet los. Een paard is tegen de hand als hij zich  

verzet door zijn hoofd omhoog te doen. Probeer  

het op te lossen door met je benen de achter- 

hand te activeren en dit met soepele handen  

weer op te vangen. Het helpt niet om harder  

terug te trekken. Een paard is achter de teugel  

als hij zijn hals opkrult en met zijn hoofd achter de  

loodlijn gaat. Als hij daarbij ook het contact met  

jouw hand loslaat, is hij niet meer aan de  

hulpen. Je hebt dan niets meer te  

vertellen. Dit kan komen doordat  

een paard bang is voor het bit, bij- 

voorbeeld door te ruwe ruiterhanden.  

Los dit op door zelf voorzichtig contact te  

zoeken en actief voorwaarts te rijden,  

zodat hij jouw hand weer gaat opzoeken. 

 

RIJTECHTNIEK 

NAGEEFLIJKHEID 



 

WOORDZOEKER 

 

 



RIJTECHTNIEK 

HOUDING EN ZIT 

Als je begint met paardrijden (maar ook als je dit al langer doet) 

dan is er heel veel te leren. De komende tijd vind je wekelijks tips 

op onze website die je niet alleen kunt toepassen als je begint met 

rijden, maar die ook goed toepasbaar zijn als je al wat langer rijdt. 

Als je eenmaal begonnen bent met rijden dan ben je namelijk 

nooit uitgeleerd. 
 

Paardrijden doen we al eeuwen lang. In de loop van de tijd is 

uitgevonden wat de beste houding is om op een paard te zitten. 

Als je op de juiste manier zit en hulpen geeft, is dat voor een mens 

goed te doen en begrijpt een paard het best wat we van hem 

willen. In de juiste houding storen we een paard het minst in zijn 

bewegingen en kunnen we hem aanwijzingen geven die voor 

hem logisch zijn. Een wiebelende of scheef zittende ruiter maakt 

het voor een paard bijzonder lastig om uit alle (onbedoelde) 

aanwijzingen dat ene signaal te zoeken waaruit duidelijk moet 

worden wat hij moet doen. Als je pech hebt wordt hij er onrustig 

van of reageert hij nergens meer op, omdat hij je niet begrijpt. 

Het is ook belangrijk om aan je houding te werken, omdat je met 

een goede zit je paard niet belemmert in zijn beweging en het 

paardrijden er leuker door wordt. Hoe beter en mooier je een 

paard kunt volgen in zijn bewegingen, hoe prettiger het voelt en 

hoe gemakkelijker het rijden wordt. Letten op je houding houdt 

nooit op. Ook topruiters zijn er dagelijks mee bezig. 



RIJTECHTNIEK 

HOUDING EN ZIT 



RIJTECHTNIEK 

HOUDING EN ZIT 

Tips voor een juiste zit: 
 

        Zit in het midden van je zadel, op je billen. 

 

In iedere bil zit een zitbeenknobbel.  

Ga zo zitten dat je beide evenveel  

in het zadel voelt drukken. 

 

                  Zit rechtop, maar zonder spanning in je bovenlichaam. 

 

Houd je schouders, heupen en  

hakkenrecht onder elkaar. 

 

                                 Kijk naar voren, niet naar beneden. 

 

     Beweeg soepel mee met je paard. 

 

Blijf in evenwicht. Hang niet  

achterover, voorover,  

naar links of naar rechts. 

 

 Houd je beide schouders ontspannen naar achteren. 

 

                                            Je bovenarmen hangen langs de  

                                            zijkant van je lichaam naar beneden. 

 

Houd je nek en hoofd rechtop. 



Onlangs vroeg Debby mij om een stukje te schrijven voor de Stal 

Deb Glossy. Ja, dit wil ik best wel maar wat moet daar dan in? En 

hoe lang moet dat zijn? Na het antwoord dat ik kreeg dacht ik, dit 

moet wel lukken.  

Mijn naam is Saskia Schoppers, geboren en getogen in Dinxperlo 

en al bijna 20 jaar samen met Mike Slagter. We wonen 8 onder 1 

kap in Winterswijk. Samen hebben we 2 dochters. Demi en Lindy.  

Toen onze oudste dochter een aantal jaren geleden kwam met 

de vraag “mama mag ik paardrijden?” dacht ik serieus dat ik 

even teveel kreeg, zij en paarden of beter nog IK en paarden. 

Geen match made in heaven.  

Na enkele weken waarin we het er niet over gehad hebben 

begon ze er toch steeds over en ontkwam ik er niet aan om dan 

toch Stal Deb maar eens te bezoeken. Vanaf het moment dat ik 

een voet op het erf zette was het alsof ik er al jaren kwam en was 

het meteen erg leuk, fijn, vertrouwd en gezellig. Het voelde goed! 

En wat betreft de paarden hartstikke leuk, maar wel op een 

afstand.  

Het duurde ongeveer een half jaar en toen kwam Lindy ook op 

het heldere idee dat zij eigenlijk ook best wel wilde paardrijden, 

oh jee! Nou ja, ik kon natuurlijk niet zeggen dat zij dit niet mocht, 

dan nemen we er wel een extra baantje bij, alles voor de kids he .  

Beide dames reden op woensdagmiddag waardoor ik iedere 

woensdagmiddag zeker een uurtje of 3 op stal te vinden was, het 

werd iedere week gezelliger en hoewel ik zelf niet de behoefte 

had op het paard te gaan zitten, leerde ook ik ontzettend veel. 

Goh…. Best leuk die paardjes.  

 

 

LIFESTYLE VAN…. 

  



Het duurde wel even maar zelfs ik heb een blauwe maandag 

“paard gereden”, maar dit heb ik maar snel weer opgegeven, zal 

jullie de verdere details besparen.  

Toen Debby ons vroeg of Lindy het misschien leuk zou vinden om 

een wedstrijd te rijden met haar grote kleine vriend Hummer 

moesten we er wel even over nadenken. Lindy zelf natuurlijk niet 

want voor haar was dit geen vraag, zij dacht gewoon, dit gaan 

we doen! Fantastisch vond ze het!  

Hoeveel uren en dagen ze hier samen met Debby ingestoken 

heeft om die eigenwijze shetlander onder controle te krijgen zijn 

met geen pen te beschrijven. De passie, de liefde en 

bevlogenheid die beiden hebben is een bijzonder tafereel om 

mee te maken. Uiteindelijk is Hummer Kringkampioen geworden 

en hebben ze samen mee mogen doen met het Gelders 

Kampioenschap in 2018. 

 

Maar…..kleine kindjes worden groot  

en werd Lindy te groot om op haar 

lieve vriendje Hummer te rijden  

voor wedstrijden. Maar ook hier  

hadden Debby en Lindy een doel.  

Hoe gaaf zou het zijn om met  

Hummer de M1 te halen, dit  

hebben ze samen gehaald.  

Doel nummer 1 was bereikt.  

 

 

 

LIFESTYLE VAN…. 

  



Tijdens de Stalkampioenschappen hier bij Stal Deb, heeft Lindy 

een enkele keer op schimmeltje Beau gereden.  

Goh.. dat is ook wel een leuk plaatje werd er gezegd, ziet er wel 

mooi uit. En zo werd een nieuwe combinatie geboren.  

Ik kende Beau eigenlijk als een pony die nog wel eens een eigen 

route in de bak uitstippelde en regelmatig bakspoken voorbij zag 

komen. Dus of ik dit nou wel zo’n goed idee vond????  

Ach laten we het eens proberen, en wederom gingen er vele 

uren, dagen, bloed, zweet en tranen inzitten, maar toen we de 

selectiewedstrijden met Lindy en Beau gingen rijden en dit 

behoorlijk goed bleek uit te vallen, vond ik het ineens toch best 

een goed idee. Lindy werd Kringkampioen van de Kring 

Achterhoek Oost en mocht naar de Indoor Gelderse 

Kampioenschappen 2019.  

Wat een ervaring was dat, heel spannend en eerlijk is eerlijk, 

misselijk zijn van spanning is echt serieus mogelijk.  

Toen Lindy met Beau ook nog eens Gelders Kampioen werd en 

dus naar Ermelo mocht om bij het KNHS  centrum de Nederlandse 

Kampioenschappen te mogen rijden, ging voor haar een diep 

gekoesterde droom en wens in vervulling.  

Dit is waar het voor haar om ging, en nooit maar dan ook nooit 

hadden we kunnen hopen en dromen dat dit ook daadwerkelijk 

ging gebeuren!  

Hoe dit is afgelopen dat weten de meesten van jullie wel.  

Nederlands Kampioen 2019. Onvergetelijk moment waar ik nu nog 

steeds een brok van in m’n keel kan krijgen.  

 

 

 

LIFESTYLE VAN…. 

  



 

 

 

LIFESTYLE VAN…. 

  



Mensen vragen wel eens hoe vaak Lindy rijd??  

Nou best vaak eigenlijk, hoe is dat allemaal te doen?  

 

Toen ik nog werkzaam was op de administratie van een bedrijf 

had ik vaste dagen en was dit allemaal geen probleem, nu is het 

wat uitdagender want ik ga naar school en werk onregelmatig.  

Als je kind een hobby heeft dat nogal uit de hand is gelopen kan 

ik eigenlijk alleen maar zeggen dat het een familie ding wordt en 

dat de hele familie hier achter moet staan. Samen regelen en 

overleggen en er samen voor de volle 100 procent voor gaan.  

 

Dat is wat we al die tijd hebben gezegd, als je er voor gaat moet 

je dit ook voor de volle 100 procent doen. Omdat Lindy dit 

schooljaar naar het voortgezet onderwijs ging was het voor ons 

ook even afwachten hoe dit met het paardrijden zou gaan. Tot 

op de dag van vandaag is dit geen probleem en kan zij alles 

goed plannen en regelen met school.  

 

 

 

LIFESTYLE VAN…. 

  



 

Dan hebben we nog een combinatie, die van Debby en Lindy. 

Ook zo leuk om te zien.  

Debby die behoorlijk streng voor haar kan zijn, omdat ook zij 

natuurlijk het onderste uit de kan wil halen en Lindy die na een les 

als het allemaal even niet ging helemaal boos is op zichzelf. Soms 

is het ook echt niet makkelijk en moet je ook best wat incasseren, 

maar Lindy verliest haar doel geen moment uit het oog.  

Voor Lindy is het niet snel goed, dit  

kan ook tegenwerken maar gelukkig  

kan ze dit ook na een les weer 

snel naast zich neerleggen en  

denken dat het de volgende  

les weer beter gaat.  

Debby die dan tegen haar  

zegt dat ze de lat niet zo  

hoog moet leggen voor  

haarzelf terwijl Debby die  

eigenlijk hetzelfde is.  

 

 

LIFE STYLE 

  



Debby die haar hele ziel en zaligheid gooit in haar leerlingen, 

paarden en pony’s. Ook zij moet op zondag om half 5 opstaan 

omdat we om 6 uur moeten vertrekken naar een wedstrijdlocatie, 

ook zij offert haar vrije tijd op zodat er meiden zijn die met haar 

pony’s op wedstrijd kunnen en mogen. 

 

Ik heb het Debby al vaak gezegd maar ik ben haar super 

dankbaar voor alle kansen die zij Lindy geeft en heeft gegeven, zij 

heeft samen met Lindy hele mooie herinneringen gemaakt die 

Lindy niet snel zal vergeten. En ik natuurlijk ook niet want ondanks 

de vroege tijdstippen, vele dagen op stal, de vrije tijd en gelukkig 

de gezelligheid die de wedstrijden met zich meebrengen vind ik 

het een geweldige leuke ervaring en heb ik ook veel geleerd in 

de afgelopen jaren dat ik bij Stal Deb kom. Ik heb mijn ruimte 

denk ik volop gebruikt en eerlijk gezegd ben ik nog lang niet 

uitgepraat en valt er nog zoveel te vertellen maar voor nu zeg ik 

“op naar de volgende zoveel jaar! “ 

 

 

LIFESTYLE VAN…. 

  

❤ Liefs Saskia ❤ 



 

STAL DEB 
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STAL DEB  
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€ 19,95  
 

TE BESTELLEN VIA INFO@STALDEB.NL 



 

 

 

 

JARIGE JOB 

 

 



 

 

 

 

JARIGE JOB 

 

 

*Wie jarig is trakteert* 

 

Zet tot en met 7 april 2020, 

de mooiste tekening, het 

leukste cadeau of de 

lekkerste verassing voor de 

verjaardag van Tristan in het 

fietsenhok en maak kans op 

een gepersonaliseerde 

verjaardagskalender! 



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 



  

KLEURPLAAT 



1. PAARDEN OOK NAAR DE TANDARTS MOETEN, 

OMDAT PAARDENTANDEN BLIJVEN GROEIEN. 

 

2. RICHY HEEL VAAK PERONGELUK IN ZN WATERBAK 

POEPT. 

 

3. STAL DEB EEN NIEUWE BAKRAND HEEFT. 

 

4. WOEZEL VET GOED KAN SPRINGEN, MAAR NIET 

HOUDT VAN CROSSEN OVER NATUUR HINDERNISSEN. 

 

5. FLYNN ERVAN HOUDT OM IN DE SLOOT TE STAAN. 

 

6. DE MEST VAN STAL DEB WORDT HERGEBRUIKT ALS 

MATRAS VOOR DE KOEIEN IN DE KOEIENSTAL VAN 

BOER KLUMPER. 

 

7. DANCER DEBBY HAAR EERSTE WEDSTRIJD PAARD IS. 

 

8. VERRO DE BROER IS VAN SILVIE. 

 

9. KYLIAN AL 34 JAAR OUD IS. 

 

10. DANCER HEEL ERG VAN SLOBBER HOUDT. 

 
WIST   JE   DAT   ??? 

 



 
CIJFER KLEUREN 

 

1 = Rood       2 = Geel   3 = Blauw 

4 = Groen     5 = Bruin    6 = Zwart 

7 = Oranje    8 = Paars 



Nieuwgierig  

Aapje 

1. PAARDEN KUNNEN ZELF HUN ZOUT TOEVOER REGELEN 

2. PONY’S LEVEN MEESTAL LANGER DAN PAARDEN 

3. HET SNELSTE PAARD TER WERELD GING 70,76 KM PER UUR 

4. PAARDEN ADEMEN ALLEEN DOOR HUN NEUS 

5. PAARDEN HEBBEN GEMIDDELD 205 BOTTEN 

6. PAARDEN KUNNEN NIET OVERGEVEN 

7. PAARDEN HEBBEN DE  

GROOTSTE OGEN VAN ALLE  

ZOOGDIEREN 

8. PAARDEN ETEN   

18 TOT 24 KILO HOOI OF GRAS 

PER DAG 



VERZORGING 

VOEDING 

Een goed voerschema voor een paard opstellen valt nog niet mee. 

Als paardeneigenaar vraagt  je jezelf wel eens af: hoeveel ruw- en 

krachtvoer heeft mijn paard eigenlijk nodig? Wanneer op de dag 

kan ik dat het beste geven? En moet er een aanvulling bij?  
Om een paard in optimale conditie te houden en om de kans op 

gezondheidsklachten tot een minimum te beperken, dient hij een 

uitgebalanceerd dieet voorgeschoteld te krijgen.  

Een dieet dat zo veel mogelijk tegemoet komt aan het rantsoen van 

een paard in de vrije natuur.  

 

Spijsverteringsstelsel 
“Als je een voerschema wilt opstellen, moet je je er allereerst goed 

van bewust zijn hoe het spijsverteringsstelsel van  

het paard is opgebouwd”. 

“Een paard is ontworpen om 14 tot 16 uur per dag te grazen. Daarbij 

neemt hij 1,5 tot 2 % van het lichaamsgewicht aan ruwvoer  

(in droge stof) op. Dat houdt voor een paard  

van 600 kilo in dat hij 

 in de natuur maar  

liefst 56 tot 75 kilo gras  
opneemt. Op  

stal zou dat betekenen  

dat het dan 18 tot 24 kilo  

kuilgras eet.” 



VERZORGING 

Ruwvoer 
Het maag-darmkanaal van het paard is ontworpen om de hele 

dag bezig te zijn met het verteren van ruwvoer. Graan komt in de 

natuur niet in het rantsoen van een paard voor. Voer dat het 

meest lijkt op het rantsoen dat het paard in de natuur krijgt, geeft 

het minste risico op problemen zoals koliek, maagzweren en 

spierbevangenheid.  

Het paard moet een minimum van 1% van het lichaamsgewicht 

aan ruwvoer (droge stof, kuilgras voor paarden is circa 60% droge 

stof) aangeboden krijgen. Meer is nog beter. 

Een grasspriet heeft een blad en een stengel. De energie zit in het 

blad. Langer uitgegroeid gras heeft een lange stengel en in 

verhouding minder blad. Hoe stengeliger het voer, hoe armer het is 

aan voedingsstoffen. Als het paard te mager dreigt te worden, kies 

dan juist voor een rijker ruwvoer. 

VOEDING 



VERZORGING 

Aanvullend krachtvoer 
Krachtvoer moet worden gezien als aanvulling op het ruwvoer 

. In krachtvoer zitten vitaminen en mineralen die misschien niet in 

hooi of kuil zitten. Een paard dat niet werkt, kan daarom voor de 

zekerheid toch 1 kilo basisbrok krijgen voor de benodigde vitaminen 

en mineralen. Voor een pony kan 0,5 kilo worden aangehouden. 

Probeer voor het gemiddelde paard een krachtvoergift van 1 tot 2 

kilo per dag aan te houden. Als het paard daar, om wat voor reden 

dan ook, niet genoeg aan heeft, is het verstandig om te kiezen voor 

een ander soort brok. Welke soort brok je geeft, is afhankelijk van de 

reden waarom het paard überhaupt krachtvoer krijgt. Als hij 

actiever moet zijn met werken, kies dan voor een sport- of 

prestatiebrok voor meer snelle energie. Moeten er dikkere spieren 

op het paard, dan biedt merriebrok mogelijk een uitkomst vanwege 

het extra eiwit voor spieropbouw. Moet er meer vlees op de ribben, 

ga dan terug naar de basis: meer ruwvoer erin stoppen. 

Natuurlijk zijn er paarden die meer brok nodig hebben dan 2 kilo per 

dag, bijvoorbeeld omdat ze zware arbeid verrichten. Maar denk 

erover na waarom dat nodig is en of je dit ook op kunt lossen met 

ander kracht- of ruwvoer. Hoeveel en wat voor energie je in je 

paard stopt, hangt vooral af van hoe dik je paard is en of je hem 

heter of juist rustiger in het werk wilt hebben. 

VOEDING 



 

 

 

DOOLHOF 

 



 

TELLEN 

 

 




