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: :,; e Vlaamse trainster Inge Te-

" "Ï blick is zeer gedreven. Aan
' 

. , I' een stuk door praat ze over
-" #"r-. haar passie: op een ethische

manier paarden trainen door te belonen, in
plaats van straÍÍen. Waarden spelen bij haar
een grote rol. "lk doe wel eens een experi-
ment waarbij ik paardeneigenaren twee fo-
to's voorleg, een van een ijskast en een van

een kind. Dan informeer ik welke Íoto de
meeste overeenkomsten vertoont met de

band die ze hebben met hun dier en ieder-

een kiest voor het kind. Dan vraag ik of ze

hun kind ook zonder problemen uren per

dag zouden opsluiten, zouden verkopen oÍ
laten inslapen, omdat ze medische kosten te
hoog vonden worden. Dan beginnen de

meesten ongemakkelijk te kijken", vertelt

lnge. "Weet je wat ik ook vreemd vind? Een

moeder koopt met haar dochtertle de eerste

paardenspullen. Laarzen, een cap en een

zweeple. Maar waarom een zweepje? Bliik-

baar vinden wij het gewoon dat we paarden

slaan." lnge vindt dat abnormaal. "Het kan

dus ook anders. Bijvoorbeeld via de clicker-

methode, die is vriendelijk en pilnloos. Nuch-

ter, zonder pretenties. Er is ook geen sprake

van enige magie die het extra aantrekkelijk

maakt. De methode doet geen sprookjes-

achtige beloftes dat je de leider wordt van

de kudde of paardenfluisteraar en je krilgt

evenmin paardentaal onder de knie. Je doet

ook al niet aan iets moois als natural horse-

manshrp, krijgt geen join-up en een touw of
zweep zi.1n evenmin het verlengde van ie
arm. Je traint je paard wel op basis van leer-

principes, niets meer en niets minder." La-

chend: "En het is ontzettend leuk om te

doen. "

.-ri:iAl:Li1:iïji:

Wat houdt het nu Íeitelijk in? Clickertraining
heeft positieve bekrachtiging als uitgangs-
punt. Je beloont je paard voor iets wat hil

doet in de hoop dat hij het herhaalt (zie

iekst hiernaast). Op het moment dat je

caard het goed doet, laat je hem dat hardop
.veten. Dit doe.1e door de klik van een clic-

<er of door'ex' of'yes'te zeggen. Dat is

:en bridge, een markeersignaal voor het

;oede gedrag. Als trainer richt ie Je louter

:c datgene wat goed verloopt en je let niet

ffii traf 4#$"ffi ffi ,ffi, ï,+',, ff+ï'ffi ,{r, k FliY;#,W::.È'i

op zaken die je niet wilt. Dat zorgt ervoor

dat het onderlinge contact beter wordt. Als

het paard zi.1n beloning krijgt, maakt hi1 do-
pamine aan, een prettig hormoon. Na ver-

loop van tijd komt de dopamine al in het li-

chaam door de verwachting dat de beloning
volgt, na de bridge. De bridge vormt dan

een secundaire bekrachtiger. En weer later

levert de opdracht het paard al dopamine

op. Dat motiveert enorm. Een bi.lkomend

voordeel is dat het goede gevoel dat secun-

darre bekrachtigers geeft rechtstreeks wordt
opgeslagen n het langetermilngeheugen.
Enigsz ns vergelilkbaar met angst, maar dan

op een pos treve manier. Daarna volgt de

fase waarin het paard mee gaat denken.

Hij gaat op zoek naar het antwoord op je

raadsel. Niet alleen lnge ïeblick heeÍt deze

trainingsvorm omarmd. Ook de Ameri-
kaanse ruiters SteÍÍen Peters (dressuur) en

Beezie Madden (springen) halen er inspiratie

uit. ln de inleiding van haar net verschenen

boek 'Denkwerk, of waarom paarden van

leertheorie houden' beschriift en interpre-

teert lnge het gedrag van haar eigen vrer

paarden terwijl ze haar huis uit loopt. Al e

vier volgen ze haar vanuit de wei op de

voet naar de paddock, omdat ze met haar

willen trainen. " Mijn eerste clickergetrainde
paard Gazelle werd boos als ik stopte. Ze
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sneed me de pas af als ik naar het hek liep."
Met 'Denkwerk' wil Inge eigenaars van paar-

den niet alleen bijbrengen hoe een paard

leert, omdat dat prakt sch is voor de training,
maar ook heeÍt ze de behoefte om over te
brengen wat voor wezen drt dier feitelijk is

"De basis van miln kennis heb ik opgedaan

bij een dolírjntrainster. Dre wds van mening

dat je eerst de diersoorten moet kennen. En

ik dacht als manegeruiter dat ik aardig op de

hoogte was van hoe een paard in elkaar zat.

Totdat ik me erin grng verdiepen. "

De origine van de trainingsmethode spreekt

tot de verbeelding. De Amerikanen werkten
de methode urt tildens de Tweede Wereld-

oorlog. In die tijd werden duiven met de clic-

ker opgeleid om vliegende bommen te gelei-

den, zodat ze op de beoogde plaats konden

worden gedropt. De durven hadden via een

landkaart geleerd op welke locatie ze moes-

ten zijn.

Clickertraining kent overigens ook tegen-

standers. "lk noor mensen vaak zeggen dat
paarden er opdringerig van worden, of dat

ze voor de trainer moeten willen werken in

plaats van voor voer, en dat ze er niet gemo-

tiveerd van worden. Maar dat is niet mijn er-

varing. Toen ik voor de eerste keer een vraag

stelde aan een paard waar ik op dat mo-

ment geen bijzondere band mee had, en

haar beloonde met een stukle wortel, dacht

ik plots: er zit iemand in daar van binnenl"
Inge kreeg een duidelilke reactie van haar

partner op vrer benen. "Je krijgt via deze

methode echt verbinding met je paard. Je

geeft paarden zelfbeschikking, ze kunnen

zelÍ kiezen wat ze doen. "

Voorheen werkte ze alleen met druk, oÍwel
negatieve bekrachtiging. "Daarmee creëer 1e

een oncomÍortabele situatie voor het paard.

Als hij doet wat 1e wilt, bijvoorbeeld weg-

stappen, neem je de druk van je benen weg

en hoop je dat hij 1e intentie begrilpt. " Bij de

traditionele aanpak trarn 1e het paardenli-

chaam, met de verwachting dat het ook
aankomt bij de hersenen, meent lnge. "Met

clickertraining doe le het omgekeerde. Je

doet een beroep op de hersenen in de hoop

dat het paard het vertaalt naar zijn lichaam. "

Ze werkt nog steeds ook met druk, maar
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vanwege het gebruik van de br dge hoeft de

druk niet oncomfortabel te worden voordat
een reactie volgt Het paard werkt voor het

geluid van de bridge, niet om te ontsnappen

aan de druk. "Dat neemt niet weg dat ik a s

het nodig is wel veel druk zal gebruiken "

Inge ontleedt het paard in haar boek zorg-
vuldig. Dat het een kuddedier s dat wetnig
slaapt en hoe anders zijn zintuigen lverken
dan de onze. Op welke manier zijn I chaam

in elkaar zit en hoe het f unctioneert. De ui-

terlijke vorm van de hersenen en de wijze
waarop ze werken. Haar boek doet denken

aan 'De aard van het paard'van Stephen

,

Budiansky Heeft Inge wellicht zaken van

hem overgenomen? "Nu ben k een beetje

beled gd", reageert ze. "Mi1n boek is meer

up to date lk heb namelrjk ook onderzoek

beschrei,en van de laatste zestlen jaar. Het

boek van Bud ansky is uit 1997. Maar het

zou kunnen dat hij zich deels op dezelfde

bronnen baseert als ik."
De Belg sc'e schrilÍster gaat ervan uit dat paar-

den soc c e o e'en zilr^. Ze lever^ r"nmers in

kuddes, <ennen de groepsgenoten, houden

reken "c .re: e kaar en leren van de anderen.

Door .r. :rer bijvoorbeeld n hun nek te leg-

gef , '.ea3^:- ze emotioneel gedrag.

Kurne' :: cc< egen? "Dat opperde een

me|. :- .^9s i e m j aansprak na een lezing.

Zijn paard was aanvankelilk kreupel nadat ht1

een balk had aangetikt, maar toen de ruiter

was afgestapt, liep het paard weer rad." U t
de literatuur blilkt liegen het nodige vergt

van verstandelijke vermogens van mensen,

en bewijzen dat paarden daartoe in staat

zi1n, ziln nog niet gevonden " lk denk dat de

piln bij dat paard inmiddels was gezakt",

verklaart lnge zijn regelmatige gang Maar

stel dat paarden geen leugens kunnen be-

denken, de dieren hebben volgens Inge rvel

een bepaald bewustziln en dat is te danken

aan verstandelijke vermogens waar ze we

degelilk over beschikken. Bijvoorbeeld a s ze

voor het eerst lijken te begrijpen hoe clicker-

trainen werkt. $
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