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Disclaimer
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Dit e-book is met de juiste zorg, nauwkeurigheid en naar eigen

kennis en kunde opgesteld.  Het dier moet gezond zijn voor dat

men de oefeningen uitvoert, bij twijfel raadpleeg  de dierenarts.

De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor

onjuiste verstrekte informatie in dit e-book. Uitgever stelt zich

niet aansprakelijk voor schade of verkeerde uitleg in dit e-book.

De informatie uit dit e-book mag worden overgenomen mits

bronvermelding.

De foto's uit dit e-book zijn in eigendom van Janine, gemaakt door

KDH-fotografie en Bert Kroeze.
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Kropswolde - Groningen



Mijn naam is Janine Landlust en ben gediplomeerd

paardensportmasseur.

Al van jongs af aan ben ik te vinden tussen de paarden, na het

afronden van mijn diploma’s paarden-houderij en paraveterinair

dierenartsassistente ben ik werkzaam  in de kliniek in de provincie

Groningen. Naast massage geef ik af en toe clinic's pilates voor

paarden incl. massagetechnieken voor jong en oud!

Anatomie en biomechanica zijn erg interessante onderwerpen en

ik merkte dat je als eigenaar veel meer bewegingsvrijheid kan

geven door middel van simpele grondwerk oefeningen.

 Zodoende heb ik dit e-book geschreven. 

Janine Landlust
www.equimechanica.nl
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INHOUDSOPGAVE

1. INTRODUCTIE VOOR DE OEFENINGEN 

2. HOE VOER JE DE OEFENINGEN UIT

2 extra tips! Nog meer eruit halen!
3. BONUS

Hier kun je informatie vinden over uitvoering van de

oefeningen en welke spieren er worden gestretcht.

Warming up / Cooling down en wat heb je nodig?



1 Introductie voor de oefeningen

Regel 1, Mocht je paard herstellend en of ziek zijn raadpleeg dan
eerst de dierenarts voor dat je begint!

Begin altijd met een warming-up en cooling down! Stap aan de hand   
5-10 minuten. Een on- opgewarmd paard krijgt spierpijn als je de
oefeningen uitvoert zonder warming-up!  

Benodigdheden: halster met touw, buideltasje voor wortels of

snoepjes, zweepje als verlenging van de hand. ( Niet om te

corrigeren ) Gebruik een clicker als je paard clickertraining snapt.
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 Door het uitvoeren van de verschillende oefeningen, zorg je ervoor
dat je paard zijn spieren, pezen en banden etc. weer soepel maakt,
spieren worden losser waardoor je paard soepeler beweegt, spieren
worden sterker waardoor de balans verbeterd. 

Gebruik de oefeningen 3 keer per week gedurende 6-9 weken om
meer bewegingsvrijheid te creëren, je paard zal in deze tijd
soepeler worden! Je moet je paard nu een maal uit zijn dagelijkse
rij-ritme halen om progressie te maken! 

1 Introductie voor de oefeningen

Het doel bij de 1e oefening is dat je gedurende 15-20 minuten gaat
stappen linksom en rechtsom op de langezijde in de bak na de
warming-up. 

Mocht je een zweepje willen gebruiken, gebruik hem dan als
verlenging van je hand en niet om te corrigeren of om harder te
gaan. Moet je paard actiever lopen probeer dan bijvoorbeeld te
klikken met geluid. 

Het doel bij de andere oefeningen is dat je de houding bij je paard
een aantal seconde vast houdt linksom en rechtsom of naar
onderen 15 seconden.
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Ga naast je paard staan aan de

buitenzijde van de bak. zie afb. 

Je houdt je rechterhand aan het halster

en je linker als een vuist op de schouder.

Loop eerst in een voorwaartse actieve

beweging naar voren. 

Schuine overstap

Vraag daarna met je rechterhand stelling

en duw met je linkerhand iets op de

schouder. (wijken voor druk) zie afb.

Zorg dat je zelf actief blijft lopen.

Als je paard al netjes opzij stapt kun je je

hand van je paard afhalen en zorg je er

voor dat je paard z'n achterhand mee

neemt.

Deze oefening doe je linksom en

rechtsom maximaal 20 minuten totaal.

Lukt het niet goed? Ga dan eerst actief

vooruit lopen en probeer het opnieuw.

2 Hoe voer je de oefening uit
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Ga naast je paard staan en doe net als of

je de hoeven gaat uitkrabben, loop dan

naar achteren en stretch het been

zachtjes naar voren en omlaag,wacht tot

je paard zich ontspant. Denk om je

handen! 

Doe dit gedurende +- 10 sec met beide

voorbenen 2-4 keer herhalen.

Bij deze oefening wordt een brede

rugspier (achter het schouderblad)

gestretcht. Doordat het been naar voren

gaat stretch je de spieren t.h.v. de

elleboog en de voorknie.

Stretchen van het voorbeen 

2 Hoe voer je de oefening uit
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Wortels klaar? Stretchen maar!

Breng het hoofd tussen de voorbenen

t.h.v. de kogel of knie.  

Je stretch nu de spieren van de rug,

hals en schoft.

Het paard moet zijn buikspieren

aanspannen en daarbij lift hij zijn rug.

Houdt de voorknie licht gebogen en

wacht tot je paard zich ontspant. 

Doe de oefening gedurende 5-10 sec.

en herhaal dit 4 keer.

Stretchen van de rug

2 Hoe voer je de oefening uit
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Breng het hoofd opzij t.h.v. de schouder. 

Je kan de oefening ook lager inzetten om

meer lengtebuiging te krijgen.

De spieren aan buitenkant van je paard

worden nu op lengte gebracht.  

Doe deze oefening gedurende 5-10 sec.

en herhaal dit 4x per kant.

Stretchen van de hals

Door de hals opzij te strekken worden de

halsspieren soepeler en beweeglijker.

Hierbij moet het paard zijn buikspieren

aanspannen aan om de rug te liften.

Deze oefening geeft ook lengtebuiging

van de borst en lendenen.

Doe deze oefening gedurende 10-15 sec.

en herhaal dit 4x per kant.

Stretchen van de hals opzĳ
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2 Hoe voer je de oefening uit



Breng het hoofd naar t.h.v. de heup /

knie. zie afb 1. 

De spieren aan de buitenkant

 ( linkerkant) worden opgerekt terwijl

de spieren aan de binnenkant worden

aangetrokken.

Doe deze oefening 10-15 seconden

linksom en rechtsom 4-6 keer. Kijk hoe

ver je paard komt en of het acceptabel

is.

Door deze oefening krijgt je paard meer

lengtebuiging.

Stretchen richting de romp
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Til het achterbeen van je paard op en

stretch het naar voren. Door het

achterbeen op te tillen en naar voren te

brengen stretch je de broekspieren en

de spier op het dijbeen. 

Wacht tot je paard zich ontspant. 

Doe dit +- 10 sec en herhaal 4x met

beide benen.

Je kan het been ook iets opzij brengen

hierbij stretch je de binnenste spieren

van de achterhand. 

Wees altijd alert! en let op je handen!

Stretchen van de achterhand
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Maak de achterhand van het paard los

door het volgende te doen. Wees alert!

Doe dit alleen als je je paard volledig

vertrouwd!

Ga schuin achter het paard staan en

maak een vuist. Leg de vuist in het

midden t.h.v. van de broekspieren. Duw

zacht naar voren/achteren met een

pulserende beweging gedurende

minuut. Je kan ook de bilpartij van links

naar rechts schudden, zachtjes.

 Kijk naar je paard of het acceptabel is,

het moet niet pijnlijk worden. 

Ga naast je paard staan en pak de hals in

het midden vast. Maak met je hand een

snelle schuddende beweging

links/rechts/links/rechts gedurende

minuut.  Probeer de hals te laten zakken.

Kijk of het acceptabel is en niet pijnlijk.

Schudding broekspieren
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2 Bonus tips

Schudding hals



Het doel van deze oefeningen is om je
paard soepeler te krijgen en indruk te
wekken van de souplesse / beweging van
je paard.

Stel je bent deze oefeningen 4-6 weken
aan het doen, zijn er tijdens de oefeningen
ook dingen opgevallen?

Denk aan rechtsom moeilijker inbuigen of
had je het idee dat je paard pijn of
ongemak ervaart?  Noteer dit voor je zelf. 

Lukt het maar niet om je paard meer
bewegingsvrijheid te geven? 

De oorzaak daarvan kan liggen in de
wervelkolom/bespiering. Door het paard
te behandelen wordt het zelfherstellende
vermogen geactiveerd en gestimuleerd.

Conclusie 
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Wil jij weten wat een behandeling
inhoud en hoe dit in zijn werk gaat?

De behandeling vindt plaats op locatie
en het paard dient schoon en droog te
zijn. Tijdens het masseren krijg ik een
goed beeld waar de eventuele
problematiek zich bevindt. 

Anamnese ( een vraag gesprek, voorgeschiedenis )
Inspectie in stand
Algemene palpatie ( ik controleer het hele paard aan de hand
van oppervlakkige spieren, pezen, benige structuren)
Inspectie in beweging ( monsteren in stap/draf rechte lijn en
longeren in stap/draf )
Herhaling palpatie
Verklaringswijze
Massage

Duur 1e behandeling incl. intake: 1,5 uur € 60,00 excl. reis.
Duur vervolg behandeling: 45 min – 1,5 uur €50,00 excl. reis.

Behandeling bestaande uit:

Behandeling



Janine neemt echt de tijd voor je paard! Geeft
goede uitleg over de dingen die ze doet, checkt
je paard eerst goed (kwa hoe ze
bewegen/beenstand) En ook nog eens een hele
leuke tips die je aan de hand met je paard kan
doen zodat ze lekker los blijven! Kortom heel
tevreden !

Lysanne Klootsema zegt:

Janine neemt de tijd om de paarden helemaal te
bekijken voordat ze aan de slag gaat. Ze bekijkt
waar de paarden het meeste aandacht nodig
hebben voor de massage. Tijdens de massage
legt ze uit wat ze tegen komt en na de massage
geeft ze tips waarmee je zelf aan de slag kan en
waar je op moet letten. 

Merel Bisschop zegt:
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Tevreden klanten zeggen: 


