dEEL 2: HEt RECHt VAn HEt PAARd

SpECIalIStEn rEChtrIChtEn: Stal MIrEIllE En Stal ChErOKEE

Het Recht
van het paard

Deel 2:

MIREILLE dEn HoEd En dAPHnE BöInCK VERtELdEn In HEt ARtIKEL “HEt RECHt VAn HEt PAARd”, In
HoRSIMo nR. 1, ALLES oVER Hun EIGEn StALLEn, RESPECtIEVELIjK StAL MIREILLE En StAL CHERoKEE,
WAAR zE GEdREVEn PAARdEn tRAInEn En LESGEVEn VoLGEnS dE MEtHodE dE Bodt. HIERBIj StAAt
In dE PAARdVRIEndELIjKE dRESSuuR HEt RECHtRICHtEn VAn HEt PAARd CEntRAAL. BIjzondER IS
dAt PAARdEn dIE VAn onHAndELBAAR, KREuPEL tot BEStEMd VooR dE SLACHt, dooR EIGEnAREn
AAn Hun zoRG toEVERtRouWd, nA EnIGE tIjd RECHtGERICHt En zondER BLESSuRES GoEd LoPEn.
zuLKE En InMIddELS EIGEn PAARdEn BREnGEn zE nu In dE dRESSuuR uIt. tRotS oP dE Foto’S zIjn
dE toELICHtInGEn In HEt VoRIGE ARtIKEL PER ABuIS VERVALLEn.
MEt ExCuSES zEt HoRSIMo dIt HIERMEE RECHt.
TeksT: Hélène Godefroy,foTo´s: eva Godefroy

Mireille (38) en Daphne (29) hebben nog
geregeld les van de Belgische instructeur/
trainer Antoine de Bodt, de grondlegger van zijn succesvolle dressuurmethode.
Voor een lesdag van hem op Stal Mireille
nam collega trainster en vriendin Daphne
twee paarden mee, haar trots Oneill (14,
v. Jazz) en haar lieveling, de mooie vos
Norbert (15, v. Jacorde x Rebbel Z).
Hun drijfveren zijn liefde voor het paard
en met veel verantwoordelijkheidsgevoel
met ze omgaan. Een paard gewoon een
paard laten zijn. Daphne: “We gaan uit
van de technische mogelijkheden van het
paard, anders gezegd, van zijn biomechanische structuur. Het doet een paard zoveel goed als je daar vanuit gaat! Want dan
wordt hij niet geforceerd of overvraagd en
behoudt hij zijn mogelijkheden en welzijn.
Daar heeft een paard recht op! Bovendien zal zijn beweging enorm verbeteren.
Hiervoor is echter wel een andere manier
van rijden nodig dan die je meestal om je
heen ziet.” Dat gebeurt door de Methode
van Antoine de Bodt. Mireille: “Wat Antoine vertelt was precies wat ik wilde leren.
links: Mireille op haar droompaard de rechter (v. Zeoliet x Utrecht) en daphne op oneill (rechts)
na de les met hun instructeur antoine de Bodt.
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Mireille met de ferro, zoals vvv Texel op stal wordt genoemd, in een correcte aanleuning. Ze traint haar paarden als het weer het toelaat graag buiten.

Om een paard onder het zadel in balans
te kunnen laten lopen, moet je eerst zien
en voelen wat zijn natuurlijk scheefheid is,
oftewel of hij van nature linksgebogen of
rechtsgebogen is. Voordat je een paard in
aanleuning kunt gaan rijden en daarna verzamelen, moet je ervoor zorgen dat hij correct is rechtgericht.”

karakter en werklust dat ik hem kocht. Hij is
nu M2 maar kan alle oefeningen van Z2 al.
Oneill kreeg ik van mijn moeder. Vorig jaar
heb ik hem twee keer uitgebracht in de M2,
met twee winstpunten en een keer gewonnen. Zo gaaf! Mijn grote wens is om ooit
Grand Prix te rijden, maar wel op een paard
dat ik train volgens de Methode de Bodt!”

De eigen paarden op de foto’s

Mireille: “Mijn paard De Rechter (13, v.
Zeoliet x Utrecht) is een droompaard! Hij
werd afgekeurd toen hij 5 jaar was en kwam

Daphne: “Norbert kreeg ik drie jaar geleden in training en ik werd zo verliefd op zijn

in 2006 bij mij in training. De eerste keer
duurde het een klein uur voor ik eindelijk op
zijn rug mocht. Maanden later heb ik hem
voor een prikkie kunnen kopen. Hij is mijn
grote trots. De Rechter is een Rolls Royce
onder de paarden! Met hem rijd ik nu Z1
maar hij beheerst al de oefeningen voor het
Z2. Ik wil bewijzen dat je met deze manier
van rijden ook in de sport mee kunt rijden!
VVV Texel (7, v. Ferro x Farmer) kwam
zo’n 2 jaar geleden in ons bezit omdat het niet klikte met zijn eigenaresse.
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daphne met haar lieveling norbert (v. Jacorde x rebbel Z) die ze na een moeilijk medisch verleden nu succesvol uitbrengt in dressuurwedstrijden.
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voor Mireille is haar paard de rechter
de “rolls royce” onder de paarden. na een
moeilijk begin laat de rechter zich nu makkelijk trainen en toont mooie appuyementen.
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daphne Böinck op haar trots oneill (v. Jazz) in uitgestrekte draf. als trainer/
instructeur in de Methode de Bodt en specialist in het rechtrichten van paarden, verhuist ze haar stal Cherokee begin februari van Babyloniëbroek naar
Zaltbommel.

U-Star (8, v. Neostan x Jazz) is groot, brutaal en lomp maar vreselijk lief, terwijl hij
bij ons kwam als een zogenaamd ‘staatsgevaarlijk’ paard. Mijn partner Anja Lauterbach (38) rijdt hem nu en ik rijd haar paard
Oakville (13, v. Juventus x Pablo).
Anja: “Van groot belang is dat ruiters hun
paard allereerst rechtrichten en zich realiseren dat wanneer ze dit niet doen ze zelf de
natuurlijke scheefheid van hun paard verergeren. Met alle mogelijke gevolgen van
dien. Die gevolgen zien wij dus veel en dat
is vreselijk. Daarom pleiten we voor deze
bewustwording en er daadwerkelijk iets aan
doen. Laat iemand op stal kijken of je recht
zit, weet de indicaties voor de natuurlijke
scheefheid van een paard en neem les om

Mireille den Hoed, op vvv Texel (v. ferro x farmer) met haar partner anja
lauterbach. samen runnen ze stal Mireille in nuland en zetten zich liefdevol
in voor “het recht van het paard” door paarden te trainen en les te geven
volgens de Methode de Bodt.

het rechtrichten te leren. Paarden hebben
in onze ogen het recht om rechtgericht bereden te worden, dus zonder pijn en met
plezier voor paard én ruiter.”
Voor meer informatie: www.stalmireille.nl,
tel. 06. 2409 5482 en www.cherokee.eu, tel.
06.2216 2495.

naast paardvriendelijk rijden heeft veiligheid
hoge prioriteit, Mireille draagt als geroutineerde
amazone altijd een helm en verlangt dit ook van
haar leerlingen.
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