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Een ervaring rijker...Bent Branderup

Bent Branderup
“Ik weet het niet...”, antwoordt hij, nadenkend over 
waarom hij met paardrijden is begonnen. “Het eerste wat 
ik kon zeggen toen ik 1,5 jaar was, was: ‘ik wil een paard’. 
En niemand weet waarom! Ik kreeg mijn eerste paard 
echter pas toen ik volwassen was en het zelf kon betalen. 
Mijn grootvader was wel een soldaat te paard, dus in die 
zin zat het paardrijden wel in de familie. Mijn vader was 
in 1919 geboren en je zou denken dat dat ook een goede 
tijd was voor het hebben van paarden, maar hij had een 
sportauto en een motor. Er is in mijn familie dus een ge-
neratie geweest zonder ruiters. Mijn grootvader kon door 
zijn verwondingen zelf niet meer paardrijden, maar hij 
vond het geweldig dat ik het wilde. Zodra ik oud genoeg 
was nam hij mij dan ook mee naar een paardrijschool. 
Ze hadden daar een mooie kleine Arabier-pony waarop 
ik kon rijden. Op een gegeven moment begon de pony 
te rennen en sprong hij over een paar hekken. Ik ben er 
toen afgevallen en was daarna erg bang voor paarden. 
Mijn moeder zei ook: ‘Nu stoppen we ermee’, maar ze 
wilde tegelijkertijd niet dat ik bang bleef voor paarden. 
Daarom bracht ze me naar de Shetlanders van mensen in 
de buurt. Door de Shetlanders werd ik weer zelfverzekerd 
met paarden. Ik ben dus eigenlijk net als iedereen met 
een Shetlandpony begonnen!”, aldus Branderup, die 
later uitgroeide tot meester van de academische rijkunst. 
Hiervoor heeft hij veel informatie en kennis vergaard van 
de huidige meesters en van de oude meesters. “Ik ben 
begonnen met leren bij de meesters die er toen waren. Zo 
heb ik, onder andere, bij verschillende Spaanse meesters 
zoals Salvador Sanchez en Javier Garcia Romero getraind. 
Daarna ben ik in Portugal geweest bij onder andere Nuno 
Oliviera en in Duitsland bij Von Neindorf”, somt Bran-
derup op. “Ik heb dus gezocht naar de beste meesters 
van mijn tijd. In alles wat ik bij hen heb geleerd, heb ik 
geprobeerd zo goed mogelijk te zijn. Daarna, toen ik de 
boeken van de oude meesters las, kwam ik dingen tegen 
die ik niet begreep, niet kon, of dingen die ik nog nooit 
iemand heb zien doen. Mij afvragend wat het was ben 
ik gaan experimenteren”, en dat ging niet zonder succes. 
Als meester van de academische rijkunst geeft Bent nu 50 
(!) weken per jaar (weekend) clinics om zijn kennis over 
te brengen. 

Diezelfde avond vliegt hij terug naar Denemarken, maar 
voordat hij naar Schiphol vertrekt heeft hij tijd gemaakt 
voor een interview met ons:

“To spend time well”, antwoordt 
Branderup nuchter op de vraag 
wat voor hem het doel van 
paardrijden is. “Er is geen doel 
voor het paardrijden meer. We 
kunnen de kunst en de tradi-
tie van het rijden gebruiken ‘to 
get something into this game’. 
We hoeven niet in oorlogen te 
rijden of te paard de post rond 
te brengen, er is dus geen enkel 
doel meer voor het rijden op wat 

voor een manier dan ook. Het 
enige doel is ‘to spend time well’. 
Daarmee is het paardrijden dus 
een spel geworden, en elk spel 
heeft regels. Je kunt het verge-
lijken met schaken. Hoe beter 
je begrijpt hoe je elk schaakstuk 
kunt verplaatsen en begrijpt hoe 
je ze het beste kunt verplaatsen, 
hoe leuker het wordt. De regels 
bij het spel van het paardrijden 
zijn de biomechanica en het 
mentale aspect van het paard. 
Het begrijpen van het paard als 
paard, fysiek én mentaal. Dát 
zijn de regels van het spel en hoe 
beter je de regels begrijpt, hoe 
leuker het spel wordt”. 

The game
“De kunst van het rijden is dat 
twee zielen willen doen, wat twee 
lichamen kunnen. En...”, pauzeert 
Bent even, “we moeten hiervoor 
niet alleen de ziel van het paard 
begrijpen, maar ook het lichaam 
van het paard. Maar een groter 
probleem is hoe we ons eigen 
lichaam moeten gebruiken als 
communicatie-instrument. Het 

doel van het lesgeven, voor mij, 
is doorgaans de ontwikkeling van 
de ruiter”. De nadruk van de les-
sen ligt dus bij de ruiter, vat ik sa-
men. “Nee, de nadruk ligt op alle 
vier de elementen”, antwoordt 
hij. “De vier elementen zijn de 
ruiter en zijn ziel en lichaam, en 
het paard en zijn ziel en lichaam. 
Maar als de ruiter de ziel van het 
paard niet begrijpt, en zelf ook 
niets tussen de oren heeft, ‘then it 

will be very difficult’”, vertelt Bent 
met een lichte ondertoon van 
vermaak in zijn stem. “Ruiters zijn 
vaak de mensen die niet weten 
wat ze willen. Maar ze willen het 
wel nu. Die instelling werkt niet. 
Als ruiter móet je weten wat je wilt. 
Vervolgens móet je weten hoe je 
dat uitlegt aan een paard”. Maar 
volgens Branderup weten ruiters 
niet wat ze willen. “Het resultaat 
is dat we veel geld uitgeven aan 
iets wat we eigenlijk helemaal 
niet leuk vinden. Mensen hebben 
nu vaak meer stress mét paarden, 
dan dat ze hadden zónder de 
paarden. ‘So the game is lost. 
The fun is lost”, concludeert 
Bent. Maar waarom houden we 
dan paarden? “Ik denk dat veel 
mensen paarden blijven houden, 
omdat ze een droom hadden, 
maar ze zijn onderweg gestopt 
met het geloven in de droom. En 
dat is zonde. Want dromen vul-
len een leven. De meest ongeluk-
kige mensen in deze wereld zijn 
degenen die geen dromen en 
wensen hebben. Daarom denk 
ik dat het belangrijk is dat we te-

ruggaan naar de situatie waarin 
we paarden hebben omdat we 
paarden leuk vinden. Wanneer 
je nu mensen met hun paarden 

ziet werken, ziet het er vaak uit 
alsof ze hun paarden niet leuk 
vinden. Dus als het niet wenselijk 
is dat mensen paarden hebben, 

De kunst is het moment waarop je plotseling 

‘het gevoel’ krijgt, dat je samensmelt 

met het paard. 

stop dan met het hebben van 
paarden”, benadrukt Branderup. 
“Want wat is het doel? Je hebt 
geen paarden omdat je ze niet 
leuk vindt. Je hebt paarden óm-
dat je ze leuk vindt”. 

Academische rijkunst 
Bent Branderup wordt vaak in 
één adem genoemd met de 
academische rijkunst. Maar wat 
is academische rijkunst en waarin 
verschilt het met het ‘normale rij-
den’? “Heb je een maand of twee 
de tijd?”, antwoordt hij lachend, 
het is een onderwerp waar hij 
uren over kan doorpraten. “Met 
de academische rijkunst willen 

we het Europese culturele erf-
goed behouden. Daarom kij-
ken we naar de oude meesters, 
vooral naar De La Guérinière, 
‘and try to get the art as close to 
his words as possible”, maar niet 
álles wordt overgenomen van de 
oude meesters. “Er zijn dingen 
die de oude meesters deden die 
we vandaag de dag niet meer 
kunnen accepteren. Zo schrijft 
één van de oude meesters bij-
voorbeeld dat wanneer je een 
spoor gebruikt totdat het paard 
bloedt, dit niet erg is, omdat het 
paard dan nog gevoeliger zou 
worden voor de hulp. Dit is uiter-
aard niet acceptabel in onze tijd. 
Maar er is ook veel kennis van de 
oude meesters verloren gegaan, 
die wél heel waardevol is. Deze 
kennis willen we herstellen”. 

Het uitgangspunt van de acade-
mische rijkunst is dus het herstel-
len van de verloren, bruikbare 
kennis, met als informatie- en in-
spiratiebron de oude meesters, en 
dan met name de La Guérinière. 
“In totaal zijn er eigenlijk vijf 
grote meesters die het belang-  
rijkst zijn. Dat is Xenophon in de 
vierde eeuw voor Chr., Pluvinel 
in de Renaissance, Newcastle 
ook in de Renaissance, De La 
Guérinière in de periode van het 
Barok en Steinbrecht in het Clas-
sicisme. Deze meesters gebruiken 
we het meeste als informatiebron 
voor de academische rijkunst”. 
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