
Lesgeven aan beginners 
is het thema van de bij-
scholingen van KNHS 
instructeurs die in decem-
ber plaatsvonden en ook 
later dit jaar nogmaals op 
het programma staan. het begint met  

vertrouwen
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e beginner van vandaag is mogelijk de 
Olympische medaillewinnaar van de 
toekomst. De aanpak voor een begin-
ner heeft één ding gemeen met die van 
een topruiter: zonder basis geen resul-
taat. Daar is KNHS-instructeur Bram 

van Jaarsveld van overtuigd, en dat is ook zijn insteek op 
de bijscholingsbijeenkomsten over dit thema. 

Lesgeven aan beginners? Dat is voor veel 
instructeurs toch helemaal niet interessant, 
omdat ze vrijwel geen les geven aan beginners?
Bram van Jaarsveld (parttime KNHS-instructeur):  “Dat 
is beslist niet waar. Het overgrote deel van de instruc-
teurs heeft wel te maken met kinderen of volwassenen 
die nog niet eerder hebben paardgereden. En dan maakt 
het niet uit of een instructeur werkzaam is op een mane-
ge of bijvoorbeeld bij een vereniging. Daarbij denk ik dat 
je de opleiding van een ruiter of amazone in een aantal 
stappen kunt verdelen. En iedere keer als je een stapje 
verder gaat, ben je weer beginnend op dat niveau. 
Belangrijk is dat de basis die gelegd is op het niveau 
daaronder degelijk en bevestigd is, zodat dat stapje 
moeilijker verantwoord is. Als je het zo bekijkt, heeft 
iedere instructeur dagelijks te maken met mensen die 
‘beginnend’ zijn.”

De basis. een veelgebruikte term.  
wat versta je daaronder?
“Zonder basis, geen paardrijden. Zo is het. Iemand waar-
bij de basis niet goed gelegd en bevestigd is, komt niet tot 
ontwikkeling als ruiter of amazone. Zo iemand ben je 

Het lesgeven aan een beginner. Een vak apart én cruciaal 
voor de ontwikkeling van onze sport. Daarom wordt er dit 
jaar tijdens de jaarlijkse KNHS bijscholingen voor instruc-
teurs extra aandacht besteed aan het lesgeven aan beginners. 

eigenlijk kwijt voor de sport, en dat is nu precies wat wij 
instructeurs niet willen. Het is onze verantwoording om 
een opleidingsplan te hebben dat ervoor zorgt dat een 
leerling op zijn of haar niveau ten eerste ieder lesuur wat 
nieuws leert, en ten tweede er iedere keer plezier in heeft. 
Dan blijft zo iemand die je opleidt bij wijze van spreken, 
een leven lang paardrijden. Maar je vraagt hoe ik de basis 
omschrijf. Voor mij bestaat de basis uit een combinatie 
van vertrouwen en balans. Heb je dat voor elkaar, dan 
kan je controle krijgen over tempo en richting. Het 
begint altijd met vertrouwen. Onlangs kwam de klas van 
mijn dochter op bezoek bij ons bedrijf. Van de twintig 
kinderen waren er misschien vijf die niet bang waren 
voor de pony’s en paarden. Het overgrote deel durfde een 
kuikenmakke pony niet eens aan te raken of te aaien. Je 
moet je daarin niet vergissen. Zulke kinderen zijn er 
totaal niet vertrouwd mee. Dus als die zouden willen 
leren ponyrijden, dan ga je er eerst ervoor zorgen dat ze 
vertrouwen krijgen. Dat krijgen ze door met in dit geval 
een pony om te gaan. Poetsen, wandelen, hoeven krab-
ben, dat soort dingen. Ook is het belangrijk dat je de 
beginners die totaal geen affiniteit hebben met het dier 
‘paard’ uitlegt dat een paard een ‘prooidier’ is, en dat 
daar vaak de verklaring van de manier van reageren in 
ligt. Uiteraard vertaal je dit naar het niveau van de leef-
tijd van de beginner waar je mee te maken hebt. Pas als 
jouw beginner het vertrouwen in de omgang met de 
pony of het paard heeft, kun je een stapje verder gaan, en 
komt het rijden in beeld.” 

De beginner van vandaag is dus een andere dan  
de beginner van een paar decennia geleden?
“Zeker als je het over kinderen hebt. We hebben te 
maken met een samenleving die verandert. Als je kijkt 
naar de kinderen van vandaag de dag, dan zijn er twee 
zaken beduidend anders dan ongeveer 25 jaar geleden. 
Ten eerste wordt er minder gegymd met de kinderen, 
waardoor ze vaak stijver en ook dikker zijn. Daarnaast 
komt een groot deel van de kinderen totaal niet meer in 
aanraking met landbouwdieren. We kennen allemaal de 
onderzoeken waaruit bleek dat ‘stadskinderen’ ervan 
overtuigd waren dat kaas aan een boom groeit en een kip 
vijf poten heeft (net zoals de verpakking in de super-
markt). Je kunt om deze tendens niet heen. En als wij 
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willen dat de paardensport zowel voor wat betreft het aantal 
beoefenaars als het niveau niet terugloopt, moeten we ons als 
instructeurs bewust zijn van deze ontwikkelingen en er op de 
goede manier mee omgaan.” 

vertrouwen en balans  zijn belangrijke randvoorwaar-
den en horen bij de basis. hoe zie je dat?
“Het hangt met elkaar samen. Als de balans van je leerling op 
een bepaald niveau goed is, dan geeft dat vertrouwen en kan 
je een stapje verder. Een beginnend iemand, en dan maakt 
het niet uit of het een volwassene of een kind is, zal over een 
bepaalde balans in stap moeten beschikken voordat je verder 
kan in draf en galop. Een veelgemaakte fout is dat wij, de 
instructeurs, te snel willen. Te snel in draf de nadruk gaan 
leggen op het lichtrijden bijvoorbeeld. Veel beter is het om 
stapvoets de balans eerst eens wat te ontwikkelen. Denk daar-
bij aan voltige oefeningen. En daarmee bedoel ik niet de oefe-
ningen die we kennen van onze topvoltigeurs, maar meer het 
eenvoudige basiswerk. De ‘plicht’ zoals dat wordt genoemd in 
voltigetermen. Als instructeur moet je dan wel weten hoe je 
dat aanpakt. Een onderdeel dat ik in het programma van de 
bijscholing heb meegenomen. Want doordat je een beginnen-
de leerling, een keer een ‘halve molen’ laat doen naar allebei 
de kanten, ontwikkel je de lenigheid van je leerling én de 
balans. En als die eenvoudige voltigeoefeningen een leerling 
op een gegeven moment makkelijk afgaan, ontwikkel je daar-
mee ook het vertrouwen. Waardoor de stap naar aandraven 
of galopperen makkelijker wordt. Balans is gedurende de 
gehele opleiding van de ruiter of amazone belangrijk, ook als 
je een paar stappen verder bent. Waarom denk je dat er 
zoveel leerlingen afhaken bij het springen? Je hoeft helemaal 
niet zo extreem veel lef te hebben of getalenteerd te zijn om 
een eenvoudig parcours te springen. Maar je moet wel over 
een goede balans beschikken. Daar wordt in de praktijk te 
vaak overheen gestapt. Hoeveel dressuurruiters kunnen hun 
beugels vier gaten korter doen, en dan in balans in verlichte 
zit, galopperen daarin schakelen en wendingen rijden? Ik 
geef daar geen antwoord op. Maar ik weet wel, dat als je dat 
nog niet kan, je ook nog niet naar een hindernis toe zou 
mogen rijden. Want ook al heb je dan nog zo’n goed spring-
paard, het gaat gegarandeerd vroeger of later een keer goed 
mis. Bij het springen resulteert dat meestal in een valpartij, 
en dat is dan het moment dat veel ruiters en amazones stop-
pen met springen. Maar als er door de instructeur, meer tijd 
zou worden genomen, om eerst de balans te ontwikkelen, dan 
zal je zien dat iedere gemiddelde ruiter of amazone zo’n eenvou-
dig parcoursje doorkomt. Met een lach op het gezicht! Natuur-
lijk weten de meeste instructeurs, dat je eerst over een bepaalde 
balans moet beschikken voordat je kunt gaan springen. Maar 
toch zie je juist dit soort dingen in de praktijk vaak mis gaan. In 
de bijscholing wil ik de dingen aanhalen die in de dagelijkse 
gang van zaken soms vergeten worden. En dan hoop ik dat het 
opgepakt wordt en vertaald wordt naar het opleidingsplan dat 
iedere instructeur hoort te hebben voor zijn leerlingen.”

 
voltige, springen, je houdt wel van een allround aanpak.
“Afwisseling is heel belangrijk. Dan kom ik weer op de basis. 
Iemand die wil leren paardrijden heeft er voor zijn vertrou-
wen en voor zijn balans heel veel baat bij, om naast een stuk-
je dressuur ook actief voltige te doen, en als hij er aan toe is 
een sprongetje of een buitenrit te maken of carrousel te rij-
den. Leren paardrijden is ook niet iets waar je in een half 
jaar klaar mee bent. Als instructeur heb je als het goed is een 
lesplan dat misschien wel tien jaar bestrijkt, maar in ieder 
geval lange termijn gericht is. Opleiden kost tijd. Dat is iets 
waar je bij het begin duidelijk over moet zijn naar je begin-
nende leerlingen.” 

veel ouders denken dat hun kind een tweede Anky wordt. 
Communicatie naar de ouders is ook van belang?
“Zeker. Je moet uitleggen wat je instructieplan is. Dat het tijd 
kost om goed te leren rijden. Uitleggen dat top dressuurama-
zones als Anky of Adelinde er zo netjes en stil opzitten, omdat 
ze over een perfecte balans beschikken. Dat die balans geko-
men is door tientallen jaren training, en dat er in beide geval-
len een allround basis aan ten grondslag ligt. En dat voordat je 
topdressuur kunt rijden, er eerst een basis gelegd moet wor-
den. Communicatie naar ouders is heel belangrijk, want zeker 
als ze verder weinig met de paardensport hebben, hebben ze 
daar echt geen idee van. Ook daar zal je als instructeur goed 
mee om moeten gaan.”

is er een verschil van aanpak tussen beginnende  
volwassenen en beginnende kinderen?
“Didactisch en psychologisch gezien is de benadering naar 
volwassenen en kinderen verschillend. Dat mag duidelijk zijn. 
En ik ben ervan overtuigd dat dat iets is, wat iedere gediplo-
meerde KNHS-instructeur zich ook goed beseft. Maar de 
basis is precies hetzelfde. En de concrete invulling, denk aan 
het creëren van vertrouwen en het doen van oefeningen voor 
de balans ook. Wat dat betreft kunnen de handvaten die in de 
bijscholingen geboden worden, voor zowel de lessen met vol-
wassenen als kinderen worden toegepast.” 
 
wat kun je zeggen over het niveau van de  
instructie op basisniveau in nederland?
“Als je kijkt naar onze topsporters en het niveau van bege-
leiding wat daar is, dan heeft dat een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Er is de afgelopen decennia een logische 
opbouw ontstaan naar de seniorensport, met bijbehorende 
kaders en een Rabo Talentenplan, voor junioren, young 
riders en eventueel het Future kader (Future kader is alleen 
dressuur, red.). In vergelijking daarmee, is het niveau van 
de begeleiding en instructie van basisruiters, zeg maar rui-
ters actief tot op M2-niveau dressuur en B-niveau sprin-
gen, achtergebleven. Deze bijscholing is ook wat dat betreft 
heel goed. We moeten juist ook op dit lagere niveau zorgen 
dat we als instructeurs door ontwikkelen. Daar is de hele 
paardensport bij gebaat.” 

bijSChoLing 
 inStruCteurS

de beginnende ruiter is het 
thema van de bijscholing 
van de instructeurs. martin 

van den Brink van de afdeling 
opleidingen van de KnHs legt uit: 
“We hebben bewust gekozen voor 
het thema. ten eerste omdat het 
ontzettend belangrijk is, dat de 
instructeurs de beginnende rui-
ters en amazones goed begelei-
den tijdens hun eerste ervaringen 
met de paardensport. Het is 
nodig dat de beginnende ruiter of 
amazone vertrouwd raakt met 
zijn pony of paard en door een 
allround opleiding zich op de juis-
te manier ontwikkelt. daarnaast 
is juist dit onderwerp wat onder-
belicht geweest in de opleiding, 
waardoor extra aandacht in de 
vorm van deze bijscholing een 
goede zaak is.” Het bijwonen van 
de bijscholing is eigenlijk een 
must voor iedere zichzelf serieus 
nemende instructeur. Het levert 
bovendien licentiepunten op.  
deze bijscholing heeft reeds in de 
Kerstvakantie plaats gevonden. 
Voor de instructeurs die het 
onverhoopt hebben gemist, en 
alsnog de bijscholing met dit the-
ma willen bijwonen is er goed 
nieuws.  
 
op 6 april en 18 mei  
organiseert de KnHs deze 
BijscHoling nog een Keer.  
 
meer informatie is te vinden  
op www.knhs.nl.

wie iS brAm vAn jAArSveLD

Bram van jaarsveld is als parttime instructeur betrokken bij de KnHs instruc-
teurs- en jurylopleidingen. tot 2000 was hij gedurende 25 jaar eigenaar van 
manege Hillegom. daarna startte hij zijn eigen pensionstal in abbenes, een 

plaatsje in noord-Holland vlakbij nieuw Vennep. de stal biedt plaats aan 30 paarden 
en pony’s. Bram runt zijn stal samen met partner esther van steenhoven. samen met 
haar heeft hij ook drie kinderen, één van zeven en een tweeling van vier.  
meer informatie kun je vinden op www.stalvanjaarsveld.nl.

Een beginnende ruiter zal over 
een bepaalde balans in stap 
moeten beschikken voordat je 
verder kunt in draf en galop. 
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