
Hoe word je een succesvol Instructeur? 

 

Om een goede opleiding te ontwerpen is de KNHS begonnen bij het einddoel. Wat kenmerkt de 
topsporter? Een instructeur leert mensen immers goed paardrijden. Topsporters besteden veel 
aandacht aan het management van het paard ( voeding, gezondheid, training) en laten zich bijstaan 
door deskundigen. Daarnaast besteden zij veel aandacht aan zichzelf. Mentaal en fysiek, om te 
zorgen dat niet alleen het paard, maar ook de ruiter in staat is om prestaties te leveren. 

Om een succesvol instructeur te worden, dien je dus van al deze onderwerpen kennis te hebben. 
Zodat je jouw leerlingen op elk terrein kunt adviseren. De opleiding van de KNHS is dan ook 
opgebouwd, zodat je over alle elementen voldoende leert. Eigen vaardigheid, horsemanship en 
lesgeven. Je past alle kennis uiteindelijk in een echte praktijksituatie toe. 

De eigen vaardigheid vormt de basis. Je moet weten waar paardrijden over gaat. Dus goed kunnen 
rijden? Nee, dat is niet voldoende als je instructeur wilt worden. Je moet ook de rijtechniek (de theorie 
)en ruiterfitheid beheersen. De drie “r-en” vormen de basis kennis voor elke instructeur. Rijden, 
Ruiterfitheid en Rijtechniek. 

Als instructeur heb je verstand van de fitheid van de ruiter en die van het paard. Een ruiter die goed in 
balans zit, veel controle heeft over de fijne motoriek en weet waar hij mee bezig is, kan heel goed 
leren paardrijden. Ruiters kunnen de natuurlijke gangen van het paard verbeteren. 

Het is geen gemeengoed – het werken aan de eigen fitheid. Iedereen kent natuurlijk voorbeelden van 
succesvolle sporters die met een sigaret aan de ring staan. De meeste mensen hebben leren 
paardrijden zonder dat er aandacht was voor de eigen fitheid. Dus waarom nu opeens wel? 

Kinderen spelen minder buiten, zijn minder lenig, hebben eerder overgewicht. Je ziet op de 
wedstrijdterreinen veel combinaties waarbij de ruiter niet in ‘ wedstrijdconditie’ is. Terwijl wij weten dat 
het succes ten minste voor de helft door de ruiter wordt bepaald. 

Een instructeur dient dan ook kennis te hebben van allerlei oefeningen. Instructeurs geven opvallend 
weinig aanwijzingen over de houding en zit. We kennen inmiddels de flex-chair, zitlessen, the freerider 
en natuurlijk fitness. Maar het is de kunst om toegepaste oefeningen te bedenken die helpen om beter 
te kunnen rijden. 

Je hoort vaak dat het ruitergevoel de basis vormt. Als instructeur moet je dit kunnen overbrengen. 
Ruitergevoel moet je als ruiter ontwikkelen, en dat doe je door je te concentreren op het gevoel; het 
gevoel van balans, het gevoel van stabiliteit en het gevoel dat je de beenzetting van het paard kunt 
voelen. En zoals het woord al zegt, het gaat om de ruiter. 

Stabiliteit, balans, focus , fijne motoriek en inzicht in de zaken die je minder beheerst zorgen er voor 
dat je werkt aan de juiste onderwerpen. Niemand is hetzelfde, dus er bestaat geen standaard 
programma voor iedereen. Een instructeur hoort alle mogelijkheden te kennen ( en te ervaren) om 
gericht te kunnen adviseren. 

Geen algemene conditietraining voor onze ruiters, maar oefeningen die helpen om beter te leren 
rijden. Als je het moeilijk vindt om in balans te zitten, kun je daar oefeningen voor doen. Onder de 
douche, tijdens een autoritje of op stal. Als je gauw hoog ademt, kun je door concentratie oefeningen 
en ademhalingsoefeningen bereiken dat je beter bij je paard blijft.  

Het rijden van een barrage vergt een grote concentratie en focus. Het vertrouwen in het eigen kunnen 
is daarbij essentieel. Dat leer je niet alleen door barrages te oefenen. 



Je ervaart onmiddellijk het verschil. Je rijdt beter als je door een spannende balansoefening hebt 
geleerd om jouw focus vast te houden. Dan kun je op een spannende wedstrijd je concentreren op 
jouw paard en het beste uit jullie beide halen. 

Een succesvol instructeur besteedt aandacht in zijn lessen aan dat wat nodig is om een ruiter beter te 
leren rijden. Ruiterfitheid, rijtechniek of rijvaardigheid – je werkt afwisselend en in een goede opbouw 
aan de verschillende onderdelen waardoor de ruiter zijn ruitergevoel optimaal ontwikkelt. 

 


