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training ledenbijdrage

De 
AcADemische 

Rijkunst

In de Academische Rijkunst richten we ons op het ont-
wikkelen van twee lichamen en twee geesten:
· Het lichaam van het paard; om deze de juiste gymnasti-

sche basis te geven om de ruiter soepel en biomechanisch 
correct te kunnen dragen en hem daardoor een lang en 
gezond leven te geven.

· Het lichaam van de ruiter; om correct te kunnen meebewe-
gen en de juiste timing en dosering van hulpen te kunnen 
geven.

· De geest of ‘spirit’ van het paard; om het paard gemotiveerd 
en meewerkend te houden en de oefeningen aan te bieden 
op een manier die bij het karakter van het paard past.

· De geest of ‘spirit’ van de mens; om een geduldig, recht-
vaardig en empatisch trainer te zijn, de psychologie en het 
leervermogen van het paard te begrijpen en hierop in te 
spelen. Maar vooral ook om het eigen ongeduld, frustratie 
en onzekerheid te leren beheersen.

Zo omvat de Academische Rijkunst dus zowel ‘dressuur’ 
als ‘horsemanship’. Het ontwikkelen van lichamelijke soepel-
heid en kracht, maar ook de wederzijdse communicatie tussen 
- en de mentale ontwikkeling van - ruiter en paard.

Meestal beginnen mensen met AR omdat ze ergens in 
de omgang met hun paard tegen een probleem aanlopen, het 
paard heeft een blessure opgelopen of is stijf, of het paard ver-
zet zich tegen het werk. Door de stappen van de AR te door-
lopen veranderen gaandeweg niet alleen de paarden, maar 
ook de mensen. Want ook al heeft het paard een lichamelijk of 
mentaal ‘probleem’, uiteindelijk zou dit probleem niet ontstaan 
zijn als men anders met het paard was omgegaan. Wij zijn 
dus zelf vaak de belemmerende factor in de training van onze 
paarden. Dit erkennen en hiermee aan de slag (durven) gaan 
is de belangrijkste kwaliteit van een goed Academisch trainer.

De historische rijkunst weer tot leven wekken, waarbij 
het paard getraind wordt op een manier die het paard mentaal 
en fysiek tot bloei laat komen, afgestemd op de talenten van 
het paard. Dat is het doel van de Academische rijkunst. De 
dressuuroefeningen worden gebruikt om het paard te gym-

De Academische Rijkunst (AR) is meer dan een 

trainingsmethode. Het is een ‘way of life’. Het is 

een manier om zowel mens als paard te ontwik-

kelen in hun lichaam en geest. In de komende 

serie artikelen licht ik stap voor stap verschil-

lende onderdelen van de Academische Rijkunst 

toe. In deze aflevering zal ik de achtergrond en 

filosofie van de Academische Rijkunst schetsen.

Tekst: Ylvie Fros, foto’s:  Janneke Koekhoven

Aflevering 1: WAt en WAArom?

nastiseren en worden daarom op een logische manier stap 
voor stap aangeboden, zoals in een fitness programma. Deze 
oefeningen zijn niets nieuws: het is een manier van trainen 
die al eeuwenlang door verschillende klassieke Meesters van 
generatie op generatie werd overgedragen. In onze moderne 
samenleving zijn we helaas veel van hun inzichten en ervaring 
kwijtgeraakt. Het ridderschap van de Academische Rijkunst 
bestaat uit een brainpool van vele beoefenaars van de AR en 
heeft zich ten doel gesteld om deze oude inzichten te heront-
dekken en om datgene wat voor onze paarden werkt weer 
nieuw leven in te blazen. 

De klassieke rijkunst richtte zich van oorsprong op het 
opleiden van een gebruikspaard, onder andere voor oorlogs-
voering en stieren hoeden. Van een goed opgeleid paard werd 
verwacht dat het op de plaats scherpe wendingen kon uitvoe-
ren, alsmede bepaalde manoeuvres ter aanval en verdediging. 
Subtiel contact met de ruiter, verzameling en kunnen reageren 
op zithulpen waren onontbeerlijk. Was een ruiter niet in staat 
zijn paard zodanig op te leiden, dan was de natuurlijke selectie 
onverbiddelijk: een dergelijke combinatie bleef niet lang staan-
de in oorlog of oog in oog met een woest beest. Logischerwijs 
werden dus de beste ruiters en paarden geselecteerd. 
Belangrijk hierin is het partnerschap: “Een oorlogspaard dat op 
basis van dwang en angst is getraind is onbetrouwbaar op het 
slagveld, hij zal immers altijd iets tegen kunnen komen waar 
hij banger voor is dan voor zijn ruiter.” Op deze manier werden 
veldslagen verloren. Een paard als partner, waarmee je samen 
de strijd inging, was het ideaal voor veel oude Meesters.

De basisopleiding van een correct geschoold paard duurt 
binnen de AR zes tot acht jaar, net als bij de oude Meesters 
van toen. Er zijn geen ‘shortcuts’. Elke sporter heeft zoveel jaar 
nodig om zijn lichaam en geest optimaal te ontwikkelen. Dat 

Ylvie is squire in de Academische Rijkunst, instructeur 
Rechtrichten 3e graad, Centered Riding Instructor level II, 
Selected Branderup Trainer en lerarenopleider.
Haar missie is om ruiter en paard te begeleiden in hun ontwik-
keling naar een harmonieuzere samenwerking. Daarom geeft zij 
lessen, workshops en cursussen in binnen- en buitenland. De 
komende tijd schrijft zij een serie over de Academische Rijkunst 
met de intentie om een grotere groep ruiters te laten kennismaken 
met de filosofie achter deze methode. Paarden worden door de 
Academische Rijkunst buigzamer in wervelkolom en achterbenen 
en ontwikkelen een gelijkmatigere draagkracht. Dit bevordert de 
mentale en fysieke gezondheid en legt de basis voor verdere 
rijkunstige ontwikkeling. De ruiter ontwikkelt zich hierbij ook van 
‘passagier’ tot opleider van het paard, met inzicht in trainingsop-
bouw, het ‘hoe en waarom’ van verschillende oefeningen en het 
gemotiveerd houden van het paard. Met als uiteindelijk doel: het 
bereiken van een harmonieuze samenwerking tussen ruiter en 
paard.

>>
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Je paard opleiden binnen de AR betekent allereerst oog 
hebben voor het fysieke en mentale welzijn van je paard. 
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BOEKEN

‘De reis naar mijn 
ware paard’
Een boek van Miranda C. 
Hoogenberg

Het boek dat Miranda heeft 
geschreven is niet groot. Als ik 
het in mijn handen houd, ben 
ik licht teleurgesteld omdat het 
niet zo dik is. Dat betekent dat 
ik het snel uit heb en ik hou 
zo van lezen over paarden. 
Maar een eerste indruk is 
vaak bedrieglijk, want er zijn 

weinig boeken over paarden geschreven met 
zoveel diepgang. Het boek doet verslag van een bijzondere band die 
na een onduidelijk ongeluk ontstaat tussen Miranda en O’Neill. De 
diepte van de wond betekent in de meeste gevallen het einde van 
een paardenleven. Eén procent kans op herstel is de prognose. Welk 
mens begint hier aan? Na deze mededeling zoekt Miranda steun bij 
de andere paarden. Ze staat tussen hen in en voelt begrip, maar ook 
een antwoord waarvan ze niet dacht dat het bestond.
Citaat: “Het is alsof de paarden de situatie beter kennen dan ik. Het 
is alsof ze mij iets willen vertellen, waar ik momenteel geen weet van 
heb. Het voelt alsof ik van de paarden een bevestiging krijg om hun 
kracht te vertrouwen. Het is alsof de paarden één zijn. Dat er geen 
onderscheid is tussen O’Neill en de andere paarden.”

En dan begint de reis. Heen en weer geslingerd tussen angst, hoop, 
volharding en het weten dat het goed komt, beschrijft Miranda de 
stappen die O’Neill en zij maken. Ze worstelen zich door tegenslagen 
heen. Elke stap is er een, heeft genoeg aan zich zelf en geeft uitein-
delijk helderheid. Dat inzicht krijgt Miranda van O’Neill zelf.
Citaat: “Er is communicatie zonder woorden en alles is mij ineens 
duidelijk! Ik voel me verbonden met O’Neill zonder uit te kunnen 
leggen hoe! Er komt informatie binnen, sneller dan woorden zou-
den kunnen spreken. Vragen worden beantwoord nog voordat ze 
gevormd zijn. Vraag en antwoord lijken bijna hetzelfde te zijn, alsof 
het onlosmakelijk met elkaar verbonden is, alsof het één is.”

Miranda vertelt haar eigen verhaal en deelt de inzichten die ze al 
gaandeweg verzamelt, met de lezer van haar boek. Dit maakt het tot 
een zeer persoonlijk en kwetsbaar verslag. Dit verhaal naar buiten 
brengen in een wereld die vol oordelen is, vraagt moed.
“Wanneer je al je kennis die je in je leven hebt opgedaan overboord 
moet gooien, hoe en waar begin je dan? Hoe kun je zo ineens losla-
ten wat je in al die jaren hebt opgebouwd? In theorie leek het mak-
kelijk, maar ik heb geen vertrouwen in mezelf en dat zorgt ervoor dat 
ik niets durf te ondernemen.”

Dit boek geeft stof tot nadenken. Paarden zijn meer dan dieren waar 
je op kunt rijden. O’Neill is een persoonlijkheid die ‘iets’ te vertellen 
heeft. Dat mag je als lezer tot je nemen als een geschenk. Voor wie 
het horen wil……..

Het boek is te bestellen via www.boekscout.nl/shop of bij info@hope-
forhorses.nl

geldt ook voor onze paarden, mits ze de juiste begeleiding krijgen. 
Ben je zelf als ruiter ook nog onervaren? Dan duurt het dus nog 
langer. Een klassiek geschoolde ruiter kreeg vaak eerst jarenlang 
zitles op een hoog opgeleid paard voordat deze ruiter zelfstandig 
ging rijden. Dit gebeurt nu nog steeds zo in de Spaanse Rijschool 
in Wenen. Hierdoor ontwikkelden deze ruiters een enorm verfijnd 
ruitergevoel. De opleiding van oorlogspaarden werd gedaan door 
een speciale paardentrainer, die hier jaren tijd en aandacht in 
investeerde en de beste paarden selecteerde voor de eigenaren. 
Oorlogsvoering te paard was dan ook een kostbare zaak die 
alleen voor de elite was bedoeld. 

Toen de noodzaak van opgeleide oorlogspaarden verdween, 
bleef de klassieke rijkunst over als een kunstuiting en een manier 
voor rijke burgers en officieren om zich aan publiek te tonen. In de 
afgelopen 100-150 jaar is er een belangrijke verschuiving opgetre-
den in ons leven met paarden. Tegenwoordig groeien de meeste 
mensen niet meer op met paarden, en we hebben geen hoge 
school paarden tot onze beschikking om op te leren rijden. We 
staan qua gevoel, ervaring en inzicht nu verder van deze dieren af 
dan vroeger. Dit heeft geleid tot een verlies aan kennis, we weten 
vaak niet meer precies hoe we met paarden moeten omgaan 
en hoe we deze moeten opleiden. Omdat onervaren mensen op 
onervaren paarden rijden zien we tegenwoordig veel problemen 
ontstaan die vroeger niet of veel minder voorkwamen.

Tegenwoordig is het niet meer noodzakelijk om een gebruik-
spaard te hebben wat zodanig subtiel aan de hulpen staat of 
moeilijke sprongen kan uitvoeren. Wij rijden paard voor ons ple-
zier. Waarom kiezen we dan toch voor een AR opleiding? En wat 
houdt dit nu precies in?

Je paard opleiden binnen de AR betekent allereerst oog hebben 
voor het fysieke en mentale welzijn van je paard. Alle dressuur alleen 
gebruiken om je paard mentaal en fysiek te verbeteren, zodat het dier 
samen met jou als ruiter wil en kan werken. We gebruiken het paard 
dus niet voor het reproduceren van een zeker plaatje of kunstje. 
Dit betekent dat we elke oefening een logische plaats geven in een 
trainingsopbouw, zodat de oefening als doel heeft je paard geleidelijk 
aan sterker te maken en andere oefeningen hier logisch op kunnen 
volgen. Pas wanneer dit zuiver wordt uitgevoerd kan er sprake zijn 
van ‘rijkunst’, omdat het paard dan geen trucjes heeft geleerd of 
wordt overvraagd, maar zuivere bewegingen kan maken die biome-
chanisch kloppend zijn. Een paard dat op deze manier wordt opgeleid 
loopt minder kans op overbelasting, slijtage en andere blessures en 
wordt over het algemeen gezond oud. Een mooi voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld de Spaanse Rijschool in Wenen, waar paarden van >25 
jaar nog op hoge school niveau worden ingezet. 

Academisch is dus letterlijk: terug naar de basis. Nadenken over 
het ‘hoe’ en ‘waarom’ van een bepaalde oefening! Hoe voeren we 
de oefening uit met het gunstigste effect voor het paard? Waarom 
deed men deze oefening vroeger? En: Waarom doen we dit nu? Het 
rechtrichten van een paard vormt de basis voor de Academische 
Rijkunst, en de AR vormt een gezonde basis voor alle disciplines!

Academische ruiters van tegenwoordig zien het rijden als een 
kunstvorm: bewegende kunst zoals ballet. Academisch rijden is 
een uiting van emoties, van harmonie en verbondenheid met het 
paard. De basis voor kunst is echter goed vakmanschap. Het basis-
werk bestaat uit werk aan de hand, longeren en het rijden van alle 
zijgangen. Hierdoor wordt het paard soepel, rechtgericht en leert 

het beide achterbenen onder het zwaartepunt zetten en belas-
ten. Vanuit dit verzamelde werk kan de kunst beginnen.

De hedendaagse grootmeester in de Academische Rijkunst 
is Bent Branderup. Op zijn stal in Denemarken leidt hij zijn 
eigen paarden (Knabstruppers, Frederiksborgers en PRE’s) 
op tot en met de Hoge School. In de weekenden reist hij 
door Europa om weekendclinics te geven. Bent Branderup is 
altijd geïnteresseerd geweest in hippische etnologie. Zijn stu-
diereizen door Europa brachten hem in contact met verschil-
lende paardenculturen en leidden hem uiteindelijk naar diver-
se grootmeesters in Europa, waaronder Don Javier Garcia 
Romero, Nuno Oliveira en Egon von Neindorff. Zijn vele jaren 
van studie en van lessen bij deze meesters hebben de basis 
gelegd voor zijn eigen experimenten: met zijn eigen paarden 
is hij de uitdaging aangegaan om zoveel als mogelijk de 
oude Meesters weer tot leven te wekken. Op basis van het 
boek van de Franse Meester uit de Renaissance, Antoine de 
Pluvinel, heeft hij zijn Knabstrupper hengst Filur opgeleid. Er 
gaandeweg achter komend wat Pluvinel precies bedoelde. 
Deze kennis deelt hij nu met zijn leerlingen.

Bent Branderup is auteur van de boeken “Akademische 
Reitkunst”, “Reiten auf Kandare” en heeft de herdruk van 
werken van oude meesters zoals Pluvinel en de la Guérinière 
in het Duits gerealiseerd (uitgeverij Cadmos). Voorjaar 2014 
verschijnt zijn eerste boek in het Engels: The Academic Art of 
Riding, vertaald in het Engels door Ylvie Fros. 

De Academische Rijkunst is geschikt voor elk type 
paard. Ongeacht leeftijd, ras of type optoming. Juist omdat 
we een basis willen leggen voor een goede samenwerking 
tussen ruiter en paard en de paarden biomechanisch correct 
willen laten bewegen legt de AR een gezonde basis voor elke 
discipline in de paardenwereld. Van de menselijke beoefe-
naars van AR wordt gevraagd dat men:
· De filosofie heeft dat de dressuur er is voor het paard en 

het paard er niet is voor de dressuur;
· Naar zichzelf durft te kijken, in plaats van alles wat minder 

goed gaat op het paard te schuiven;
· Zijn/haar eigen rijden en inzicht in de opbouw van een trai-

ning wil verbeteren;
· Plezier heeft in het trainen van zijn/haar paard en zich niet 

alleen focust op de prestaties;
· Met passie en geduld te werk gaat.

Natuurlijk zien we zoals in elke trainingsmethode dat 
de AR ook zijn valkuilen heeft. Het is echter te gemakkelijk 
om een verkeerd moment of een verkeerde combinatie als 
voorbeeld te stellen en te zeggen: “Zie je wel, de methode 
deugt niet”. De belangrijkste valkuilen van AR zijn: teveel 
halsbuiging waardoor het paard op de buitenschouder valt 
en teveel ‘terug rijden’ waardoor het paard traag wordt in het 
achterbeen. Binnen de AR willen we juist een evenredige bui-
ging van oor tot staart en zowel verzameling als verruiming 
van de gangen. 

De biomechanica van een correct bewegend paard zal 
besproken worden in de volgende aflevering van deze 
serie. In de daarop volgende afleveringen worden ver-
volgens de verschillende stappen besproken om het 
paard gezond te trainen.
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Boven:  Ylvie Fross met haar Nederlandse Appaloosa Fitzer (13) op de clinic bij Bent 
Branderup in Lunteren 18/19 januari j.l.

Onder: Yvie met  haar Spaanse recue paardje Valentino (13) aan de hand op weg 
naar de piaffe.

Bent Branderup laat de ‘schoolhalt’ zien met een van zijn paarden, de 
Frederiksborger-hengst Zarif, geb. 1997 (foto: Lotte Lekholm)


