
energie moet opgevangen worden om het paard te kunnen 
verzamelen. Daarvoor moet het paard dus nageefl ijk zijn. Een paard 
wordt alleen nageefl ijk als de ruiter dat ook is met zijn handen en 
ook méégaat met de zit. Dan krijgt het paard de neiging om zijn 
bovenlijn te strekken en rond te maken. 
De achterhand is zo gebouwd dat de achterbenen op vier punten 
(heup, knie, sprong, kogel/koot) als een harmonica kunnen 
scharnieren en daardoor kunnen veren. De voorhand heeft  
nauwelijks vering (een beetje in de schouder, wel in kogel/koot) 
en de voorbenen zijn lichter van structuur, daarom is het voor het 
welzijn van het paard nodig dat hij vermeerderd draagt met zijn 
achterhand, want dat verlaagt de kans op blessures.

Oprichti ng
Goede oprichti ng is het resultaat van goed onderbrengen. 
Oprichti ng wil níet per defi niti e zeggen meer op de achterhand. Als 
de achterhand de massa (=paard- en eventueel ruitergewicht) níet 
vermeerderd draagt, maar de hoofd/halshouding wel hoger wordt 
(gebeurt vaak met een concave bovenlijn) is de oprichti ng dus niet 
relati ef, maar vals. En in die houding zullen de achterbenen ook niet 
verder kúnnen onderkomen. De achterhand willen onderdrijven 
zonder nageefl ijkheid is dus onzinnig.
Alleen als de achterbenen wél naar voren/onder de massa 
grijpen kan de oprichti ng relati ef (dus in verhouding met het 
onderbrengen) en dus echt/goed zijn. Dat verklaart waarom een 
paard zelfs met zijn neus over de grond, dus ondanks het ontbreken 
van oprichti ng, maar wel convex (rond) in de bovenlijn, met zijn 
achterbenen onder kan treden en dan dus toch draagt! Al líjkt dat 
misschien op dat moment niet zo.

Meer (relati eve, goede) oprichti ng ontstaat vervolgens als het paard 
meer en meer in staat is om de achterbenen steeds verder naar 
voren te laten grijpen; het bekken te kantelen en te laten zakken, 
te buigen in de knieën en spronggewrichten én steeds langer op 
de achterbenen te steunen (dat tezamen is de defi niti e van: ‘zich 
dragen’). Dit terwijl hij convex blijft  in de bovenlijn, waardoor hij de 
voor- en achterhand eigenlijk steeds verder naar elkaar toebrengt. 
Zie het als 2 tandwielen (1 voor/1 achter) die draaien en in elkaar 
grijpen. Sámen kunnen ze (als geheel) van richti ng veranderen. 
Waarbij ze in elkaar blíjven grijpen:

Aan de slag 
Het is natuurlijk gemakkelijker om gewoon op je paard te stappen 
en te rijden zonder je druk te maken over zijn houding en de 
mogelijke gevolgen, temeer omdat je paard dat zelf in eerste 
instanti e ook wel makkelijker vindt. Maar jij als ruiter hebt de 
verantwoordelijkheid hierin. En als ruiter wil je toch ook zo goed 
mogelijk leren rijden? Zodat je paard lang meegaat en jij ook een 
eventueel opvolgend paard zich beter kan laten ontwikkelen.
Een goede instructeur moet jou kunnen begeleiden om jou en je 
paard deze basis aan te leren, evenals rechtrichtende oefeningen, 
zodat je het op de juiste manier kan toepassen. Een paard moet 
onder de ruiter liefst ten alle ti jde een ietwat ronde (convexe) 
houding hebben om zijn rug en hele lichaam goed te kúnnen 
gebruiken en dus te beschermen.

Met dank aan Piet Bakker voor de support.

Het belang van vw-nw
Irene Steringa

Nee, dit gaat niet over een nieuwe VW, ook al kun je daar ook belang bij hebben…

Sommige mensen vinden dat ‘voorwaarts-neerwaarts’ (vw-nw) niet bij ijslanders hoort…

Het is een feit dat het lange ti jd niet gedaan werd, lett erlijk ‘not-done’ was, en dat men er over het algemeen zo over dacht 

dat ijslanders alleen voorwaarts én hoog gereden moesten worden. Dit was mede te danken aan de traditi onele IJslandse 

rijsti jl, die door de geïsoleerde ligging van het land niet beïnvloed was door andere trainingsmethoden. En ijslanderruiters uit 

andere landen hielden de IJslandse ruiters als voorbeeld aan. Volgens Irene Steringa, (sportruiter en nati onaal sportjurylid) 

is het een sprong ‘voorwaarts’ voor de ijslandersport dat de inzichten op internati onaal niveau bij trainers, ruiters en 

instructeurs over het algemeen zijn verbeterd. In dit arti kel legt zij uit waarom.

Ook op IJsland is jaren geleden al de hulp ingeroepen van zeer 
goede trainers uit de wereld van de klassieke dressuur, zoals Bent 
Branderup en Julio Borba. Dat werpt zijn vruchten af; inzichten en 
ideeën zijn veranderd, trainingsmethoden ook. Toch blijft  natuurlijk 
het ‘IJslands vuur’ en het ‘plaatje’ wat we voor ogen hebben wel 
typerend voor het IJslandse paard. Maar met als basis vw-nw wordt 
het plaatje juist mooier; meer harmonie, zoals nageefl ijkheid, 
souplesse, geen onderhals.
Vw-nw is gelukkig geen ‘vies woord’ meer! Op rijscholen in IJsland, 
zoals op de Universiteit in Hólar, wordt deze methodiek ook 
toegepast en onderwezen. Het is Dé Basis van de training, de sleutel 
om het paard sterk, soepel en meewerkend te maken, en zo lang 
mogelijk als rijpaard gezond te houden. Er moet alti jd aan gewerkt 
worden; gedurende zijn hele leven als rijpaard moet het vw-nw 
onderhouden worden. En daarmee kun je het scala aan oefeningen 
ook goed uitbreiden, zodat het paard nog verder gegymnasti seerd 
wordt. 
We hoeven het wiel gelukkig niet opnieuw uit te vinden, het 
is eeuwenoude kennis. Maar ook moderne wetenschappelijke 
onderzoeken tonen aan dat het de enige en beste manier is om de 
rijpaarden gezond te houden en beter te laten functi oneren. Vw-nw 
heeft  niks met opkrullen (of roll-kür of hyperfl exie) te maken. Wel is 
gebleken (onder andere door wetenschappers uitgelegd op het ISES 
congres in Eindhoven, oktober 2011) dat valse oprichti ng op den 
duur meer schade kan aanrichten dan de veel besproken roll-kür. 
Als je het vw-nw goed beoefend gaat je paard ‘over de rug’ lopen. 
Er hoort geen ‘valse knik’ te ontstaan, en het paard hoort met zijn 

neus net vóór de loodlijn te blijven (open hoek). Zoals bij alles geldt 
dat een goede uitvoering van belang is voor een opti maal gunsti g 
eff ect.

Ruggebruik
Een paard loopt van nature (juist in tölt) toch ook met zijn hoofd 
omhoog? Hoe zit dat dan?
Dat klopt. Elk paard loopt van nature dan ook meer op de voorhand 
(ongeveer 60 procent). Dat geeft  niet, want er zit dan ook niemand 
op zijn rug. De ruiter voegt zijn gewicht toe; als het goed is 
precies boven het zwaartepunt, dan blijft  de verdeling gelijk. Door 
verzameling brengt het paard de achterbenen meer richti ng het 
zwaartepunt in plaats van het zwaartepunt verder naar achter te 
brengen.
Omdat wij op de paardenrug willen zitt en (en gedragen willen 
worden), zijn wij verantwoordelijk voor zijn ruggebruik. Het paard 
loopt in eerste instanti e op de manier die hem het gemakkelijkst 
afgaat. De meeste paarden doen dat met een - in mindere of 
meerdere mate - holle (concave) bovenlijn/rug. Helaas is dat niet de 
beste manier om ons te dragen. Wij moeten hem dus beschermen 
tegen een verkeerd gebruik van zijn rug. Wij moeten hem leren om 
ons met een bolle rug te dragen! 
Zonder het voorwaarts kom je lett erlijk en fi guurlijk nergens. Dus 
de eerste voorwaarde is het voorwaarts maken van het paard. 
Voorwaarts betekent niet meer en niet minder dan de bereidheid 
van het paard om acti ef te worden op verzoek van de ruiter. Dat 
kan ook in stap, sti lstand of zelfs achterwaarts zijn. De voorwaartse 

Aanbevolen boeken: 
* Dressuur onder Vuur, 

dr.vet. Gerd Heuschmann 
9879052107417

* Gymnasti ezierung von 
Gangpferden, K. Stührenberg 
und A. Jänisch 3-86127-361-6

* Understand your Icelandic 
Horse, Rikke Mark Schulz 87-
989189-3-1

* Reiten auf Islandpferden, 
Schwörer & Haag 3-440-763-2

* Islandpferde besser reiten, 
Schwörer &Haag 3-44009130-9

* Script Physiologisches Reiten 
nach Ulrike Paulus, Katharina 
von Lingen.

(te bestellen op 
:www. horsecompetence.de ) 
Hierin staan ook de illustrati es die 
als voorbeeld hebben gediend 
voor de illustrati es bij dit arti kel.
(Een uitgebreidere boekenlijst 
staat op mijn website)

DVD’s:
*Á Hestbaki 1 
*Á Hestbaki 2, Eyolfur Isolfsson, 
meestertrainer & hoofd rij-
instructeur van 
 Universiteit Hólar, IJsland)
*1.Starti ng Horses 
*2.Training. (Benni Lindal, 
meestertrainer op IJsland)

Websites:
www.paardenbegrijpen.nl
www.hippocampus-nl.com 
www.akasha-rijkunst.nl

Voor meer uitleg: zie mijn arti kel: De houding van het paard; in IJslandse Paarden/december 2007, of op www.sandholar.nl, onder Extra’s, evenals mijn 
verslag van het FEIF-seminar in Wurz, 2010. 
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