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Blessures geven vaak een opeenstapeling van problemen. Je paard moet dan 

meestal rust houden, maar door de opgebouwde energie is hij zo energiek dat 

rustig aan de hand stappen geen optie is. Is je paard eenmaal hersteld, dan ben 

je vaak weer een paar stappen terug in training. De ConCord Leader kan in zo’n 

situatie een goed hulpmiddel zijn. Deze driepunts touwconstructie met katrol als 

hulp, zorgt ervoor dat het paard ontspant en tegelijkertijd zijn spieren traint.

De ConCord Leader is een touw dat inwerkt op drie punten: de huid, 

de nek en de mond. Hij is bedoeld om het paard aan de hand te bege-

leiden. Een katrol zorgt ervoor dat de druk evenredig wordt verdeeld 

over het lichaam. De ConCord Leader is geschikt als revalidatiemiddel 

bij chronische aandoeningen, zoals hoefkatrol, kissingspine, kreupel-

heid, maar ook bij herstel van operaties. Daarnaast kun je de ConCord 

Leader ook als trainingsmethode inzetten.

Het ontstaan

In de kantine van de stal in het Nederlandse Eemnes waar haar 

paarden staan, spreek ik Mieke Verdonk (44), de vrouw achter de 

ConCord. Met een natuurlijk enthousiasme vertelt de paardentrainster 

en instructrice over de driepunts touwconstructie.  Waar de meeste 

trainingsmethodes of middelen ontstaan na een periode van denken, 

experimenteren en bijschaven, kwam dat van de ConCord Leader min 

of meer kant en klaar uit de lucht vallen.

“Het fysieke proces van het paard tijdens trainingen, heeft me altijd 

al geïntrigeerd”, vertelt ze. “In de 25 jaar, dat ik intensief met paarden 

werk heb ik veel voorbeelden gezien van paarden die na een zorg-

vuldig opgebouwd trainingsschema de juiste bespiering en conditie 

hadden opgebouwd, maar na een blessure weer voor een groot deel 

opnieuw moesten beginnen. Voor ruiter en paard heel vervelend. Het 

idee van de ConCord kwam met de komst van een nieuw jong paard. 

Ondanks zorgvuldige training bleef dit paard druk en zenuwachtig 

onder het zadel. Ontspannen lukte niet. Ik vermoedde een lichamelijk 

probleem en ging met hem naar een paardenchirurg. Deze consta-

teerde een enorme cyste op de rug, een gevolg  van een oude  breuk 

tussen de wervels. Er zat niks anders op dan hem af te laten maken; 

bewegen zou altijd pijnlijk zijn, zo constateerde hij. Ik vond dat een 

erg rigoureus besluit en wilde erover nadenken. Toen ik op een goed 

nieuw hulpmiddel voor training en revalidatie
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regelmaat de Leader gebruiken. Maar discipline is altijd belangrijk als 

je met paarden werkt. Het geeft rust. Vaak voor de ruiter nog meer 

dan voor het paard, maar dat heeft dan automatisch een positieve 

uitwerking op je paard. Het gaat niet altijd om de hoeveelheid tijd die 

je met je paard doorbrengt, maar wel om de intensiteit. Dat je op het 

moment dat je bij je paard bent, er ook helemaal bent voor je paard.” 

ConCord longe

In reactie op de ConCord Leader is de ConCord Longe ontstaan. “Net 

als de Leader helpt deze het paard een juiste houding aan te nemen 

en op de juiste manier te bewegen, met spieropbouw als gevolg. Met 

als verschil dat deze vooral is bedoeld om paarden ná een revalida-

tieperiode weer in de juiste conditie te krijgen.” Waar de Leader goed 

was in oorspronkelijke vorm, ging aan het ontstaan van de Longe 

wel het nodige denkwerk en geëxperimenteer vooraf. Met name om 

te ontdekken waar het touw vastgezet moet worden. Uiteindelijk is 

dat een positie naast de singel geworden. De katrolconstructie blijft, 

waardoor je tijdens het longeren eenzelfde inwerking hebt als wan-

neer je op je paard zit. Je kunt constant blijven inwerken, net als met 

teugels. Daarmee geeft het inzicht in en bewustzijn van het gevoel 

van nageeflijkheid. De ConCord Longe is overigens niet te verwarren 

met een nieuwe Duitse longeervariant, die het paard vastzet. Ik heb 

mijn paarden overigens jarenlang getraind zonder ConCord Leader of 

Longe, dus het is zeker niet de enige weg naar een goede conditie en 

spieropbouw, maar ik zie dat het mij en mensen om me heen al veel 

profijt heeft gegeven. En het paard waar het allemaal mee begon: 

daar gaat het inmiddels heel goed mee.” ■

moment over de boxrand van het jonge paard hing, zag ik opeens de 

driepunts touwconstructie voor me. Ik heb het eerste touw gepakt dat 

voorhanden was en heb mijn idee uitgewerkt. Het paard zocht een 

moment naar een positie, ontspande zijn rug en gaf na.” 

Uitgebreid onderzoek

“Ik heb het systeem vervolgens bij verschillende soorten paarden 

getest, met name bij dieren met blessures of rugproblemen. Bij al-

lemaal had de ConCord dezelfde uitwerking: het paard zoekt even 

naar de juiste positie, ontspant en geeft na. Paarden die veel energie 

hadden opgebouwd en nauwelijks gewoon aan de hand naar buiten 

konden, waren ontspannen en rustig. Ik heb verschillende osteopaten 

en dierenartsen benaderd en ook zij waren bijna unaniem enthousiast 

over de (uit)werking van de ConCord Leader. Het prikkelt de spieren, 

waardoor het paard zijn rug opent en deze langer wordt. Er is biome-

chanisch onderzoek gedaan, om het effect van de ConCord Leader in 

het lichaam te meten. Dankzij het gebruik van onder meer een high 

speed camera kwam naar voren dat onder meer de paslengte met de 

leader langer is dan zonder en dat het paard de hals lager houdt.”

De rustgevende werking van de ConCord zit hem volgens Verdonk 

vooral in de prettige houding voor het paard. “Je reikt het paard een 

middel aan, waardoor het de juiste houding kan aannemen. Je kunt 

dit het beste omschrijven als een soort ‘aarden’. Het touw dwingt 

niks af. Je kunt het paard niet rondtrekken, omdat het nergens vast-

zit. Het gaat om samenwerking. Dat is voor mij een sleutelwoord in 

mijn trainingen en lessen. Ik zie een paard, heb een doel, en vraag 

me af: hoe kan ik dat samen met dit paard bereiken? Van een paard 

mag je niet verwachten dat hij zomaar alles voor je gaat doen. Dat 

is iets wat ik al jong heb geleerd.” 

Tien minuten per dag

 De ConCord is volgens Verdonk niet alleen geschikt als revalidatie-

middel, maar ook als trainingsmethode. “Dikwijls zie je - met name  bij 

recreatieruiters - dat spieropbouw onderbelicht is, terwijl dit essentieel 

is. Je moet je paard in staat stellen jou zo goed mogelijk te kunnen 

dragen. Dat ben je als ruiter zelfs verplicht naar je paard toe. Met een 

paar keer per week zo’n tien minuten per dag met je paard op deze 

manier lopen, kun je al een goede spieropbouw creëren. Met name in 

hals, rug en achterhand. Het vraagt wel discipline. De eerste zes tot 

acht weken vijf keer per week, daarna nog zo’n acht weken drie keer 

per week. En vervolgens moet je zeker nog een half jaar met enige 

"De ConCord Leader prikkelt 
de spieren, waardoor het 
paard zijn rug opent en 

deze langer wordt"
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