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Het paard in de kudde (2)

Hiërarchie en dominantie 
bepalen is heel moeilijk
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De ruimtelijke positie zijn de aanrakingen. Doe je die met gevoel 

of heel bruut? Dit kwam al ter sprake bij het borstelen. “We raken 

vaak een paard aan vanuit onze gedachte en staan er niet bij stil 

hoe het paard daarover denkt. Wij poetsen, omdat het paard vuil is 

en hij moet proper zijn. Maar voor hen zijn wij een ander dier dat 

voor een sociale poetsbeurt komt zorgen. Als je dit dan slecht doet 

en je paard staat los, loopt hij zo weg op zoek naar iemand anders 

in de kudde die het beter doet. Daarom is het niet zo slecht om je 

paard af en toe eens los te plaatsen in de piste en te borstelen. Blijft 

hij staan, doe je het goed. Voor hen is het belangrijk die plekjes te 

zoeken waar het jeukt en daar te blijven krabben. Dàt is voor hen 

een sociale poetsbeurt.” 

Op de ranch werken ze voornamelijk met houdingen, want geluiden 

en geuren zijn moeilijk te simuleren. “Wij zijn er ons ook van bewust 

dat paarden enorm veel posities aannemen. Als je hier soms de kudde 

bestudeert, dan zie je op tien meter een paard ageren en een tweede 

paard daarop reageren. Zelfs op enorm grote afstand en dat kan met 

de oren, de staart, maar soms zie je ze gewoon de ribben naar elkaar 

toebuigen en zet een ander paard het op een lopen”, vertelt Wendy. 

Lichaamshouding is van erg groot belang, maar ook geuren. Die 

komen voornamelijk terug in de mest en in het flemen. Door middel 

van hinniken, briesen, piepen en brullen communiceren ze met geluid. 

“Die kun je enigszins nadoen zoals je paard het doet. Zij zullen ze dan 

ook wel herkennen als jouw geluid”, stelt Wendy.

Mensen besteden steeds meer aandacht aan paarden als soort, met zijn 

troeven en beperkingen. Wendy Bleekemolen en Marc Pierard verdiepen zich 

verder in de kudde en de plaats van de mens. Paarden leren paardentaal, het 

is niet aangeboren. Van kleins af zien ze hoe andere paarden onderling com-

municeren met lichaamshoudingen, maar ook geluiden, geuren, ruimtelijke 

posities en aanrakingen. 

Paarden communiceren onder-

ling met lichaamshoudingen, 

geluiden, geuren, ruimtelijke 

posities en aanrakingen. 
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Gevechten tussen hengsten

De communicatie tussen paarden kan heel spectaculair zijn, denk 

maar aan gevechten tussen hengsten of hofmakerij. Sommigen heb-

ben een heel grote taal. Marc Pierard: “Een wijdverspreid misverstand 

is dat de kennis van paardentaal is aangeboren. Evenals bij de meeste 

dieren moeten ze die taal ontwikkelen via een leerproces. Een pasge-

boren veulen weet niet dat ze de uier moet zoeken om biest en melk 

te krijgen. Het heeft enkel een aangeboren zuigreflex en zoekt een 

groot object in de buurt om die zuigbehoefte op te botvieren.” 

Als je een paard te jong weghaalt van de moeder en daarna jarenlang 

geen sociale contacten meer geeft, kent hij geen paardentaal. Als je 

ze dan in een kudde wilt integreren, is dat heel lastig. Daarom zet 

Wendy nieuwe paarden nooit onmiddellijk bij de kudde. “Eerst enkele 

weken apart, maar met zicht op de kudde. Zo kunnen ze al enkele 

zaken uitvechten. Als we zien dat de discussie vermindert, zetten we 

het paard erbij. Ondertussen heeft hij wel een vriendje bij hem in de 

paddock waar hij al paardentaal mee kan oefenen.” Ook grondwerk is 

paardentaal, dus trainen ze op de ranch al het verzetten van de voor- 

en achterhand. Op die manier leert hij wijken van druk en kan hij beter 

spelen met andere paarden.

De hiërarchie en dominantie in een kudde bepalen is heel moeilijk, 

omdat paarden veel verschillende subtiele signalen gebruiken.

Voor paarden is het belangrijk die 

plekjes te zoeken waar het jeukt en 

daar te blijven krabben: dàt is voor 

hen een sociale poetsbeurt.
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eerst lichaamstaal

Het is voor een paard de logische manier van communiceren. Ze ont-

houden veel woorden, maar niet in verhouding met onze taal. “Ook al 

kijkt hij dan naar de horizon, hij zal nog altijd met zijn oor jouw energie 

scannen, want hij moet die alfa constant in de gaten houden. Dan heb 

je veel meer verbinding met je paard dan bij het gebruik van woorden”, 

legt Wendy uit. Daarom beginnen ze op de ranch eerst met lichaamstaal 

en pas later - als je het handig vindt - het gebruik van woorden. Die zijn 

vooral handig bij onzekere paarden. Als je ziet dat hij je helemaal niet 

begrijpt, kun je vragen om te draven met stemgeluid. 

“Ik mag zoveel powertraining doen als ik wil, ik zal een paard nooit 

fysiek weten te bedwingen. Daarom dat de mens zoveel hulpmidde-

len als scherpe bitten en sporen heeft uitgevonden. Ze denken dat ze 

fysiek moeten overwinnen, maar als je paardentaal spreekt en je weet 

hoe de spelletjes worden uitgespeeld in de kudde, kun je met rang-

orde winnen”, stelt ook Marc Pierard. Een paard weet ook hoe hij een 

ander paard moet verplaatsen zonder bit of spoor, dus moet de mens 

dat ook kunnen op een natuurlijke manier.

extreem subtiele signalen

De stoere hengst die zijn merries domineert en andere hengsten 

wegjaagt. Het is een fabeltje. Hoe het dan wel zit, weten we ook niet. 

De hiërarchie en dominantie in een kudde bepalen is heel moeilijk. 

Er zijn al veel pogingen gedaan om in verschillende omstandighe-

den en experimentele opstellingen dit te bestuderen, maar zonder 

resultaat. Marc: “Paarden gebruiken zoveel extreem subtiele signalen 

dat het voor ons dikwijls niet duidelijk is wat er plaatsvindt. Vanuit 

Flauwe merrie

Veulens moeten ook de signalen leren die volwassen paarden gebrui-

ken voor onderlinge communicatie, zoals dreiging en waarschuwin-

gen. Dat leren ze in de kudde en kunnen ze af en toe ook door andere 

merries op hun plaats worden gezet. “Soms zie je een heel flauwe mer-

rie, daar komt vaak een heel dominant paard uit. Omdat hij zo heeft 

kunnen klieren bij zijn moeder. Dat veulen denkt dat hij overal op mag 

springen en alles mag. Momenteel lopen er drie veulens rond en die 

zie je onderling proberen bij elkaar”, vertelt Wendy.

Voor de relatie tussen mens en paard zijn kuddes een zegen: het laat 

ons toe een leervermogen en een communicatie uit te bouwen. “We 

voegen enkele signalen toe en koppelen die aan duidelijke responsen. 

Paarden hebben een ingebouwd systeem om verschillende signalen 

te kunnen leren en hun gedrag er consequent op af te stemmen. 

Qua uiterlijk zijn we natuurlijk heel verschillend. Paarden gebruiken 

bijvoorbeeld heel beweeglijke, boven hun hoofd uitstekende oren en 

de houding als vierbenig dier met een horizontale romp kunnen wij 

nooit nabootsen. Daarom leren we in het grondwerk dat ook wij een 

lichaamstaal hebben. We laten die energie voelen aan het paard en 

leren ze als we veel energie opnemen ze beter luisteren, want anders 

zou ik wel eens een stamp kunnen verkopen. Dat is een eerste gege-

ven, daarna laten we zien dat wij ook kunnen vragen met ons lichaam. 

Misschien kan ik mijn oren niet platdraaien, maar ik kan wel een teken 

met mijn hand geven en zeggen: jij moet weg van mij! Dat kan je een 

paard leren. Als ze doorhebben dat wij lichaamstaal spreken, zullen ze 

steeds meer kijken om hun informatie daaruit te halen. Een paard kan 

je dus heel eenvoudig gebarentaal leren!”

Elk paard op de ranch heeft 

één of twee, of heel zelden drie 

bevoorrechte vrienden.
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onze ogen gebeurt er iets vanuit het niets en is het heel oneerlijk, 

want hij had dat andere paard zeker niet gewaarschuwd. Maar ze 

gebruiken zo’n subtiele signalen dat het vaak wel eerst is gezegd. 

Een meer dominante merrie die haar buikje rond gegeten heeft, zal 

zich makkelijker opzij laten zetten aan het eten door een collega die 

ze meestal makkelijk de baas kan, maar die nu nog grote honger 

heeft.” Dat vindt Wendy een belangrijk gegeven, want het is door 

natural horsemanship dat mensen het zo zien, er is een rangorde 

geleerd. Er is een hengst, een alfamerrie en mensen plaatsen dat heel 

systematisch in hokjes, maar daar moet je ook afstand van kunnen 

doen. “Doe je dat niet, dan kun je een paard breken omdat de ruiter 

zijn rang te veel zit door te drammen. Een paard dat zijn buikje vol 

heeft, laat zich ook al eens verzetten. Het is heel belangrijk dat je 

je relatie uitspeelt vanuit die soort gegevens: gevoel, gehoor, reuk, 

zicht en kuddegedrag. En dat je beseft dat je ook eens een spelletje 

mag verliezen. Anders word jij een heel dominant ‘paard’, waarvan 

jouw paard bang wordt. Dat is ook geen leuke relatie.”

eigen ruimte claimen

De eerste oefening die op de ranch wordt aangeleerd is de eigen ruimte 

claimen door ons dominant neer te zetten. Maar we mogen niet verge-

ten terug naar de vriendjespositie te gaan als we de beoogde rangorde 

hebben bereikt en niet teveel onze wil en zin als leider door te drijven.

Elk paard op de ranch heeft één of twee, of heel zelden drie bevoor-

rechte vrienden. Ze gaan beduidend meer om met die vrienden en 

soms verandert dat. Dat is één van de redenen waarom Wendy aan 

potentiële klanten vraagt of ze lang komen stallen. “Als je weet dat je 

over vier maanden weer vertrekt, is dat een drama in de kudde. Dat is 

zoals een paard dat sterft, heel de hiërarchie verandert weer.” Som-

mige paarden treuren echt. Ze kunnen het niet oplossen, paarden om 

hen heen moeten het oplossen.

Nog een belangrijk punt dat Wendy wil meegeven is, dat je dominantie 

niet mag verwarren met leiderschap. “Dominantie betekent: je wil op-

dringen, hulpbronnen opeisen en conflicten in je voordeel beslechten. 

Dat is iets heel anders dan leiderschap: beslissen wanneer de groep 

vertrekt en waar en wanneer ze eten en drinken opzoeken.”

Leiderschap en vriendschap is nog iets anders. “Daar mag je met el-

kaar spelen, grenzen verleggen en uitproberen. Het moet duidelijk zijn 

dat een iemand net dat beetje meer leiderschap heeft en directie kan 

geven. Maar het paard mag geen angst hebben,” aldus Wendy.

Groepsbeslissing

We denken nog maar al te vaak dat het er aan toe gaat zoals in het 

leger, de hoogste rang die alles beslist en de rest gehoorzaamt. Bij 

paarden werkt het zo niet. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het 

precies wel werkt, maar het lijkt er steeds meer op dat het een groeps-

beslissing is. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het veel nuttiger 

in te spelen op mentale en fysieke capaciteiten dan om zelf paard te 

willen spelen. Marc Pierard: “Soms willen we paard worden en moet je 

je inleven, maar het is belangrijk om je paard te bestuderen. Het is erg 

onwaarschijnlijk dat een paard ons ooit als een soortgenoot zal be-

schouwen. Maar het zal ons wel accepteren en volgen zonder dwang, 

mits wij de juiste leiderschapscapaciteiten tonen.” ■

Een meer dominante merrie die haar buikje rond gegeten heeft, zal 

zich makkelijker opzij laten zetten aan het eten door een collega die ze 

meestal makkelijk de baas kan.
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