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Oefening: Reflectief Poetsen 
 

 
Instructies en opzet:  
De regels over grenzen stellen en de energievelden  moeten uitgelegd zijn voor je deze 
oefening doet.  
 
Dit is een reflectieve oefening waarbij de bedoeling is dat mens en paard een wederzijds 
aangename interactie aangaan. Als begeleider willen we de client helpen om bewustzijn 
van, en gevoeligheid voor, zowel de grenzen en wensen van het paard als die van 
zichzelf in acht te nemen. De client wordt aangemoedigd om het effect van de interactie 
en de reacties van het paard op hun eigen gemoedstoestand te onderzoeken. De 
uitdaging is om de balans tussen de behoeftes van beide wezens te vinden.   
 

De beweging tussen grenzen en wensen vormt de basis voor de wederzijds respectvolle 

connectie tussen mens en paard. Of er daadwerkelijk gepoetst wordt, hangt af van hoe 
beiden zich voelen op dit moment.   
 
Het paard staat tijdens de oefening los in een rijbak, paddock, roundpen of weitje. 
Neem ongeveer 15-20 minuten de tijd voor deze oefening. 
  
Uitleg: 
Reflectief poetsen gaat niet over het schoonmaken van het paard maar over het 
aangaan van de verbinding met gebruik van sensitiviteit om de noden en wensen van 
het paard te begrijpen. De beslissing over het benaderen van het  paard, hangt af van 
hoe het paard reageert en wat je eigen gevoel aangeeft. Deze oefening helpt om je 
vaardigheid te vergroten in het bepalen van de behoefte van zowel het paard als jij hebt 
aan ruimte, en om je bewustzijn te vergroten van je eigen emotionele staat en die van 
het paard.  
 
Het echte doel is om te leren ‘dansen met contact en verbinding’, accepterend dat er een 
constante beweging is tussen aangaan en verbreken van de verbinding met het paard, 
terwijl je de heilige ruimte van de mogelijkheid houdt voor elkaar. Uiteindelijk vergroot 
dit je vermogen om samen te zijn in een wederzijds aangename verbinding.   
 

1. Iedere persoon doet een body scan alvorens direct  met het paard te gaan 
werken. 

2. Bepaal je intentie gebaseerd op de informatie vanuit  je lichaam.   
3. Benader het paard om de reflectieve poetsoefening te beginnen, wanneer jij 

klaar bent om contact te leggen.  
4. Ieder paard/mens combinatie bepaalt de richting en flow van het proces. 
5. Rond de oefening af en bedank het paard. 
6. Zorg dat de deelnemer tijd heeft om dingen op te schrijven over zijn/haar 

ervaring. Als er tijd is, kunnen deelnemers inzichten uit hun ervaring delen.  
 
 
 


