Rijtechnisch

Dressuren met
een Iberisch paard
Iberische paarden, zoals Lusitano’s en PRE’s, zijn populair in Nederland. Steeds vaker zien we ze in de
dressuurring, tot op het hoogste niveau. Wat maakt dat deze paarden zo bezig zijn met een opmars en
enorm aan populariteit winnen in ons land? Zijn ze echt zo anders dan een warmbloed dressuurpaard? En
hoe train je dit type paard eigenlijk zo optimaal mogelijk? Ervaringsdeskundigen Hester Bischot en Marco
Boavista lichten een tipje van de sluier op.
Tekst: Marije Stomps | Fotografie: Lysanne Eijlander

Hester en Guito do Penedo, een zoon van haar Grand Prix-paard Trovador da Raposa. De Iberische paarden zijn volgens haar vaak licht in de hand en zitten makkelijk.
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O

p Stal Vreedenburgh in het Drentse
Dalen bevolken inmiddels heel wat
Iberische paarden de stallen en weides. Het is de thuisbasis van Grand
Prix-amazone Hester Bischot en haar Portugese
vriend Marco Boavista. Min of meer bij toeval
kwam het Iberische paard op Hesters pad en
stal haar hart. Het begon met de Lusitanoschimmelhengst Trovador da Raposa. In 2012
belandde Hester, na een clinic van de Portugese
dressuurtrainer Bruno Rodrigues da Silva, in
Portugal op de rug van de imposante dekhengst
en ze was er meteen weg van. Hester kon de
hengst kopen en reed hem in Nederland succesvol naar de Grand Prix-dressuur. De liefde voor
Iberische paarden was geboren. Nu Trovador
met pensioen is, heeft Hester nog twee zonen
en een kleinzoon van hem onder het zadel, die
ze uitbrengt in de Z2 en Lichte Tour. Ook staan
er nog een aantal nakomelingen van Trovador in
de opfok en koopt Hester regelmatig Iberische
paarden aan.

Populariteit groeit
Met fantastische ambassadeurs als de prachtige PRE-schimmelhengst George van
Britt Dekker en dressuuramazone Dana van Lierop die de PRE Cingaro in de Zware
Tour uitbrengt, is het niet gek dat de populariteit van Iberische rassen als de PRE en
Lusitano stijgt. “Je ziet ze inderdaad meer in de sport en onder bekende en goede
ruiters”, beaamt Hester Bischot, die met haar Lusitano’s in de hogere sport goede
reclame maakt voor het ras. “Je kan ervan houden of niet, maar feit is dat ze veel
aanleg hebben voor het hogere werk.” Wat in de toekomst nog heel interessant
gaat worden, meent Hester, zijn de kruisingen tussen warmbloed dressuurpaarden
en Iberische rassen. “Ik heb er zelf een paar, maar die zijn nog heel jong. De Portugese topamazone Maria Caetano brengt ook enkele kruisingen succesvol uit in de
dressuur. Ik denk dat dit over een paar jaar echt een vlucht gaat nemen.”

L

Grootheid

Naast dressuur rijdt de amazone ook Working
Equitation-wedstrijden met haar paarden. Deze
typische Iberische paardensportdiscipline wordt
steeds populairder in Nederland. Marco Boavista is een kei in de sport en zat als Young Rider
in het Portugese team. Drie jaar geleden woonde en werkte hij in België, waar hij tijdens een
concours opeens een bekende schimmelhengst
in het oog kreeg. “Dat was Trovador. Die kende
ik al van toen hij nog in Portugal stond, het is

‘Van lang en laag rijden
worden veel Iberische
paarden niet beter’
echt een grootheid daar. Door Trovador leerde
ik Hester kennen en we kregen een relatie”,
lacht hij. Al snel verhuisde hij naar Dalen, waar
hij en Hester zakelijk gezien hun eigen weg
gaan. “Hester heeft deze stal, ik ga naar andere
locaties waar ik paarden train en geef in het
weekend veel clinics in het buitenland”, vertelt
Marco, die naast Working Equitation ook dressuur rijdt tot Intermediaire I-niveau en in een
ver verleden zelfs aan eventing deed.

Guito heeft voor een Lusitano van nature een zeer ruime draf.

Lusitano en PRE

Marco kent de Iberische paardenwereld dus uit
de eerste hand. Hij legt uit wat hier precies onder
wordt verstaan. “Van oorsprong waren Iberische
paarden (het Iberisch schiereiland beslaat Spanje
en Portugal, red.) allemaal aan elkaar gerelateerd.
Vandaar dat ze ook veel dezelfde kenmerken hebben. Nu wordt er al een heel aantal jaren binnen
verschillende stamboeken gefokt. In Portugal heb
je de Lusitano, in Spanje de Pura Raza Espagnola

(PRE). Bij de PRE’s is er lange tijd op kleur,
schoonheid en lange manen gefokt. Uiterlijk dus.
Tegenwoordig is er ook meer aandacht voor kwaliteit, zoals gezondheid en beweging. Het Lusitano-stamboek is al enige tijd gesloten en daar
wordt meer geselecteerd op de taken die het
paard moet uitvoeren, zoals bullfighting en tegenwoordig Working Equitation en dressuur.
Daardoor hebben 70% van de Lusitano’s ook de>>
zelfde kleur, namelijk wit”, lacht Marco.
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De meeste Iberische paarden hebben
van nature al veel aanleg voor de
verzamelde oefeningen als de piaffe
en pirouettes.

Aanschaftips
Zelf een Iberisch paard kopen? Dan zijn er een aantal dingen

met zijn voorbenen maait. Als je een paard in levende lijve

waar je (extra) op kunt letten. Marco en Hester zetten ze voor

ziet, kun je je ook veel beter een beeld schetsen van hoe

je op een rijtje.

zijn karakter en gedrag is en of dat bij jou past. “En als het
kan, probeer het paard uit met rijden!”, benadrukt Hester.

•

Check of het paard gezond is

Zelf gaat ze daarvoor rustig naar Portugal. “Daar zijn grote

In de fokkerij van Iberische paarden is niet altijd evenveel aan-

fokkerijen, geen particulieren zoals hier. De meeste van hen

dacht besteed aan gezondheid, vooral bij PRE’s. Daarom is het

ontvangen graag kopers en hebben er vaak zelfs overnach-

belangrijk om goed te checken of het paard niets mankeert.

tingsmogelijkheden voor. Je kan er dan meteen een mooie

Hester adviseert een klinische en röntgenologische keuring,

vakantie van maken”, lacht ze.

met hals- en rugfoto’s. “Dan weet je tenminste wat je koopt.
Wees wel realistisch: bijna geen enkel paard is 100% op foto’s.

•

Wees realistisch over de aankoopprijs

Maar als je weet waar een zwakke plek zit, kan je hier rekening

Hoewel er op diverse verkoopsites wel ‘koopjes’ te vinden

mee houden in de training of met behandelingen van bijvoor-

zijn, moet je bij het kopen van een fijn Iberisch paard wel

beeld een osteopaat.” Vertrouw niet teveel op foto’s die al bij

realistisch zijn, vinden Hester en Marco. “Vaak komen hier

het paard zitten. Hier wordt nog wel eens mee gesjoemeld.

mensen met een hele wensenlijst en een budget van 5000

Laat ze in elk geval checken bij je eigen dierenarts in Neder-

euro. Voor dat geld krijg je geen paard dat én gezond is,

land, of laat de keuring helemaal overdoen.

én een fijn karakter heeft en ook nog eens goede bewegingen heeft.” Iberische paarden zijn niet goedkoop. Voor

•

Ga altijd zelf naar het paard kijken en uitproberen

een goede, gezonde vierjarige Lusitano – dit ras is net wat

Het kan fantastisch lijken op een filmpje, maar houd in

zeldzamer dan PRE’s – liggen de prijzen zo’n beetje tussen

gedachten dat zo’n momentopname misschien niet alle

de 15.000 en 17.500 euro. Heb je minder te besteden, dan is

informatie geeft die je nodig hebt. Bij een paard dat alleen

de kans groot dat je moet toegeven op gezondheid, karakter

van opzij is gefilmd, zie je het bijvoorbeeld niet als hij enorm

en/of bewegingen.
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Zoek de verschillen!
Hester en Marco zetten voor ons een Lusitano en een PRE naast elkaar op stand, zodat je de gelijkenissen en verschillen goed
kunt zien. Kijk en oordeel zelf!
Guito do Penedo 			

Esclavo LXVI

Lusitano | Hengst | 8 jaar | Vierkantsmodel			

PRE | Hengst | 10 jaar | Vierkantsmodel

Rastypisch: De nek en verdere bouw, rondere kont.

Rastypisch: Een gezonken rug en recht kruis. Rechte neus.

Minder rastypisch: Geen ramsneus, een wat gezonken rug,

Minder rastypisch: Zware voorhand, dit is een ‘old skool’ PRE.

daardoor meer moeite met verzamelen.

Guito de Penedo

Esclavo LXV I
Hester en Marco delen hun liefde voor het Iberische paard.
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hesters rijtechnische tips voor iberische paarden
1. Niet te voorwaarts rijden

4. Schouderbinnenwaarts op de volte

De Nederlandse manier van rijden is behoorlijk voorwaarts,

om zweefmoment in draf te krijgen – en een goede uitge-

stellen Hester en Marco. Daar is niets mis mee, maar het

strekte draf te kunnen rijden – pakt Hester veel zijgangen

werkt vaak minder goed bij Iberische paarden. “als je die

mee. Ze licht er eentje uit. “Ik rijd in draf op de volte en vraag

erg voorwaarts rijdt, krijg je alleen maar veel snelheid en

dan schouderbinnenwaarts. Dan moet het paard zijn bin-

nog kortere pasjes. Het paard wordt er vaak alleen maar

nen achterbeen extra onderbrengen. op het moment dat

druk van.” Beter is om juist heel rustig te rijden, zodat het

zijn binnenachterbeen nog op de grond staat, tik je zachtjes

paard zijn passen goed af kan maken en rustig blijft. Dat

met de zweep op de kont van het paard. Natuurlijk aan de

wil overigens niet zeggen dat het paard niet voorwaarts

binnenzijde. je hoopt dan dat het paard daarop reageert

moet blijven denken. Dat moet áltijd. “als een Iberisch

door met meer kracht zijn binnen achterbeen van de grond

paard dat ik rijd niet voorwaarts denkt, dus terugkomt,

af te drukken en deze iets langer in de lucht te laten hangen.

rijd ik hem eerst wel naar voren hoor”, aldus Hester. “Maar

als hij dit doet, één of twee passen is genoeg, stop je met

bij de meeste is dit niet eens nodig, die denken altijd voor-

zachtjes aantikken. Zo leer je het paard met meer afdruk te

waarts en met je mee. Mijn ervaring is dat Pre’s daarbij wel

gaan bewegen. als hij dit achter doet, gaat de voorhand

ietsje rustiger zijn dan Lusitano’s, die moet je vaak juist

vanzelf meedoen. Het is wel belangrijk dat het paard relaxed

afremmen.”

blijft tijdens dit werk. als hij tegen de hand gaat lopen en
alle energie die je achter opwekt in de hand komt, schiet je

2. Niet te veel lang en laag rijden

je doel voorbij. Hij moet altijd los door zijn lijf en licht in de

Waar veel warmbloedpaarden lang en laag worden (los)

hand blijven.”

gereden, is dit bij Iberische paarden niet per se heel handig.
“De horizontale balans is gewoon heel anders. Van lang en

5. Je niet storen aan drukke mond

laag rijden worden veel Iberische paarden niet beter. Ze val-

geen rijtechnische oefening, maar zeker iets om rekening

len dan teveel op de voorhand, gaan alleen maar sneller en

mee te houden: veel Iberische paarden zijn nogal druk in

worden nog korter in de passen. Vaak kun je beter wat hoger

hun mond. Hester: “Veel ruiters ergeren zich daaraan. Niet

ingesteld rijden, dat werkt beter. Dat wil overigens niet zeg-

doen, het hoort gewoon bij hen. sterker nog: als je een fijne

gen dat je het paard niet moet leren om de hand te volgen

aanleuning hebt, gaan ze juist vaak meer spelen met hun

naar bijvoorbeeld halsstrekken.”

tong of het bit. Het is wel zo dat veel Iberische paarden fijn
te rijden zijn met een stang en trens. Dat komt de aanleuning

3. Ruim, taktmatig stappen

ten goede. als je nog niet zover bent of een jonger paard

De stap van een Iberisch paard kan kort en wat krabbelig zijn.

hebt, kun je ook overwegen om te rijden met een ongebro-

Wat Hester dan doet, is heel langzaam gaan stappen. “Het

ken bit, een stangetje dus. ook daarop lopen veel Iberische

paard moet als het ware zijn benen één voor één neerzetten

paarden goed.” kenmerkend voor Pre’s en Lusitano’s is dat

en dit zelf ook goed voelen. Zo wordt hij zich bewuster van

ze met een heel lichte verbinding te rijden zijn. “Dat vinden

wat hij met zijn lichaam doet. Daarbij kun je ook zijgangen

veel mensen moeilijk, ze zijn gewend om meer gewicht in de

rijden, dan ga je vaak vanzelf wat langzamer en kun je aan de

hand te hebben. een warmbloed wil over het algemeen meer

takt werken. Door deze aanpak wordt de stap regelmatiger

‘duwen’ in de hand, terwijl je bij een Iberisch paard bijna

en krijg je uiteindelijk ook ruimere passen.”

geen verbinding voelt. Dat is wennen.”
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Binnen de stamboeken zijn er overigens ook
verschillende ‘richtingen’. Zo is er bij de Lusitano het meer traditionele, barokke type paard,
dat geschikt is voor bullfighting. Jonge fokkers
hebben meer geselecteerd op sport en dressuur
en daardoor is een moderner gebouwde Lusitano ontstaan, die je veel in de dressuurring terugvindt. Deze ontwikkeling heeft overigens
voor- en nadelen, want hoewel moderne Iberische paarden misschien ruimere bewegingen
hebben, kan de aanleg voor sluiten weer minder worden.

die minder balans of rompstabiliteit hebben en
het moeilijk vinden om kleine, gecoördineerde
hulpen te geven.”
Een perfect voorbeeld van dat licht bedienbare
is de zesjarige Lusitano Justiceiro. Deze ruin
met opvallende cremello-kleur is ‘loeiheet’,

aldus Hester. Dat uit zich niet in vervelend
gedrag of schrikkerigheid, maar in hectisch
worden in het lopen als de ruiter teveel doet.
“Op dit paard moet je doodstil zitten. Als je
ook maar een hand iets beweegt of je gewicht
iets verplaatst in het zadel, reageert hij meteen. >>

Bouw en karakter

Dat talent om oefeningen als piaffe en passage
met gemak uit te voeren, is juist typerend is
voor het Iberisch paard. “Inderdaad, de meeste
zijn daar echt heel goed in”, beaamt Hester. “Ze
kunnen het van nature. Ik heb wel paarden die
met een jaar of vier, vijf al vanzelf piaffepassen
maken of wisselserietjes springen.” Het talent
tot sluiten heeft te maken met hun bouw, legt
de amazone uit. “Een Iberisch paard heeft een
vierkantsmodel, terwijl een warmbloed veel
meer een rechtshoekmodel heeft. Die bouw,
met een kortere rug, maakt het makkelijker om
de achterhand onder te brengen en te gaan zitten.” Wat ook meespeelt en een belangrijk verschil is met warmbloeden – die Hester en Marco overigens ook rijden – is het karakter. “Als
een Iberisch paard iets ziet wat hij eng vindt,
kan hij in zijn reactie daarop heel snel zijn. Dat
komt door zijn bullfighting-genen: de paarden
moesten pijlsnel reageren op elke kleine beweging van de stier. Ben je eenmaal voorbij het
enge obstakel, dan zal een Iberisch paard er
meestal nooit meer naar kijken. Terwijl je er met
een warmbloed misschien negentien keer bent
langsgereden en hij de twintigste keer toch
weer schrikt en je andersom staat.”
Super sensitief

Het rijden van een Iberisch paard is dan ook
wel iets anders dan een warmbloed, aldus de
ervaringsdeskundigen. Hester: “Ze zijn veel sensitiever. Niet op de manier van een warmbloed,
die ril is van allerlei dingen, maar juist gevoelig
op de zit en de hulpen. Ze reageren op de kleinste been- of zithulpen en zijn licht in de hand.
Ze voelen niet snel duwerig aan, het is echt heel
licht rijden. Ik vind dat heel prettig, maar het
kan ook wel een uitdaging zijn voor mensen

Hester rijdt met haar Iberische paarden vaak schouderbinnenwaarts op de volte, zodat de paarden leren hun
binnenachterbeen meer onder te brengen.

Dressuur | 31

26-27-28-29-30-31-32_iberischepaardentrainen.indd 31

05-10-20 16:46

Rijtechnisch

Dat heeft ook wel weer te maken met het karakter, ze willen zo graag voor je werken. Als je
twee keer een oefening hebt gereden, denken
ze de derde keer: Wil je dit? Dan doe ik dat
toch! Ook als het misschien niet de bedoeling
is.”

Win een les van Hester!
Als Dressuur-abonnee maak je kans op een privéles van Hester! We

Win!

verloten twee lessen bij Hester op stal. Heb jij - bij voorkeur - een
Iberisch paard, en wil je een les van Hester winnen? Stuur dan je motivatie en gegevens naar dressuur@eisma.nl!

Zweefmoment creëren

Een andere, grote uitdaging bij Iberische paarden ligt vooral op het rijtechnische vlak. Hoewel velen bij wijze van spreken met twee vingers in de neus piafferen, passageren en
pirouetteren, zijn de uitgestrekte gangen juist
een aandachtspunt. “Ze hebben van nature

‘Een Iberisch paard heeft
een vierkantsmodel, terwijl
een warmbloed veel meer
een rechtshoekmodel heeft’
geen, of in elk geval heel weinig, zweefmoment
in hun lopen. De benen staan heel snel weer
aan de grond. Dat heeft ook weer met die snelle
reacties te maken”, legt Hester uit. “In de dressuurring wil je echter natuurlijk wel een redelijk ruime draf laten zien. Ook in de stap is het
een uitdaging om de takt te bewaren en ruime
passen te krijgen. Daar moet je op trainen, dan
kan je die ruimte creëren. Dat gaat niet van vandaag op morgen: het heeft tijd nodig. Daarom
komen jonge Iberische paarden in de basissport
tot Z vaak ook niet echt tot hun recht, ze worden afgetroefd door de groot lopende warmbloeden. Pas later, als je de draf hebt verbeterd
en er sluitwerk wordt gevraagd, kun je gaan
scoren.”

Tegenwoordig is er in de fokkerij van Iberische paarden steeds meer aandacht voor kwaliteit, zoals gezondheid
en beweging.

Individuele aanpak

Dat er − ook onder Iberische paarden − nog
veel individuele verschillen zijn, wordt duidelijk als Hester in het zadel stapt van haar Trovador-zoon Guito de Penedo. Hoewel ze inmiddels Prix St. Georges rijdt en de schimmelhengst
veel op zijn vader lijkt, heeft hij minder talent
dan gebruikelijk voor het sluitwerk. “Dit paard
heeft inderdaad wat meer moeite met piaffe en
passage dan andere Lusitano’s”, beaamt Hester.
“De normale draf is dan wel weer heel goed. Zo
zie je maar weer dat je ook altijd individueel
naar het paard moet blijven kijken wat hij
kan en nodig heeft qua training.”

De zesjarige Lusitano Justiceiro is volgens Hester een heel heet paard, dat zich bij Iberische paarden vaak uit in
een grote gevoeligheid op de zit en hulpen.
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