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ConCord
Leader

Door een blessure laat je je paard stappen op de harde weg.
Aan de hand. In een rustig tempo. Maar je paard heeft zin
om lekker gek te doen. Hoe houdt je een geblesseerd paard
in bedwang? Instructeur Mieke Verdonk bedacht de
oplossing: de ConCord Leader.

JE PAARD ONDER CONTROLE 
TIJDENS REVALIDATIE

Mieke Verdonk werd door een
paardeneigenaar gebeld die de
grootste moeite had haar ge-

blesseerde paard onder controle te houden.
,,Ik ging erheen, pakte de longeerlijn en heb
daarmee wat geknutseld. Ineens vielen alle
puzzelstukjes op hun plek. Het basisidee voor
de ConCord Leader was geboren. Thuis heb ik
het concept verder uitgewerkt.” Anderhalf jaar
later ligt er een product dat er bedrieglijk sim-
pel uitziet, als een stuk dik touw met een ka-
trol op het uiteinde. ,,Dat is het dus ook. Maar
het gaat om de methode die erachter zit.”
De ConCord Leader wordt over de rug van
het paard gehangen op de plek waar nor-
maal het zadel ligt. Aan het einde zit de ka-
trol met een extra oog. Het touw wordt door
het oog gehaald en tussen de voorbenen
door via de bitring of de ring aan de zijkant
van het halster over het hoofd door de an-
dere ring geleid. Het uiteinde gaat door de
katrol, weer door de bitring en naar de hand
van de ruiter. Door deze wijze van aanbinden
werkt het systeem in op verschillende druk-
punten, die het paard tot ontspanning bren-
gen, zonder dat daar dwang bij komt kijken.

ENDORFINE
,,Heb je wel eens gezien dat een jong paard,
dat voor het eerst wordt opgezadeld, na-

geeft als de singel wordt aangetrokken? De
prikkel die het aansingelen veroorzaakt no-
digt het dier uit om de bovenlijn op te bol-
len. Van dit principe ben ik uitgegaan”, vertelt
Verdonk. Het touw over de rug geeft het-
zelfde effect. Het touw achter de oren werkt
in op drukpunten die daar liggen. Verdonk:
,,Deskundigen hebben uitgelegd dat stimu-
lering van deze drukpunten ervoor zorgt dat
het paard het hormoon endorfine aanmaakt,
waardoor hij ontspant en het hoofd laat zak-
ken. De druk die dit systeem bij de mond
geeft, nodigt daartoe ook uit. De katrol ver-
bindt deze drie punten, waardoor een paard
op meerdere plekken wordt gestimuleerd
voorwaarts-neerwaarts te gaan. Dat is een
houding waarbij de bovenlijn ontspant en de
onderlijn aanspant. Door deze houding is het
paard gemakkelijk te leiden.” ‘Geprogram-
meerde veiligheid’, noemt Verdonk het,
omdat een paard dat eenmaal gewend is
aan deze methode, zichzelf steeds ontspant.
Dat maakt het stappen aan de hand veiliger
voor mens en paard. De kans dat hij weg-
springt of zich losrukt en vervolgens uitglijdt,
wordt een stuk kleiner.

HANDBEDIENING
Er zijn paarden die, als ze druk voelen, hevig
protesteren. Bijvoorbeeld door te gaan han-

DE CONCORD LEADER

BEVESTIG JE ZO:
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