
   

  
Artikelen Paard en Training        
  
  
 

Items | Zoeken | RSS-feed maken  

 

De kunst van revalidatie 

Door auteur op donderdag 20 januari 2011 - 1158 x bekeken - 0 

Reacties -  

 
Je kunt beter op je paard zitten dan ernaast lopen! Hoe houd je een geblesseerd 

paard in bedwang? Wat kan ik doen om mijn paard een zo goed mogelijk te laten 

revalideren? Trainer Mieke Verdonk bedacht hier iets op:  

 

Paardeneigenaren leveren veelal een enorme inspanning en 

investering om hun paard in een goede algehele fysieke en 

mentale conditie te brengen. Denk aan het volgen van 

instructie, tot 7 dagen per week op of naast hun paard veel tijd 

doorbrengen om tot een voor hen vastgesteld doel of prestatie 

te kunnen komen.  

 

Op weg ondervindt elke paardeneigenaar de nodige 

hindernissen. Eén daarvan is de periode dat het paard een 

blessure/aandoening krijgt en acuut uit het werk moet worden 

genomen om hiervan te kunnen genezen. Buiten het feit dat het 

vervelend is voor het paard heeft het ook een directe invloed 

op de conditie, en ontstaat er een afname van de reeds 

opgebouwde bespiering. Dit heeft tot gevolg dat ruiter en paard terugvallen naar een 

lager niveau dan was bereikt.  

Voor veel ruiters/eigenaren is dit een jaarlijks terugkerende situatie, je zou van een 

cyclus kunnen spreken. Men beweegt zich van een gezonde periode waarin veel 

opbouw en verbetering kan plaats vinden (qua niveau, gedrag etc. afhankelijk van de 

doelstelling van de ruiter) naar een revalidatie periode van enige dagen of zelfs 

weken/maanden, waarna een opbouwfase volgt en vervolgens weer naar een periode 

van trainen in gezonde toestand.  

 

Positief  

Met andere woorden, revalideren kost niet alleen tijd maar ook na deze periode moet 

er een inhaalslag gemaakt worden om weer op hetzelfde niveau uit te komen. Men 

moet vaak de laatst verkregen vaardigheden weer doorvoelen en eigen maken. Op zich 

is dit laatste in het leerproces van een ruiter positief te noemen. Je zou kunnen stellen 

dat de verschillende combinatiehulpen en manieren van inwerken op een paard nog 

eens goed geoefend kunnen worden. Goed paardrijden vergt buiten veel kennis hebben 

een groot fysiek bewustzijn en controle van de ruiter. Voorbeeld: een paard diep en 

laag rijden vraagt om een andere manier van inwerken en benaderen dan hoog 

ingesteld en meer verzameld rijden. Een ruiter dient zich deze noem het voor de goede 
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orde “rij-vormen” eigen te maken.  

 

ConCord  

Voor een paard is de opbouwfase het meest inspannend, hij/zij moet weer door alle 

gradaties van spierpijn, ontstane stijfheid in de gewrichten en vermoeidheid heen om 

zo weer op het laatst bereikte niveau te komen.  

Vanuit mijn eigen ervaringen met het trainen van sportpaarden heb ik een 

overbrugging ontwikkeld voor de periode van revalideren waardoor je de neerwaartse 

spiraal die ontstaat door een blessure kan beperken.  

Het resultaat:“De ConCord Leader”. Het is een koord met een ring en daaraan een 

katrol, deze breng je om het paardenlichaam heen, over het hoofd, en weer terug door 

de katrol. Door de wijze van aanbinden werkt het systeem in op verschillende 

drukpunten (huid-nek-mond), die het paard tot ontspanning brengen, zonder dat daar 

dwang bij komt kijken.  

 

Bovenlijn  

De katrol verbind deze drie punten, waardoor een paard op meerdere plekken wordt 

gestimuleerd voorwaarts-neerwaarts te gaan. Dit is een houding waarbij de bovenlijn 

ontspant en de onderlijn aanspant. Door te stappen met de ConCord deel je een lichte 

arbeidsprikkel uit waardoor de reeds opgebouwde bespiering beter kan blijven 

bewaard. Ik denk dat paarden de opbouw-fase van de training sneller doorlopen als er 

goed en op de juiste wijze gerevalideerd is, ook begin je op een hoger niveau weer met 

opbouwen dan wanneer een paard 6 weken lang zonder ruggebruik heeft gestapt. 

Inmiddels werken veel paardenklinieken en revalidatiecentra met de ConCord en zijn 

de resultaten zeer positief te noemen.Zie voor meer informatie concord-vip.com 

 
  

 

     

 


