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Hallo liefste (clicker-)trainer!

Eindelijk! Eindelijkeindelijkeindelijk, véél later 
dan gepland, is het af: het boek ‘Denkwerk’ - of 
waarom paarden van leertheorie houden. 

Op de volgende pagina’s vinden jullie het voor-
woord, uittreksels uit het boek en de complete 
inhoudspagina’s.
Het boek heeft 381 pagina’s, en heel veel kleu-
renfoto’s. Het is geen praktijkboek zoals het boek 
“Grondwerk met Paarden”, maar toch kan je de 
principes uit het boek makkelijk toepassen.
Enfin, je ziet het wel op de volgende pagina’s.  

Het boek zal 30 euro kosten, omdat het een stuk 
duurder om te drukken was dan ‘Grondwerk’. 
Het boek zal ook in ruitersportwinkels liggen en 
via online distributeurs verkocht worden. Toch 
zou ik jullie willen vragen rechtstreeks bij mij te 
kopen. 

Het ‘Rijwerk’-boek komt ook, maar niet onmid-
dellijk. Ik durf er geen datum meer op plakken 
- dat heb ik afgeleerd van bij dit boek, maar ik wil 
er jullie in elk geval geen jaren op doen wachten. 
Eerst staan er echter een aantal andere dingen op 
stapel, niet in het minst het rijden met m’n eigen 
Adje!

Inge Teblick

interactief magazine  
voor positief trainen
speciaal nummer 5

rond ‘Denkwerk’
november 2012
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3 achterflap van Denkwerk
4    voorwoord uit Denkwerk
5 inhoudspagina’s van Denkwerk
11 3 voorbeeldpagina’s van Denkwerk

i n  d i t  n u m m e r :

Hoe bestel je 
‘Denkwerk’? 
‘Denkwerk - of waarom paarden van leertheorie houden’ is verzendbaar in de week van 26 november 2012.  
Hoe kan je nu alvast een exemplaar bestellen? 

voor België: 
Stort 30 + 2€ verzendkosten op rekening
KBC 733-0328261-43 – IBAN BE66 7330 3282 6143 – BIC KREDBEBB
ter attentie van Bavarois bvba - Oude Liersebaan 389 - 2570 Duffel - België
of via paypal: inge.teblick@gmail.com

voor Nederland: 
Stort 30 + 5€ verzendkosten op rekening
KBC 733-0328261-43 – IBAN BE66 7330 3282 6143 – BIC KREDBEBB
ter attentie van Bavarois bvba - Oude Liersebaan 389 - 2570 Duffel - België
of via paypal: inge.teblick@gmail.com

Wil je dit boek cadeau doen aan iemand? Heb je een vriend of vriendin uit je buurt die dit boek ook wil?  
Twéé boeken tegelijk bestellen = gratis verzending.

Opgelet!
Stuur een aparte mail naar inge.teblick@gmail.com, zodat we weten dat we je betaling kunnen verwachten.  
Vergeet niet je naam en leveringsadres duidelijk te vermelden.  
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Ik loop naar buiten, de tuin in, naar het hek. 
Naar de paarden. 

Ik heb een beetje een onwezenlijk gevoel. Het schrijven 
is zo intens onderdeel geweest van de afgelopen weken, 
maanden, jaren, zelfs op de dagen dat ik geen letter op 
papier kreeg, dat ik me een beetje verloren voel.

Adje kijkt op van haar gras, en kuiert naar het hek. En 
ook Cliff, dan Minneke, dan Zip... Inge is er, wat gaan we 
doen?

“Ik ben nog niet helemaal klaar,” zeg ik hen, “maar al wat 
ik nog moet doen is het voorwoord.”  
“Zou ik dat zelf doen of moet ik daar iemand voor  
vragen?”
Ze kijken me aan met oog en oor, maar zeggen niets. Adje 
duwt haar hoofd in m’n handen.

Ik denk na. Langs alle kanten wordt me verteld dat ik  
commerciëler moet denken, en dus moet het iemand zijn 
die professioneel gewicht kan verlenen aan mijn boek. 
Wie moet ik vragen? Anky? Machteld? Alexandra?

Ik aai Adje op haar voorhoofd, daar waar ze het zo graag 
heeft, en pluk wat onkruid uit Cliff’s manen.

Ik draai me weg van het hek, richting buitenpiste. 
Ze komen allemaal tegelijk in beweging. Adje draaft  
vrolijk voorop zoals altijd; Cliff geïrriteerd daarachter 
omdat hij blijkbaar weer eens net te traag vertrokken is. 
Zip in al z’n shetlanderwijsheid racet in een boog om hen 
heen - wie niet groot is moet slim zijn. Minneke, oude 
knoken met een hart van peperkoek en wetend dat ze toch 
niet de eerste zal zijn, op voorzichtige voeten er achter-
aan.

Ik lach hardop. 
Ze hebben zonet het enige voorwoord geschreven dat telt.

Inge
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Binnen de hersenen zitten er overal kleinere ge-
bieden met specifieke taken. Het zijn clusters 
van cellen, neuronen die nauw met elkaar samen-
werken, en je ziet een paar van die delen aange-
duid op de illustratie hiernaast. 
Het gebied van Broca en het gebied van Wernicke 
bijvoorbeeld zitten links in de prefrontale cortex 
van mensen en zijn uniek voor mensen: daar onge-
veer zit spraak. 

Om mensen te doen spreken of paarden te doen 
bewegen is echter méér nodig dan alleen één 
gebied. De capaciteiten die we hebben - en dat 
geldt dus ook voor paarden - zijn wel ongeveer 
toewijsbaar aan zo’n gebiedje in de hersenen, maar 
dat is maar een stukje van het verhaal. De manier 
waarop die gebieden samenwerken zijn minstens 
zo belangrijk: de zogenaamde hersencircuits. 
Bewegen bestaat bijvoorbeeld uit een samenwer-
king van gebieden in de linkerhelft die de manier 
waarop en de snelheid bepalen, met gebieden in de 
rechterhelft die zorgen voor het stabiliseren van de 
beweging.
Ook leren bestaat uit zo’n samenwerking van ver-
schillende gebieden doorheen hersencircuits die 
doorheen het gehele brein lopen. Hersengebieden 
kunnen overigens ook soms tegen elkaar werken, 
en soms apart van elkaar. Hoe het allemaal juist 
gebeurt weten we nog niet helemaal.

H E T  K O R T E -  E N  L A N G E -
T E R M I J N G E H E U G E N

Je paard bouwt een eerste indruk van je op met 
zijn zintuigen: hoe je eruit ziet, hoe je klinkt, hoe 
je hem hebt aangeraakt, hoe je ruikt, of je aange-
naam was, waar je was en wat je deed. Die indruk 
wordt heel, héél even onthouden door het senso-
risch geheugen: elk zintuig verzamelt z’n indruk 
op z’n eigen plekje in de hersenen. Daarna moet de 
indruk tijdelijk ergens worden opgeslagen voor hij 
in stukjes kan worden geknipt om op lange termijn 
bewaard te worden. Dat gebeurt in het korteter-
mijngeheugen (het werkgeheugen), dat beheerd 
wordt door de hippocampus. 

‘Korte termijn’ is echt héél kort: voor mensen is 
het gemiddeld zo’n 30 seconden. En het gaat over 

De cortex cingularis anterior, 
houdt zich bezig met de verwachting 
van beloning, het verwerken van 
vergissingen, inspanning, besluit-
vorming en empathie. 

De amygdala werkt samen met de  
hippocampus, knoopt emotionele betekenis 
aan opwindende gebeurtenissen en is  
gespecialiseerd in het opslaan van reflex- 
gedrag, zoals ondermeer bij angst en agres-
sie. 

De thalamus is de schakelkast 
voor signalen die van het midden-
brein naar de de juiste hersen-
gebieden op de cortex moeten, en 
weer terug. 
De thalamus is ook belangrijk 
voor het bewustzijn.

Het VTA (ventrale 
tegmentale gebied) is 
verantwoordelijk voor het 
vrijgeven van dopamine, 
één van de plezier-hor-
monen die maken dat je 
dingen nog eens wil doen. 

De prefrontale cortex is véél  
kleiner bij paarden dan bij  
mensen. Plannen op lange  
termijn, impulscontrole en com-
plex sociaal gedrag zitten hier.

De nucleus accumbens 
krijgt informatie van het VTA 
dat iets fijn is, en vertelt het 
lichaam van je paard om dit 
gedrag te herhalen zodat het 
nóg eens fijn wordt. De  
nucleus accumbens zorgt 
dus voor de motivatie tot 
bewegen.

De reukkolf is veel groter dan bij  
mensen. Geuren staan rechtstreeks in 
verbinding met het limbische circuit en 
hebben dus een grote invloed op emoties.
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kunnen veroorzaken in de mond. 
Ook bitloze ruiters met harde handen 
maken dat het paard aan de druk op het 
erg gevoelige neusbeen wil ontsnappen 
eerder dan simpelweg te willen nageven. 
Het is niet omdat een bitloos paard z’n 
mond niet opendoet dat z’n ruiter vrien-
delijke handen heeft. Ook dan treedt er 
spanning op in de onderkaak. 

Het paard kan niet door z’n mond 
ademen omdat het zachte gehemelte 
geen lucht doorlaat bij het strottenhoofd, 
anders dan bij ons. Een te lage neus-
riem of slecht zittend rijhalster hindert 
de ademhaling en dus het vloeiende 
bewegen van je paard - om nog maar te 
zwijgen van de mentale stress die het 
meebrengt om fysiek te moeten preste-
ren zonder dat je genoeg lucht binnen-
krijgt. 
Het toesnoeren van de mond omdat je 
wil voorkomen dat een paard z’n mond 
opendoet werkt dus contra-productief, 
omdat het paard nu niet meer kán ont-
snappen aan de druk, waardoor ont-
spannen helemáál onmogelijk wordt. Die 
spanning komt er gegarandeerd ergens 
anders uit. Je wil het dus wel degelijk 
weten wanneer je paard z’n mond open-
doet, want dat is informatie dat je ergens 
iets in je rijden moet veranderen.

Boven: een 
correcte, vloei-
ende afbuiging 
voor een jong 
paard (met een 
beetje linker-
stelling), C1 
is het hoogste 
punt. 

Links: achter 
de loodlijn. De 
hals wordt  
afgebogen aan 
de C2-wervel 
die daar niet 
voor gemaakt 




Voor de loodlijn, gebogen hals met C1 als 
hoogste punt, toch ‘fout’. De hals is geforceerd 
opgericht en verkort. Je ziet het paard z’n 
kaak ook vasthouden. Vaak zie je een dipje net 
achter de schoft. 
De hoek tussen kaaklijn en onderhalslijn is een 
kleine, gesloten hoek. Op de bovenste foto is die 
hoek veel verder open, en al helemaal op de pa-
gina hiernaast, bij het voorwaarts-neerwaarts 
gaande paard.
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en daar gaat het hier over: die tijd willen we liefst 
zo kort mogelijk. Geen ongewilde gedragingen 
tussendoor, geen aarzeling, geen haperingen en 
afleidingen tussendoor... maar je paard dat van de 
ene beweging in de andere vloeit (of om het met 
een Engelse term te zeggen: fluency). 
Shaping gaat dus niet alleen over die losse elemen-
ten die onze oefening maken, stimuluscontrole 
en criteria, maar ook over de ruimte tussen twee 
oefeningen. Hoe zuiverder de lus, hoe dichter we 
bij een rider’s high zitten.

Als we teruggaan naar shaping en de vraag 
wanneer je naar de volgende stap kan: op het 
moment dat je die vloeiende lus hebt. Dat 
betekent niet dat je eindeloos in elke stap moet 
blijven hangen tot je een perfecte lus hebt: alles 
is al de rest, en perfectie komt met veel tijd en 
oefening, niet in het minst omdat neuropaadjes 
autosnelwegen moeten worden en omdat spieren 
nu eenmaal tijd nodig hebben om sterk te worden. 
Ga dus verder met je shaping, maar streef wel naar 
zo mooi mogelijk afgewerkte lussen waarbij je vlot 
van beloning naar volgende stap gaat. 
Krijg je 3-4 keer na elkaar een vlotte respons op 

wat je vroeg, dan is je lus op dat niveau gepolijst en 
ga je naar de volgende stap: je vraagt nét wat meer. 

Krijg je je lus niet gepolijst? Dan zit er iets fout 
in je trainingsplan, of in de uitvoering ergens. 
Vraag je teveel? Stap overgeslagen? Onduidelijke 
cue? Onduidelijk belonen? Ruis op één punt kan 
het uiteenvallen van de lus op het volgende punt 
veroorzaken.

B E L O N E N  I S  E E N  E V E N WA A R D I G
O N D E R D E E L  VA N  E L K E  L U S

Dat we vloeiend van cue naar oefening en weer 
naar volgende cue en oefening rollen is nogal 
logisch. Het punt waar een lus vaak uit elkaar valt 
is tussen het moment van belonen en het daarna 
opnieuw vragen, en dat komt vaak omdat we de 
beloningsfase niet genoeg als een basisoefening 
op zichzelf zien. 
De cue lokt een oefening uit, maar de bridge lokt 
óók een oefening uit: een die tot de beloning leidt. 
Maar wat als die beloning - bij grondwerk bij-
voorbeeld - erg traag komt of onrespectvol in de 
paardenmond geduwd wordt of simpelweg onhan-

cue

bridge

beloning oefening

je legt 
je benen aan

je paard 
draaft

je haalt
je benen er af

je paard 
staat stil en
krijgt een 
wortel

te groot stuk?

onhandig gegeven?

ander paard 
dat langskomt?

trage reactie 
op bridge?

moeizaam tot
halt komen?

kribbige reactie?

traag
herstarten?

P R P 
F E E D -
B A C K


