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Een ervaring rijker...

Een interview met Bent Branderup 

“In art you can say it is not 
about moving NOW, it is 
about moving HOW”. 

“Ze zijn al begonnen met de eerste theorieles”, staat Ylvie Fros me te woord wanneer ik, iets later 
dan de afgesproken tijd, aankom op het accommodatiecentrum Dop Heets Del te Kootwijkerbroek 
(Gld). Ylvie is organisatrice van de tweedaagse clinic van Bent Branderup in Nederland op 12 
en, vandaag, 13 mei. “Gisteren stond vooral in het teken van de biomechanica van het paard, 
vandaag gaan we meer in op het leren van het paard”, vervolgt ze wanneer we naar binnen lopen. 
Bent Branderup komt uit Denemarken en wordt vaak in één adem genoemd met de ‘academische 
rijkunst’. Wanneer we de theoriezaal binnenlopen is de onverstoorbare concentratie van de toe-
schouwers het eerste wat opvalt. Met volle aandacht luisteren ze naar de man die niet alleen door 
zijn kennis maar ook door zijn uiterlijk de aandacht weet vast te houden. 

“You don’t squeeze a school-
horse, because then it will jump 
in every direction”, hoor ik Bran-
derup zeggen. “Ik leer een paard 
nooit twee dingen tegelijk. Het 
draait allemaal om de basis. Bij 
het trainen van een paard is het 
pijn doen van de spieren je groot-
ste vijand. Je moet dan ook zo-
danig trainen dat de spieren zich 
binnen 24 uur kunnen herstellen. 
Op deze manier kun je een paard 
dagelijks trainen. Als je het paard 
zwaarder traint, heeft het een 
langere herstelperiode nodig”. 
De theorie vliegt me om de oren 
en voor ik het besef, ben ook ik 
geboeid aan het luisteren. “Ik wil 
dat paarden, paard kunnen zijn. 
Paarden hebben het recht om 
paard te zijn” en ‘“A lot of roads 
are dead ends”, zijn slechts een 
paar van de vele uitspraken die 
voorbijkomen. “De enige oplos-
sing is”, gaat hij verder over de 
doodlopende wegen, “om hele-
maal terug te gaan naar het be-
gin. Er zijn geen verkorte routes”, 
wat erop neerkomt dat je altijd 
vanaf stap 1, of eigenlijk stap 0, 
moet beginnen, “eigenlijk -100”, 
vult hij aan. “Ik heb verschillende 
paarden gecorrigeerd voor mijn 

werk en... ik heb valsgespeeld. Ik 
maakte tijdens het rijden van ie-
mand anders zijn paard een mooi 
plaatje en gaf het paard vervol-
gens weer ‘gecorrigeerd’ terug 
aan de eigenaar. Maar wanneer 
‘the failure’ weer op het paard 
ging zitten, kon ik het paard weer 
gaan corrigeren. Ik had dus een 
erg goed inkomen”, zegt Bran-
derup terwijl het vermaak van 
zijn gezicht af te lezen is. “Over 
het algemeen genomen is het zo 
dat als het slecht voelt, het ook 
slecht is. Dit betekent dat je niet 
voor het oog moet rijden. Het 
kan alleen goed voelen voor de 
ruiter, als het ook goed voelt voor 
het paard. Met het rijden hebben 
we maar één leerling, en dat is 
het paard”. Voor ik het weet is de 
theorieles afgelopen en is het tijd 
voor de rijlessen. “Het rijden voor 
een publiek is voor veel studenten 
een verschrikking, ‘it is a stage of 
terror’. Het is erg moeilijk om ‘te 
zijn’ met je paard, wanneer er 
mensen langs de rand van de rij-
baan naar je staan te kijken. Het 
is daarom belangrijk te blijven 
nadenken over waarom je doet 
wat je doet”, krijgen de lesklan-
ten als tip mee.   
 

Er staan acht combinaties op het 
programma, welke allemaal een 
half uur les krijgen. Wat al snel 
opvalt is dat ze allemaal beginnen 
met oefeningen vanaf de grond. 
“Dat is het principe van de aca-
demische rijkunst”, staat Ylvie mij 
te woord. “De oefeningen dienen 
eerst op de grond, zonder ruiter 
in het zadel, correct uitgevoerd 
te kunnen worden. Pas wanneer 
het paard een oefening vanaf de 
grond beheerst, kan de ruiter het 
ook onder het zadel vragen. Veel 
ruiters hier rijden, zoals je ziet, 
ook zonder zadel of met een pad. 
Op deze manier hebben ze meer 
contact met het paard. Maar je 
mag zelf weten met wat voor za-
del je rijdt hoor, dat maakt voor 
Bent niet uit, als het maar werkt”. 

Na een kort gesprek over za-
dels stuiten we op de hoofdstel-
len van de paarden: kaptoom, 
hackamore, stangbit en bitloos 
komen allemaal voorbij. “Ook 
de optoming maakt niet uit. Bent 
geeft ook les aan mensen die 
alleen met een halsring rijden. 
Het gaat erom dat het werkt”, 
benadrukt Ylvie nog eens. “Kijk,” 
wijst ze vervolgens naar een com-
binatie die met de teugels in één 
hand rijdt, “we gebruiken het bit 
niet om te sturen. Daar is het bit 
ook niet voor. De opleiding van 
het paard begint op de grond, 
met een kaptoom. Pas wanneer 
het paard redelijk afgericht is, 
dat betekent dat je hem met je 
zit kunt sturen, komt er een bit 
bij”. “Maar waarom heeft ieder-

een hier, die een bit gebruikt, een 
stangbit met hefboomwerking?”, 
vraag ik. “Het is een stang om-
dat het niet de bedoeling is om 
met het bit te sturen. Wanneer 
je kunt sturen met je zit en meer 
in de verzameling werkt, komt 
er pas een stangbit bij of, voor 
bitloze ruiters, een hackamore. 
Het stangbit werkt hetzelfde in op 
beide kanten, vandaar dat ze met 
één hand kan sturen”, legt Ylvie 
uit en ik vraag mij af waarom er 
gebruik gemaakt wordt van een 
hefboomwerking, een vraag die 
ik later tijdens het interview aan 
Bent zal voorleggen. “Vervolgens 
als je weer een stap verder bent in 
de africhting van het paard gaat 
de kaptoom eraf en rijdt je al-
leen met het stangbit of de hack-

amore. Hoe hoger de africhting 
van het paard wordt, hoe meer 
hulpmiddelen kunnen worden 
weggelaten”, aldus Ylvie. Voor ik 
het weet is de laatste deelnemer 
haar paard aan het uitstappen, 
tijd voor de lunch en de laatste 
theorieles van Bent!

Wanneer iedereen is uitgegeten 
begint Bent met zijn afsluitende 
verhaal. Ruim een half uur lang 
vertelt hij over de kunst van het 
paardrijden. “Je moet niet van 
een Haflinger verwachten dat 
hij net zo piaffeert als een An-
dalusiër, of van een Andalusiër 
verwachten dat hij net zo zal 
strekken als een Trakehner, of van 
een Trakehner verwachten dat hij 
zal tölten zoals een IJslander. ‘A 
horse should be as beautiful, as 
that horse can be”. Bent probeert 
de kunst, ‘the art of riding’, en 
het bereiken daarvan duidelijk 
te maken aan zijn studenten. “Je 
kunt een prachtige viool hebben, 
maar alleen een goede violist 
kan er kunst mee maken. Bij ‘the 
art of riding’, draait het eerst om 
de harmonie van het paard, dan 
de balans en dan pas de vorm. 
Het komt vaak voor dat ruiters de 
harmonie in hun paard niet meer 
zien. Ze zien bij hun paard niet 
het verschil tussen trots, angst, 
woede of onzekerheid. Dus...”, 
vat Branderup samen, “when 
you consider that wrong is 
right, you can be the best in 
doing it wrong”. 

>>Lees meer van Bent 
Branderup op pagina 33


