
Help, mijn paard loopt scheef!

Om te weten wat je moet doen als je paard scheef loopt, is het belangrijk om eerst te weten op 
welke manier dit gebeurt. Pas dan kun je er correct mee aan de slag!

“Er zijn veel verschillende manieren waarop een paard scheef kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan het 
niet sporen. Als het paard “spoort” dan is de afdruk van de achterhoeven op dezelfde lijn als de afdruk 
van de voorhoeven. Spoort het paard niet, dan loopt het paard scheef.  
Maar het is iets ingewikkelder dan dat. Een paard kan bijvoorbeeld perfect sporen maar TOCH scheef 
zijn. Dit is het geval als het paard niet in verticale balans is. Het paard heeft dan meer gewicht op links 
of rechts. Het paard hangt dan als het ware naar 1 kant, maar spoort wel! 
Heb je moeite om dit te begrijpen? Ga eens op handen en knieën zitten. Zorg dat je knieën exact in 
lijn zijn met je handen. En hang dan naar 1 kant. Je handen en knieën sporen, maar je bent alles 
behalve in balans!

Dus eerst moet je voelen wat het paard onder je doet VOOR je dit kunt corrigeren. Rijd om te begin-
nen nooit op de hoefslag maar op de binnenhoefslag of op de zogenaamde “kwart lijn”. Dit is de lijn 
van een hoek naar de A en van de volgende hoek naar de C. Op deze lijn kun je perfect voelen wat je 
paard doet EN heb je zowel naar binnen als naar buiten ruimte om te corrigeren. Ideaal!

Stel de je linksom rijdt van de H naar de C en je voelt dat je paard 
aan het eind van de lijn zelf naar links wil gaan. Dan stuur jij hem 
naar rechts! Uiteraard stuur je hem naar links als hij er voor kiest om 
naar rechts te gaan. 
Deze oefening is natuurlijk niet de oplossing voor alle “scheef-gaan” 
problemen, maar je leert er wel heel goed door voelen en je leert je 
paard zo op eigen benen te lopen en rechtop (in verticale balans)  
te komen!”


