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In dit artikel ga ik het níet hebben over de houding wat betreft stelling, zijwaartse buiging
enz.; het gaat in principe alleen over “rechtuit”. In de praktijk komt het wenden en buigen e.d.
er natuurlijk wel bij.
In dit artikel vind je wèl antwoord op o.a. de volgende vragen;
Wat is een goede hoofdhouding?
Wat is het positieve of negatieve effect van de verschillende hoofdhoudingen?
In welke houding moet je trainen?
En, om mee te beginnen, wat betekenen de begrippen:
Aan de teugel
Achter de teugel
Lange teugel
Vrije houding
Tegen de teugel
“Aan de teugel”:

Het paard heeft een subtiele verbinding met de ruiterhand, is nageeflijk(reageert op de vraag
van de ruiterhand met een ontspannen kaak en nek, de nek buigt) Nageeflijkheid kun je ook
omschrijven als de bereidheid van het paard om op elke teugeldruk met de mond naar de
ruiter toe te komen, de hand te volgen. Het paard laat de bovenlijn los en heeft de neiging zijn
hals te strekken. Alle hulpen komen goed door. Er is sprake van controle door aanleuning,
links en rechts is de druk gelijk, ook in wendingen, dit heeft ermee te maken dat het paard
aangedreven wordt en evenredig opgevangen. “Aanleuning” is het onderhouden van het
elastische contact; de verbinding tussen ruiterhand en paardenmond. Er wordt evt. rustig op
het bit gekauwd met gesloten mond en er kan schuim ontstaan. De mond wordt niet
opengesperd, de tong blijft netjes onder het bit. Dit kauwen, schuimen en rustig mondgedrag
kan ook wel zichtbaar zijn bij minder gunstige houdingen zoals hieronder beschreven, maar
toch zie je dan vaker een ander beeld.(zoals sperren , tong uit de mond, tong over het bit,

slijmdraden, droge mond, op elkaar geklemde kaken) Natuurlijk speelt het vermogen van de
ruiter om rustig te zitten(beter voor de paardenrug) met daarbij een rustige teugelvoering een
grote rol om goede aanleuning te bereiken. Als je regelmatig een moment hebt waarop het
paard losjes met gebogen hals loopt, zit er geen blokkade. Een paard kan ook zó los zijn dat
hij het gebruikt om onder het verzamelen uit te komen door zich op te krullen.(zie hieronder)
Aan de teugel houdt het paard zijn neus net voor de loodlijn(dit is de verticale lijn die loopt
van voorhoofd naar neus, recht naar beneden, en in principe hoort de neus altijd iets voor de
loodlijn te zijn) bij relatieve oprichting. Dit is dus de ideale werksituatie.
Relatieve oprichting is zoveel oprichting als bij de bouw van het paard, de traingsstaat, het
moment(de gang, het tempo, de graad van verzameling) past.

“Achter de teugel”:

Het paard onttrekt zich aan de druk van de hand -via het bit (of evt. bitloze optoming) door
zich op te krullen, de neus is achter de loodlijn(“valse knik”, te herkennen aan dat, ondanks
enige oprichting, de nek níet het hoogste punt is) Het paard kán op de voorhand lopen, maar
dat hoeft niet. Er is geen neiging om de hals te strekken. Er is geen verbinding meer tussen
paardenmond en ruiterhand, de ruiter kan denken dat het goed is, omdat het paard dan licht
aanvoelt. De oplossing is simpel: het paard meer ruimte geven en tegelijkertijd meer
voorwaarts drijven, de achterbenen moeten hun werk doen, dan gaat de neuslijn vanzelf weer
naar voren. In lichte vorm is achter de teugel anatomisch gezien overigens niet echt
schadelijk, omdat het paard dan in elk geval de rug niet hol trekt.
“Achter de teugel” zie je in extreme vorm bij de “Rollkur”; de methode van laag, diep en
rond rijden. (Hierover zijn felle discussies gaande in de grote-paardenwereld.) Met een mooi
woord hyperflexie genoemd. Daarbij wordt het paard met de kin op de borst geforceerd, neus
ver achter de loodlijn. Dit hoort níet thuis in het klassieke africhtingsskala der dressuur.

Rollkur bij paard aan de longe. Het paard kan als gevolg van de maximale buiging niet ontspannen en dus niet
nageven.

Hierbij is het paard in een eindstand beland. Het kan onmogelijk nog verder buigen. Deze
buigstand is fysiek zwaar voor het paard. Ook komt het paard er soms door “op de rem ” te
staan; blijft niet erg voorwaarts. Er zijn ruiters die er succes door hebben…Er is nog wel meer
over te vertellen, maar deze extreme vorm wordt bij IJslanders niet of nauwelijks toegepast,
daarom ga ik er verder niet op in. Over alle extremen zijn altijd discussies, en de meeste
ruiters kiezen dan ook bewust of onbewust voor een middenweg.
“Lange teugel” (kan ook “losse” teugel zijn):

De ruiter geeft de teugel vrij(kan ineens, maar is weinig zinnig, beter is “de teugel uit de hand
laten kauwen”, dat betekent dat de ruiter het contact regelt en het paard beetje bij beetje krijgt
waar het -als het goed is- om vraagt) en het paard kan zich voorwaarts/ neerwaarts
uitstrekken. Dit is nodig voor ontspanning, bijvoorbeeld tussen het inspannende,
verzamelende werk door, aan het begin van de training en aan het einde, tijdens het
uitstappen. Bij lange teugel heeft de ruiterhand nog steeds verbinding met de paardenmond en
kan het paard dus elk moment weer meer verzameld/opgericht worden via drijven/opvangen.

Dat verzamelen en weer uitstrekken af te wisselen heet stretchen. Het is een goede
voorbereiding voor de tempowisselingen in alle gangen, omdat het paard dan zijn onderlijn
leert aan te spannen en bovenlijn te strekken. En dat principe heb je zeker nodig bij de
tempowisselingen. Overigens herken je verzameling niet aan de mate van oprichting, maar
aan de mate van buiging van de achterbenen en de daarbij omhoog welvende wervelkolom
van af de schoft, en zakkende achterhand. De onderlijn(buikspieren) is goed aangespannen,
achterbenen grijpen naar voren. Het is wetenschappelijk aangetoond dat verzameling niet
zozeer betekent dat de achterbenen méér gewicht dragen(maar slechts ongeveer 3% meer)
maar dat ze lánger dragen. Met als resultaat; lichter in de voorhand en in de hand, meer vrije
voorbeenactie.
Denk eens aan een piaffe met een lage halshouding!
De neus blijft bij lange teugel net iets voor de loodlijn. Het is niet voor niets dat aan het eind
van de dressuurproeven het onderdeel “vrije stap” getoond moet worden. Je moet dan dus
eigenlijk laten zien dat het paard op eigen benen kan lopen én niet vlucht als je hem losser en
langer laat. De stap is dan vaak beter van takt en ruimer dan als hij verzameld is en aan de
teugel, ook bij niet-gangenpaarden. Dat illustreert hoe je invloed kan hebben op de
(een)gang ; zoek een balans tussen de uitersten en je kunt de gang optimaal tonen!
Bij “losse teugel” is er geen verbinding tussen ruiterhand en paardenmond. En dan is de
houding vrij.
“Vrije houding”: het paard loopt aan een min of meer losse teugel in zijn eigen houding, die
vaak matig opgericht is, met de neus een eindje voor de loodlijn.
Het is de keus van de ruiter (of evt. zijn onvermogen) om het paard zo te laten lopen. Dit zie
je veel bij (recreatie)paarden die verder niet veel gevarieerd in houding worden gereden.

“Tegen de teugel”:

Links: valse oprichting; niet per se vervelend voor het paard, wel schadelijk op lange termijn. Rechts: extreem
voorbeeld van tegen de teugel, reactie op harde inwerking

Het paard heeft zijn neus te hoog. (gaat vaak samen met “absolute” of “valse oprichting”. Dit
is herkenbaar aan de uitstulpende onderhalsspieren.) Absolute oprichting is een te hoge
oprichting, die dus niet bij het paard en/ of het moment past. Het paard is niet nageeflijk,
verzet zich evt. tegen de ruiterhand, heeft geen neiging om de hals voorwaarts/neerwaarts te
strekken. Het geeft doorgaans de ruiter het gevoel dat de rem stuk is, want de hulpen komen
niet goed door, en het paard heeft vaak een wat vluchterig gedrag.

Als het paard in absolute oprichting verkeert, is dat ook een eindstand; het kan zich
onmogelijk nog hoger oprichten. Valse oprichting is verkeerde oprichting, maar die hoeft dus
nog niet persé absoluut te zijn.Valse (en absolute) oprichting is een strekstand, die paarden
vaak eigenlijk niet vervelend vinden, zolang de gevolgen nog niet merkbaar zijn, ook al zijn
ze niet goed voor het paard. “Sterrenkijkers” worden paarden met die houding ook wel
genoemd.

“Op de teugel”is hetzelfde als “tegen de teugel” maar dan zónder een vorm van oprichting,
het paard hangt min of meer op de ruiterhand.

Hulpen komen niet goed door. Dit is natuurlijk geen fijne situatie voor paard én ruiter, hoewel
de laatste er waarschijnlijk méér problemen mee zal hebben.. Het paard vindt het
waarschijnlijk wel lekker makkelijk, maar het maakt hem zeker niet beter; hij zal
waarschijnlijk op de voorhand lopen. Is fysiek geen goed situatie, teveel druk in halsgebied en
op de voorbenen, met name rek op de banden van de ondervoet.
Dit probleem kan ook ontstaan als de ruiter het paard leert voorwaarts/ neerwaarts te gaan en
het paard blijft teveel in de neerwaartse strekhouding hangen, verliest evt. aan
voorwaartsdrang en de houding is niet variabel genoeg.
Dit is allemaal nogal zwart-wit; bij onze IJslandersport zie je veel paarden het ene moment de
ene vorm en het andere moment weer de andere vorm doen en ook nog eens allerlei
tussenvormen, maar het is goed om te weten wat elke vorm sec inhoudt en hoe het komt en
wat het doet. Als het een momentopname is waarop de houding ongunstig is, geeft het niet
zoveel. Maar als je hetzelfde steeds wéér ziet gebeuren, is het tijd om er wat aan te doen.,
want op de lange duur kan schade ontstaan!
Variatie in de houding is het sleutelwoord. Als je het paard altijd op afroep hoog en laag
instelbaar hebt, dat wil zeggen hij is nageeflijk en heeft de neiging voorwaarts/neerwaarts te
strekken, maar door meer te verzamelen(drijven/opvangen) kun je hem hoger instellen zonder
dat hij aan nageeflijkheid verliest, dan zit je goed! Dan zal het paard zijn lichaam(onder-en
bovenlijn in balans) altijd goed gebruiken en alleen maar sterker worden en meer draagkracht
ontwikkelen. Hij krijgt(en behoudt) een positieve bewegingsafloop. Positief is als de
bovenlijn verlengt(strekt) en de onderlijn aanspant(verkort), ook in de verzameling dus!
Negatief is als de bovenlijn verkort en de onderlijn verlengt.

Het hals laten strekken(teugel uit de hand laten kauwen) is steeds een mooie ontspanning
tussendoor, én bij de warming-up en cooling-down..
Vermijd een eindstand. Dit is psychisch en lichamelijk erg zwaar voor het paard en kan
gemakkelijk blokkades veroorzaken.
Train ook niet alléén de houding die jijzelf of “men” het mooiste vindt; dus een showhouding.
De trainingshouding is juist wat minder opgericht en de bewegingen hoeven minder
spectaculair te zijn. Als je de showhouding (met meer oprichting, beweging en expressie) wel
tussendoor kan oproepen en uitbouwen in de diverse gangen en oefeningen met de juiste
spanningsboog, is het goed.
De variatie hierboven beschreven is voor het paard de beste manier om sterk, soepel en
psychisch gezond te blijven. Bij deze positieve bewegingsafloop kan het paard dragen en
komt er later steeds meer en makkelijker oprichting, evenredig aan de mate van (toenemende)
verzameling. Ongezond is het langdurig belasten in dezelfde houding. Dan verkrampen de
spieren(door melkzuur) en het paard verzuurt ook psychisch.. Blokkades en, erger nog,
blessures kunnen het gevolg zijn.
Er zijn ook paarden die van nature een mooie houding hebben, veel oprichting en een
gebogen nek. Toch kunnen die een minder gunstig functionerende samenwerking hebben
tussen de boven-en onderlijnspierketen dan het lijkt. Bijvoorbeeld als de achterhand niet
genoeg meedoet. Daarom is variatie in houding bij elk paard belangrijk.
Bij paarden die van nature een verkeerde houding( b.v. hoge hals met holle rug) aannemen is
het van groot belang dat de ruiter het paard positief beïnvloedt. Een paard kiest altijd eerst de
weg die hem het makkelijkste afgaat. Het is aan ons hem te tonen dat er een manier is waar
we ons allebei fijn in voelen, laat dat de goede zijn!
Een paard kan zonder ruiter heel goed lopen, soms zelfs erg mooi; het heeft daarvoor geen
ruiter nodig. Mèt een ruiter op zijn rug zou het net zo mooi moeten kunnen lopen. Als de
ruiter alleen maar op zo’n mooi dier zou zitten en meegaan…helaas is het niet zo simpel.
Nog wat over de anatomische aspecten. De rug vormt de brug tussen de voor-en achterhand
die ons moet dragen.
Deze brug is sterk als:
*hij niet te lang is.
*hij goed ondersteund wordt door spieren.
*hij niet doorhangt (hol; een hangbrug)
Dus speelt naast de staat van training ook de bouw van het paard een rol.
Een convexe (ronde, bolle) bovenlijn(de lijn van oor tot staart) is sterker dan een concave
(diepe, holle) bovenlijn.
Direct achter de schoft is de rug van het paard het sterkst, het diepste punt van de rug het
beweeglijkst.
Het zadel en/of de zit van de ruiter te ver naar achteren geplaatst bewerkstelligt daarom een
doorhangbrug. Maar te ver naar voren geplaatst kan het de schoudervrijheid beperken.
Als de rug lang is (en niet sterk qua bespiering), krijg je eerder een holle rug. Helemaal met
een zware ruiter. Dit zie je nog al eens bij IJslanders; omdat die toch niet zo groot zijn, zijn de
ruiters in verhouding vaak best zwaar. Een kortere paardenrug is vaak wel sterker, maar als er
niet veel plek is en er zit een groot, zwaar persoon op, dan is er kans dat die persoon juist op
het zwakkere deel van de rug drukt, met alle gevolgen vandien, zoals lendenpijn, nieren in de
verdrukking. Dan heeft het paard juist de neiging om de rug hol te maken(weg te drukken).

Er ontstaat een “bovenlijnsyndroom”.Dan is het extra belangrijk dat het paard leert om zijn
hoofd niet in een valse oprichting te dragen.
De lengte van de hals speelt zeker bij IJslanders een rol om te beoordelen of het paard in een
gunstige houding loopt. Bijvoorbeeld; in met name tölt moet een lange hals vaak relatief
meer buigen om niet een onderhals te vertonen. Bij een korte hals in relatieve oprichting ziet
het er vaak al heel goed uit. De lichtheid en nageeflijkheid moeten ten allen tijde in acht
worden gehouden. Lichtheid is niet helemaal hetzelfde als nageeflijkheid; als hij bijvoorbeeld
makkelijk terugkomt op je ophoudingen kan het helaas nog steeds zo zijn dat hij met een holle
rug loopt. Dit kan zo zijn bij paarden die toch een zachte mond en een bereidwilligheid
hebben om te gehoorzamen, zonder hun lichaam goed te gebruiken…maar vaak gaat het niet
echt samen omdat het anatomisch wat moeilijk is voor het paard op die manier om subtiel te
zijn.
Als we voor de eerste keer op een jong paard gaan zitten gaat het paard zijn balans proberen
te houden door met zijn hoofd laag te lopen. Het kan ook zijn dat het vluchtgedrag vertoont
en zijn hoofd juist omhoog brengt. (waarbij de rug automatisch holler wordt)
Het paard moet eerst leren voorwaarts/neerwaarts te gaan.
Dat is best al een opgave want het voorwaarts is een reflex van vluchtgedrag terwijl het
neerwaarts een reflex van ontspanning(durven gaan in graashouding!) is. Dus is het een
kwestie van de balans daartussen vinden.
Het paard moet dus al lopende leren zijn hals naar beneden te strekken, het zgn.“de teugel uit
de hand laten kauwen”.
Alleen als dat oproepbaar is en het paard dus ontspannen is, staat het paard echt open om weer
iets te leren en echt aan het werk te gaan. De ruiter bereikt deze toestand alleen door zelf altijd
op tijd na te geven.(=teugeldruk verminderen). En zodoende geen stress bij het paard op te
bouwen, maar juist een ontspannen gemoedstoestand.
Want alleen dan kan het paard de ruiterhand leren vertrouwen en zelf nageeflijk worden.

Maakt de houding uit voor welke gang je rijdt?
In de rentelgang is een wat naar voren gestrekte houding (met natuurlijk relatieve
oprichting)gewenst.

Voor tölt is een zekere graad van verzameling nodig en een relatieve oprichting. Daarom is
het wel belangrijk dat het paard in tölt nageeflijk is(ook om takt, tempo en richting te kunnen
beïnvloeden) en daarbij ook min of meer variabel in halshoogte instelbaar is.

Het gevaar is dat als een paard moeilijk tölt (aanleert), bijvoorbeeld bij een diagonale
voorkeur, hij te veel “over de hand” gereden wordt; hij wordt dan met veel teugeldruk hoog
gehouden, vaak met hoge handen. Er ontstaat op die manier gemakkelijk valse oprichting, met
een weggedrukte rug.
Een achterover zittende ruiter versterkt dat effect nog eens. Dit gaat vaak gepaard met meer
knie-actie maar een minder onder gebrachte achterhand. De ruiter krijgt het gevoel ín zijn
paard(kuiltje!) te zitten i.p.v. dat het paard hem optilt. De takt kan evenwel goed zijn, maar de
bewegingsafloop is negatief.
Veel gymnastiseren is dan belangrijk om de achterhand, de buikspieren en de rugspieren
sterker te maken én de nageeflijkheid te behouden. Dressuurmatig rijden in de basisgangen is
dan belangrijk. Ook in draf moet je opletten; een snelle, hooggereden (show)draf werkt niet
gymnastiserend, maar kan af en toe gebruikt worden om de stuwing en de spirit te verbeteren.
Verder is een rustige draf in gevarieerde houdingen beter vanwege het dragende effect. Als
het paard neigt naar een holle rug, gebruikt hij zijn buikspieren(onderlijn) niet genoeg en
kunnen de achterbenen niet ver naar voren grijpen. Het kruis blijft hoog.
Grondwerk zoals dubbellonge(in de basisgangen stap, draf, galop) en cavaletti-lopen in stap
en draf in een voorwaarts- neerwaartse houding werkend verbeterend op het gebruik van de
boven -en onderlijn.
Ook is het mogelijk om tölttraining vanaf de grond te doen, waarbij het voordeel natuurlijk is
dat er geen gewicht op de paardenrug drukt.
In snelle tölt is er minder verzameling en is de houding meestal wat gestrekter, en het paard
is daardoor automatisch wat minder “afgebogen”.
Het is vaak eenvoudiger om in de basisgangen stap, draf en galop de voorwaarts-neerwaartse
houding te rijden. Juist bij gangenpaarden heeft de houding in alle gangen veel invloed op de
takt.
Er is wat voor te zeggen om een paard dat je wilt intölten eerst de beenzetting van de tölt bij
te brengen ongeacht de houding (b.v. vrije, hoge houding, in zijn eigen balans) en dan later
meer te gymnastiseren en aan de verschillende houdingen te werken. Dit omdat je een paard
niet makkelijk (voorwaarts-)neerwaarts de tölt kan leren. Voorwaarts heb je natuurlijk altíjd
als eerste nodig. Maar pas op; het paard moet niet eerst leren dat het in tölt zijn rug wegdrukt
met valse oprichting en in de andere gangen wèl voorwaarts-neerwaarts wil gaan. Want dan
wordt het moeilijker om hem daarin later in tölt te corrigeren.
Toch moet je blijven werken aan voorwaarts/neerwaarts en buiging, ook in tölt, ook bij
oudere paarden die het nooit geleerd hebben. Want sommige paarden zijn niet zonder schade
te tölten…of zonder schade zelfs te rijden, door hun verkeerd lichaamsgebruik. Al zou je ze in
drie gangen wel beter kunnen laten lopen en in tölt niet, dan compenseert dat toch een beetje.

Het is helaas ook mogelijk om met weinig of zelfs geen teugeldruk in valse oprichting te
rijden. Als een paard aan een losse teugel kan lopen(zelfs in tölt, als hij genoeg töltaanleg
heeft) wil dat niet altijd zeggen dat hij ook nageeflijk is. Dat eerste is n.l. vooral een kwestie
van conditioneren en het paard op eigen benen laten lopen. Nageeflijk is hij pas als hij
gewenst reageert op fijne teugelhulpen m.b.t. tempo, houding, richting enz., bijvoorbeeld door
middel van halve ophoudingen.(vanzelfsprekend niet alleen met behulp van teugelhulpen
maar ondersteund door de zit- en beenhulpen, en alles komt van achter naar voren door.)
In feite is het onlogisch dat een paard niet veel méér neerwaarts gaat (hals strekken)
bij tölt aan een losse teugel(zoals in de T2), als hij eerder geleerd heeft voorwaarts-neerwaarts
te gaan. Dat het toch mogelijk is om zo harmonieus te tölten komt doordat er dan inmiddels
een balans is tussen de boven-en onderlijn spierketen. Maar van veel verzameling is geen
sprake bij deze tölt.

Aan een lange teugel is geen vormgeving mogelijk, aan een erg korte teugel wordt de
bovenlijn verkort.(dit is kontraproduktief). Dit kan gebeuren als het paard strak “aan de
teugel” gereden wordt. Echt schadelijk hoeft dit niet te zijn, want het is geen eindstand.

Welke gevaar is er? Schade kan vooral ontstaan bij het trainen in een eindstand.
Gelukkig kan een paard geen hernia krijgen. Wel kunnen door een te holle rug(risico bij valse,
absolute oprichting) de wervels (m.n. de doornvormige uitsteeksels) naar elkaar toe gedrukt
worden en zelfs zo vergroeien. Dat heet het “Kissing spines syndroom”. Hierbij speelt niet
alleen de belasting maar ook de erfelijke aanleg/soort rug een rol. Dit is een ernstige situatie,
want het geeft vreselijke pijn(bot op bot!) bij het paard , waardoor hij als een dolle op hol kan
gaan. Veel paarden die voor “gek” werden verklaard hebben dit gedrag vertoond, met helaas
vaak deze oorzaak…Logisch is dat eten uit een hoge ruif(naast het feit dat het paard stof in de
luchtwegen krijgt) geen gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van de rugspieren, want
het paard staat dan langdurig met een holle rug en hangbuik…Net als een lange tijd op je
paard zitten terwijl hij stilstaat, dat lokt doorhangen uit.
Bij “sterrenkijkers” wordt steeds vaker artrose geconstateerd in de laatste halswervels en
eerste twee borstwervels.
Bij het ver achter de teugel gaan kan ook schade ontstaan. De nekbanden en de spieren in de
bovenhals worden overstrekt, de speekselklieren worden samengedrukt. Het paard is niet
ontspannen en in balans, want het komt teveel op de voorhand. De onderhalsspieren verkorten
en verspannen, de schouderbeweging wordt beperkt, de vóórbenen komen verder onder het
paard. Daarbij wordt het zicht van het paard ook nog eens beperkt, wat psychisch onbehagen
teweegbrengt .
Helemaal slecht is een combinatie van beiden;
met een holle rug én achter de teugel tegelijk! Maar dat lukt dan ook bijna niemand.
“IJslanders zijn anders”, maar waarom zouden de fysieke(en psychische) gevolgen van een
verkeerde houding voor IJslanders anders zijn dan voor andere paarden?? Wij willen
misschien deels een ander “plaatje” zien. Maar alle soorten paarden kunnen dezelfde schade
oplopen!

Het feit dat veel IJslanders uit zich zelf met name in tölt al te makkelijk neigen naar valse
oprichting is des te meer een reden om dat in goede banen proberen te leiden.
Het is de verantwoording van de ruiter dat hij het paard onder zich, zijn lichaam goed laat
gebruiken zodat hij gezond blijft. Híj kiest er tenslotte voor om er op te gaan zitten.
De ruiter heeft de mogelijkheid om o.a. invloed uit te oefenen op :
de gang
het tempo
de vorm(houding)
de beweging
de takt
de spierspanning
de kracht
de uitdrukking
Als een paard ver is in zijn scholing, kan het in alle gangen taktzuiver, verzameld en in een
relatieve oprichting “aan de teugel” lopen. En dat willen we toch allemaal?!

Irene Steringa- de Vries, met dank aan Guy Blom.
Met dank aan Marieke Mulder voor de tekeningen.

