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Deelnemers: Emma, Kris, 
Jaeda, Leah, Lynn, Zoe, 
Isabeau, Evelyn, Indy, 
Jorien, Allianne, Marlou en 
Frouk 
 
Afgelopen 3 maanden zijn 
we regelmatig bij elkaar 
geweest.. We hebben de 
stallen opgeruimd, paarden 
gevoerd, paarden binnen 
gezet, het kerstconcours 
georganiseerd en met 
paarden los in de baan 
gewerkt.  
 
Het werk in de stallen  
Dat er wel iets meer bij komt kijken bij het houden van paarden hebben we wel gezien bij het 
verzorgen van de paarden en het klaarmaken van de stallen en het voeren. We hebben gevoerd, 
opgestrooid geveegd, opgeruimd en de paarden binnen gezet. De een wist hier al meer van dan de 
ander.  
Wat hierbij naar voren kwam was hoe je een klus voorbereidt, weet wat je allemaal nodig hebt, 
taken verdeelt, zorgvuldig bent en goed kan samenwerken.  
 
Het organiseren van een wedstrijd 
Het organiseren van het kerstconcours was ons gezamenlijke project. Enthousiast zijn er 
startlijsten gemaakt voor onze fictieve wedstrijd voor de Young Leaders. Tijdens de wedstrijd zelf 
heeft iedereen geholpen bij het schrijven bij de jury, ringmeester, opzadelen, catering, voorlezen  
en ontvangst van de ruiters en de prijsuitreikingen. Doordat de tijdschema’ s soms wat door elkaar 
liepen moest iedereen wel eens creatief zijn. 
We hebben kennis gemaakt met alle aspecten van een wedstijd en als helper andere ruiters 
geholpen. Het was een zeer geslaagde wedstrijddag met gezelligheid en kerstmutsen op! 
We hebben gekeken tegen welke moeilijkheden en problemen iedereen is opgelopen en hoe ze zijn 
opgelost. En ook erbij stil gestaan hoe je het anders op had kunnen lossen. Daarbij is vaak een 
goede communicatie en samenwerking de oplossing geweest. 
 
Het werken met een paard los 
Paarden zijn kudde dieren. Samen is voor het paard altijd veiliger dan alleen. Daarom zijn paarden 
altijd geneigd om samen te werken. Er is geen goed of fout. Het paard reageert op wat jij doet. 
Paarden sluiten zich graag bij je aan wanneer je duidelijk bent en de leiding neemt. Twijfel je veel? 
Dan zal het paard de leiding nemen. We hebben gewerkt met het paard los in de baan. Kennis 
gemaakt met het paard door te verbinden en beweging te krijgen door duidelijk te zijn. Door met 
je lichaamshouding en positie het paard te bewegen en te sturen hebben we geoefend om helder 
te zijn en goed te kijken wat jouw invloed is op wat er gebeurt. 
In de samenwerking met het paard hebben we gekeken wanneer je duidelijk was en wanneer 
onduidelijk. We hebben geoefend om ze duidelijk mogelijk te zijn. Het paard reageert hierop door 
bij je aan te sluiten en met je mee te lopen. Leuk om te zien hoe alle paarden anders reageerden en 
een andere persoonlijkheid ze hadden. Voor jezelf kun je ook meenemen dat wanneer je soms het 
idee hebt dat iets niet helemaal gaat zoals je wilt of je dan ook duidelijk genoeg bent. 



 
 
 

 


