
Lesgeven aan 

We zijn te gast op Hippisch Cen-
trum Zeegersloot in Alphen aan 
den Rijn om met instructeurs 
Maaike van Rijn van Ponymanege 
Equito in Amstelveen en Sanne 

van Mullekom van RSC Seurenheide in Well en 
pedagoog Barbara Wielders te praten over lesgeven 
aan kinderen. Barbara schreef, geïnspireerd door 
de ervaringen van haar man Robert Tortike en haar 
studie Pedagogiek, het boek ‘Kinderen leren paardrij-
den – Alles doet ertoe’. In het voorjaar verzorgde ze 
hierover een Rondje Educatie op het KNHS-centrum, 
dat helemaal was uitverkocht. Robert, de man van 
Barbara en de bedrijfsleider van HC Zeegersloot, 
staat nog les te geven. De jonge amazones zijn he-
lemaal op hun instructeur gericht. ‘Kom op Janne!’, 
moedigt hij aan. ‘Hij valt bijna in slaap! Slapen doet 
hij straks maar weer als hij op stal staat.’ Het meisje 
lacht en drijft haar pony naar voren. ‘Jaaaa, goed zo, 
zó loopt hij in een mooi tempo,’ geeft Robert aan. 
Er lopen begeleiders naar de pony’s en Sanne merkt 
op dat ze de dieren bij de teugel vasthouden. ‘Bij 
ons gebruiken we bij de pony’s van de beginners een 
begeleiderstouw,’ geeft Sanne als tip. ‘Dat voorkomt 
dat het hoofd van de pony scheef wordt getrokken.’ 

Wat vinden jullie mooi aan lesgeven aan kinderen?
Maaike: ‘Ze zijn zo snel blij, elke keer dat iets lukt. Ze 
nemen sneller iets aan dan volwassenen, omdat ze 
in een leermodus zitten. En het is niet moeilijk om 
kinderen enthousiast te maken.’ Sanne: ‘De onbe-
vangenheid van kinderen is leuk. De ontwapenende 
reacties van kinderen zijn onbetaalbaar.’ Barbara 
voegt toe: ‘Samen met dieren kun je heel wat berei-
ken bij kinderen. De liefde voor dieren gaat heel ver. 
Daar ligt een kans voor instructeurs: de magie van 
de pony maakt dat ze doorgaan. Eigenlijk vinden ze 
het bijvoorbeeld doodeng om te galopperen, maar 

Jonge manegeklantjes staan te 
trappelen om te leren rijden. De 
meeste dromen ervan om met 
hun pony door het bos te galop-
peren. Hoe leer je als instructeur 
kinderen op een leuke en ver-
antwoorde manier paardrijden?
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met dieren kun je 
heel wat bereiken 
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de pony werkt als motivator.’ Tegen de galop hikken 
veel kinderen aan, ervaren de instructeurs. ‘Je ziet 
de spanning bij kinderen als het woord ‘galop’ valt. 
Je kunt die sfeer doorbreken door bijvoorbeeld te 
zeggen: ‘Als je eraan toe bent, mag je in galop.’ Maar 
elk kind is anders. Soms moet je als instructeur even 
doorpakken, bijvoorbeeld als je een kind expres op 
een pony hebt gezet die heel gemakkelijk aanspringt 
en fijn galoppeert. Dan heeft het kind een zetje 
nodig om te ervaren dat de galop niet eng is.’ Het is 
ook mooi om te zien hoe een kind zich ontwikkelt, 
vinden de instructeurs. Niet alleen wat betreft het 
rijden, maar ook sociaal-emotioneel. De meeste 
kinderen maak je jarenlang mee, van zevenjarig 
ponymeisje tot en met zelfbewuste tiener en verder.

De eerste lessen zijn bepalend voor hun paardrij
carrière. Waar moet je als instructeur op letten?
Sanne: ‘Ik denk dat je bovenal dicht bij jezelf moet 
blijven en enthousiast en geloofwaardig moet zijn. 
Daarbij is het belangrijk om consequent te zijn, maar 
niet star. Ook moet je durven experimenteren om iets 
voor elkaar te krijgen. Wij staan bijvoorbeeld open 
voor omgaan met paarden op de manier waarop 
Emiel Voest dat doet.’ Maaike: ‘Wij doen veel aan 
voltige, vooral in de aanloop naar de echte rijlessen. 
Balans is de basis van paardrijden. Ook krijgen ze zit-
les. Een van de essentieelste eigenschappen van een 
instructeur is een flinke portie enthousiasme.’ Robert 
is klaar met de les en komt erbij zitten. ‘Bij mij werkt 
beeldend lesgeven goed. Als iemand zijn handen niet 
stil houdt, ga ik overdreven staan wapperen. En dan 
zeg ik: “Ben je K3 weer aan het nadoen?” K3 vinden 
ze stom, dus dat gebruik ik dan. Humor vind ik een 
goede manier om ze een beetje af te leiden. Als je 
lacht, ben je ontspannen. Dat grapjes maken heeft te 
maken met hoe ik zelf ben.’ Maaike noemt nog een 
aantal voorwaarden voor het werken met kinderen: 
‘Inlevingsvermogen hebben, de kinderen serieus 
nemen en respecteren. En nooit je geduld verliezen.’ 
‘Jezelf kennen,’ vult Robert aan. ‘Ik zeg heel vaak “ge-
woon”. “Pak gewoon de teugels eens korter,” zeg ik 
dan. Maar misschien is het helemaal niet zo simpel!’ 

Ruitertjes die eraf gevallen zijn en niet meer op de 
pony durven, hoe ga je daarmee om? 
Barbara: ‘Als het kind bang is, moet je dat erkennen, 
bijvoorbeeld door te zeggen: “Het is niet erg om 
bang te zijn. Ik ga je helpen.” Een instructeur moet 
het kind het gevoel kunnen geven dat fouten maken 
niet erg is. Ook biedt het de kans om een kind te 
laten leren van succeservaringen. Het is belangrijk is 
om niet te snel te gaan. Geef het kind de tijd als het 
op het paard zit. Begin niet meteen van alles te roe-
pen, maar laat hem of haar eerst even voelen. Een 
stukje draven, hoe is dat? Niet meteen ‘sta-zit-sta-zit’ 
roepen; laat maar even hobbelen.’
Maaike: ‘Je moet een beetje aanvoelen wat het beste 
is in dat geval. Ik wil niet zeggen dat ze er niet meer 
op hoeven; dat moet juist wel, anders wordt het de 

volgende keer alleen maar lastiger. Ik probeer ze 
over te halen om weer op de pony te klimmen en 
in elk geval weer een rondje te rijden. Soms komt 
er even iemand naast lopen. Dit kan de ruiter steun 
bieden en voorkomen dat de pony vervelend doet 
als het kind daardoor is gevallen. En ze moeten 
trakteren.’ Sanne: ‘Wij hebben het zandruiterdiplo-
ma. Als ze er drie keer af gevallen zijn, mogen ze één 
keer gratis rijden. Dan is vallen ineens niet meer zo 
groot en vergeten ze die blauwe plek snel. Daarnaast 
vinden we het belangrijk om met de ruiter te praten. 
We proberen altijd hem of haar weer in het zadel te 
krijgen, al is het maar een lange zijde. Daarna is de 
keus aan de ruiter.’ Barbara geeft als pedagoog haar 
mening: ‘Ik kan alleen zeggen: Erken dat iemand 
bang is. Je mag die angst nooit bagatelliseren. Dan 
vertrouwt jouw leerling je niet meer en die ver-
trouwensband tussen instructeur en leerling is juist 
belangrijk. Zeg dus nooit dat het onzin is om bang 
te zijn.’

Hoe is het met de aandacht voor de pedagogische 
kant bij instructeurs? 
‘De nadruk ligt vaak op de techniek van het paard-
rijden. Welke stadia moet je doorlopen met een 
beginner en wanneer kun je verder? In de praktijk 
blijkt dat je eigenlijk te weinig didactische hand-
vatten krijgt. Het is goed dat er zo’n KNHS Rondje 
Instructie van Barbara was en dat ze clinics geeft die 
speciaal gericht zijn op pedagogiek,’ vindt Maaike. 
‘Het is nogal wat waar je mee te maken krijgt als je 
lesgeeft aan kinderen. Elk kind is verschillend en 

MEER WETEN?
Barbara deed onderzoek naar de 
beleving van paardrijles bij kinderen. 
‘Kinderen leren paardrijden – Alles 
doet ertoe’ belicht de pedagogische 
kant van kinderen leren paardrijden. 
Het boek is geschikt voor instructeurs 
(in opleiding) en iedereen die is 
geïnteresseerd in paarden, kinderen 
en lesgeven. www.kinderenleren
paardrijden.nl

vaak is er ‘iets’. En de een heeft problemen thuis, een 
ander faalangst, adhd, kinderen die niet meekomen 
op school. Ook zie je steeds meer dat ze fysiek niet 
zo handig zijn. Aan jou de taak om ervoor te zorgen 
dat al die verschillende kinderen zich thuis voelen in 
de groep en hun vertrouwen in je stellen. Je bent als 
instructeur niet alleen de meester of juf, maar ook 
psycholoog, pedagoog en bovenal vertrouwensper-
soon.’  
Sanne voegt toe: ‘Belangrijk vind ik ook de communi-
catie met de ouders. Meestal zijn het mensen die niks 
van paarden en paardrijden weten. Dan is het best 
moeilijk om uit te leggen dat de ontwikkeling van 
hun kind in de les niet per definitie in een stijgende 
lijn gaat. Je moet met de ouders in gesprek kunnen 
gaan op het moment dat je merkt dat het niet lekker 
gaat met hun kind. Andersom geldt dat ook. Als een 
kind een hele week buikpijn heeft vanwege de vraag 
op welke pony ze moet rijden, moeten de ouders 
gewoon even contact met ons opnemen. Dan kan 
het kind zijn verhaal kwijt en kunnen we afspreken 
welke pony het wordt. Paardrijden moet tenslotte 
vooral leuk zijn.’  

Sanne van Mullekom studeerde 
Paardenhouderij aan de HAS 
Hogeschool. Sinds 2008 laat 
ze op RSC Seurenheide in het 
Limburgse Well, het bedrijf van 
partner Paul Janssen, kinderen 
op allerlei manieren kennisma
ken met paardrijden.

Maaike van Rijn haalde na haar 
studie Biologie en een carrière 
bij Rijkswaterstaat haar ORUN4 
en kocht de manege waar zij 
als kind leerde rijden. Veel 
stadskinderen – en hun ouders – 
maken bij Ponymanege Equito in 
Amstelveen kennis met paarden. 

Barbara Wielders  
is leraar op een basisschool. Voor 
haar Master Pedagogiek vanuit 
Ecologisch Perspectief deed ze 
onderzoek en schreef het boek 
‘Kinderen leren paardrijden 
– Alles doet ertoe’. Haar man 
Robert Tortike is instructeur/
bedrijfsleider op Hippisch 
Centrum Zeegersloot in Alphen 
aan den Rijn.

GOED VOOR 
KINDEREN
Deskundigen zijn het erover 
eens: paardrijden is goed voor 
kinderen. Het helpt kinderen 
grenzen te stellen, meer 
controle te krijgen over hun 
lichaam, teleurstellingen te 
incasseren en zelfvertrouwen 
te ontwikkelen. Zie ook het ar-
tikel in het katern Jeugd over 
kinderen met een beperking. 
Meer over de therapeutische 
rol van het paard in de komen-
de editie van Paard&Sport. 

Maaike van Rijn Barbara Wielders Sanne van Mullekom 

Maaike: ‘Je moet  
bij elk kind een beetje 
aanvoelen wat het  
beste is’

Sanne: ‘Wij hebben het 
zandruiterdiploma. Dan 
is vallen ineens niet meer 
zo groot’
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