
Rechtrichten is een continue onderdeel van het 

trainen met een paard. Het begint al zodra je het 

jonge paard correct aan de longe leert lopen en 

blijft nog steeds van groot belang bij het rijden van 

goede gallopwissels en pirouetten. En bij alles wat 

daar tussen zit! Zo is bijvoorbeeld het rijden van 

goede rechte lijnen helemaal niet zo gemakkelijk. 

Dus waar ook in de opleiding van je paard, recht zijn is altijd het uitgangspunt! Overigens niets nieuws; 

Gustav Steinbrecht zei het al (19 de eeuw): “Rijdt uw paard voorwaarts en richt het recht!” 

Tegenwoordig maakt kennis van de biomechanica de effecten van rechtricht-oefeningen inzichtelijk en 

onderstreept daarmee het belang van deze oefeningen.

Wat leer je 

Je leert hoe je kan zien en voelen wat de natuurlijke scheefheid van 

je paard is. De biomechanica geeft je inzicht in het effect van 

rechtrichtende oefeningen waardoor je nog doelmatiger kan trainen 

ter verbetering van je paard. 

Wat gaan we doen 

Theorie: sessie over natuurlijke scheefheden, biomechanica en 

rechtrichten.  Praktijk:  herkennen wat de holle en wat de bolle kant is 

en aan de slag met rechtrichten.

WORKSHOP: “RECHT PAARD” 

 Het belang van rechtrichtende oefeningen

Voor wie 

Deze workshop is voor iedereen die werkt aan een rechtgericht, sterk 

en soepel  paard.

Kenmerkende problemen van een niet recht paard zijn:

• het valt in de wending over de schouder naar binnen of loopt 
juist over de buitenschouder weg

• het heeft moeite met het de rechter(of linker) gallop, springt 
overkruist aan of in contragallop

• het neemt het bit niet gelijkmatig aan
• ...

 Fuurenzo 

Echt  “horsemanship” ligt 

verankerd in een 

gebalanseerde 

harmonische relatie tussen 

ruiter en paard. Hierin is 

geen plaats voor 

onzekerheid, dwang of 

angst.

Deze ongedwongen relatie 

is gebaseerd op 

vertrouwen en geeft ruiter 

en paard  voldoening en 

plezier.

De missie van Fuurenzo is 

om jou en je paard te 

begeleiden op het pad van 

echt horsemanship. 
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