
REVALIDATIE

‘Het is een vorm van training, 
dus het contact tussen ruiter en paard 

blijft in stand.’

beter inzicht ontwikkelen. Ze zien hoe hun
paard nageeft en kunnen dat meenemen als
ze later in het zadel zitten.” Het stappen in de
juiste houding zorgt er ook voor dat een
paard tijdens een revalidatieperiode minder
terugloopt in bespiering. ,,Het is een vorm
van training, dus het contact tussen ruiter en
paard blijft in stand.”

LONGEERVARIANT
Zijn er gevallen of situaties te bedenken waar-
bij de ConCord Leader beter niet kan worden
toegepast? Verdonk denkt van niet. ,,Als er
sprake is van een operatiewond, moet die ui-
teraard wel eerst zijn genezen. We hebben
deze methode toegepast bij een paard dat
zich bij druk op de mond in de hals oprolde
en het bit losliet. Door de controle vanuit de
hand, kun je het paard uitnodigen om toch
weer contact op te zoeken. Het is in alle geval-
len wel belangrijk dat een paard voorwaarts
blijft stappen. Dat bereik je met duidelijke li-
chaamstaal of door in het begin een helper
met een stokje mee te laten lopen.”
Het positieve effect noopte Verdonk ertoe om
ook een longeervariant te ontwikkelen. ,,Er zijn
tal van hulpmiddelen waarmee je de li-
chaamshouding van een paard kunt beïnvloe-
den en die zijn goed, maar zitten allemaal vast
in tegenstelling tot mijn systeem.”
Verdonk is niet bang dat haar vinding op
grote schaal zal worden nagemaakt. ,,Alles is
te kopiëren, maar ik heb veel tijd gestoken in
testen om tot dit systeem te komen. De prijs-
kwaliteitverhouding is in mijn ogen optimaal.
Mijn doel is namelijk dat iedereen van deze
vondst kan profiteren, omdat het stappen
met paarden een stuk veiliger maakt.” 
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gen. Het is tenslotte een vluchtdier en het
wegnemen van die vluchtmogelijkheid, kan
paniek veroorzaken. In welk opzicht is de
ConCord Leader daarin anders? Verdonk legt
uit: ,,Dit is geen statisch systeem dat zit vast-
gebonden. Je kunt het touw vanuit je hand
enigszins laten vieren en daarmee paniek
vermijden.” Hoe je een paard dat tegenstrib-
belt tot nageven krijgt, staat uitgebreid be-
schreven in de werkmethode. Het gaat erom
dat je een paard eerst in stilstand laat kennis-
maken met de werking van de ConCord Lea-
der. Door een paar keer aan te spannen en
weer los te laten begrijpt hij snel wat de be-
doeling is.
Volgens Verdonk hebben praktijktesten be-
wezen dat paarden zich zonder protest over-
geven. ,,We hebben de methode op
honderden verschillende paarden getest.
Eén daarvan was een onbeleerde fries van
ongeveer zeven jaar oud, dat heel bang was
voor verkeer. Het duurde een minuut of
twee, toen ontspande hij zich en liet zich
keurig over een parkeerterrein tussen de trai-
lers en vrachtwagens leiden. Er zal er zeker
wel eens een geval komen waarbij het niet
lukt, maar ik heb dat nog niet meegemaakt.
Zelfs de meest wilde paarden liepen al snel
braaf mee.”

ANTISPIERPIJN
Verdonk testte uit welk materiaal het pret-
tigst is voor het paard en degene die het
touw vasthoudt. Met haar prototype ging ze
naar dierenkliniek Emmeloord en vond paar-
denarts Van Muiswinkel bereid om haar vin-
ding zes weken uit te testen. Zijn ervaring
was positief. Hij geeft aan de ConCord Leader
een goed hulpmiddel te vinden in een revali-
datieproces. Zijn mening wordt gedeeld
door erkend dierfysiotherapeute Marianne
Krediet.
Hoewel Verdonk de ConCord Leader dus in
eerste instantie ontwikkelde als een hulp-
middel tijdens de revalidatie, werd haar al
snel duidelijk dat het systeem meer voorde-
len in zich heeft. Doordat het de bovenlijn
stimuleert te ontspannen, blijkt het ook goed
te werken tegen spierpijn. Er is belangstelling
vanuit de eventingwereld, waar paarden na
zware inspanning vaak aan de hand worden
gestapt. Door dat meer in voorwaarts-neer-
waartse houding te doen, ontspant een
paard zijn lichaam beter en worden afvalstof-
fen sneller afgevoerd.
Doordat het systeem vanuit de hand wordt
bediend, geeft het beginnende ruiters een
goed inzicht in hoe een paard tot nageven
komt. Verdonk: ,,Ik ontdekte dat ruiters een
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