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Essentiele Basisbeginselen 
voor Grondwerk en Coaching

Ontwikkeld voor de NL Medicine Horse Way Opleiding door:
Josselien Janssens 

Medicine Horse Way Master Instructor - Advanced Eponaquest Instructor
Holistic Horse Trainer - Centered Riding Instructor Level 1

Essentiele Basisbeginselen 
voor Grondwerk en Coaching

• De Natuurlijke Prioriteiten van het 
Paard

• De Natuurlijke Prioriteiten van de 
Mens

• “Paardentaal” om paarden veilig te 
verplaatsen
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De Natuurlijke Prioriteiten van 
het Paard

1) Innerlijke Rust (= Veiligheid)
2) Water & Eten
3) Sociaal Verkeer
4) Voortplanting

En te alle tijden… 

5) Energie besparen voor noodgevallen

Eigenschap Paard Mens

Zoogdier

Kuddedier

Prooidier

Jaagt voor voedsel

Vluchten = 
voorkeursreflex bij
gevaar
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De Natuurlijke Prioriteiten van 
Mensen:

• ZIJN PRECIES HETZELFDE IN DEZELFDE 
VOLGORDE 

• Maar: we zijn geen herbivoren. We zijn 
geëvolueerd om te jagen (zelfs al houden 
we ons aan een veganistisch dieet.)

• Dus reageren we AUTOMATISCH als jagers 
in onze onderbewuste reflexen.

• Dit compliceert “spreken in paardentaal”

Paardentaal Spreken

1 – Wie ben jij volgens het paard? 

2 – Hoe besluit een paard wie de leider is? 

3 – Communicatie: Zo zeg je “Ik ben de 
leider” in Paardentaal
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Paardentaal Spreken

1 – Wie ben jij volgens het paard? 

Het paard is niet geinteresseerd in wie jij denkt dat je 
bent. Het ziet je als één van slechts 3 opties, 
afhankelijk van je (bewuste of onbewuste) gedrag 

1) Mijn Kuddeleider
2) Lager in de Kuddehierarchie Dan Ik
3) Een (Potentieel) Gevaar

Paardentaal Spreken

Hoe besluit een paard wie de leider is?

Door 2 vragen te stellen. 

Vraag 1: Ben JIJ de leider? 
Als je deze vraag met “NEE” beantwoord in paardentaal, of 
dat nu je bedoeling is of niet, zal het paard de leiding nemen
om voor zijn eigen veiligheid in te kunnen staan: paarden-
prioritieit nummer 1! 

Vraag 2: Weet je het ZEKER?
Zie boven. 
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Paardentaal Spreken

Alle andere vragen die jij denkt dat een paard bezig
houden, zijn:

1) Vermenselijking
2) Projectie of Overdracht
3) Een uitnodiging om diercommunicatie aan te

gaan (maar alleen als 1 en 2 eerst uitgesloten
zijn!) 

Daarom heb je geen tijd hier op te focussen terwijl je een
paard van A naar B aan het brengen bent. (Maar je wilt er 
wellicht op een later moment op reflecteren)

Paardentaal Spreken

Antwoorden met “Ja Ik Ben De Leider”

1. Wees altijd Congruent. (Dit maakt Coherentie
mogelijk.)

2. Druk op de juiste “knoppen”
3. Heb een duidelijke intentie en duidelijke grenzen
4. Maak het je zo makkelijk mogelijk
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Paardentaal Spreken
1) Wees altijd Congruent

Congruentie is een “MUST HAVE” 
(instrument: Body Scan)

Coherentie is een “NICE TO HAVE” 
(instrument: Coherente Ademhaling)

Het kan een paard niet schelen WAT je voelt (bijvoorbeeld angst, 
kwaadheid of frustratie) – het wil weten of je CONGRUENT bent. Als je 
incongruent bent straal je geen duidelijkheid of innerlijke rust uit, en ziet
een paard je als potentiele dreiging/roofdier. Daarom reageert een paard
daar direct op door de leiding over te nemen. 

Congruentie is de eerste stap op weg naar Coherentie: de staat die we 
allemaal het fijnst vinden, paarden en mensen gelijk! Het is niet mogelijk
om Coherentie te bereiken zonder eerst Congruent te worden.  

Paardentaal Spreken

2) Druk op de juiste “knoppen”

Lichaamstaal in de paardenkudde: 

Paarden bewegen en stoppen elkaar door 
het aanraken van 5 drukpunten op het 
lichaam
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1
2 3

4 5

1 – Blokkeer hoofd/mond
2 – Draai voorkant
3 – “Ontspanningsknop”
4 – “Snelheidsknop”
5 – Draai achterkant

Paardentaal Spreken

3) Duidelijke intentie en duidelijke grenzen: 

Beoefen Innerlijke Judo met de Vijf Rollen van een
Meesterherder
• Onze onmiddellijke reflex wanneer er spanning opbouwt, 

is om te GRIJPEN en TREKKEN (Roofdier)
• Maar zelfs een Shetje is sterker! Combineer in plaats

daarvan MEEVRAGEN & VERBINDEN (Leider & Verzorger) 
met BLOKKEREN and DRIJVEN (Dominant).

• Judo: gebruik de voorwaartse aandrang van het paard, om 
het de juiste kant op te laten bewegen en zelf veilig te
blijven.
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Paardentaal Spreken

4) Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk

• Denk vooruit, bereid je voor. Check de route/het terrein. 
Bedenk een plan voor het passeren van elk obstakel.

• Neem één stap tegelijk. Focus steeds op de 
EERSTVOLGENDE STAP. Niet op het einddoel.

• Gebruik goed materiaal. Gebruik material wat jij fijn vind, 
en dat jou ondersteunt in de ‘judowedstrijd’ met je 
reflexen.

• Investeer in handig worden! BLIJF LES NEMEN EN OEFEN. 
Niet alleen met de body scan, het ademen en de Vijf
Rollen, maar ook praktisch, met spullen als leadrope en 
grenzensteller.


