RICHTLIJNEN VOOR DE STEWARD IN DE PADDOCK
De relatie tussen paard en ruiter beoogt een harmonieus einddoel, waarbij men een conflict-vrije samenwerking waarneemt. De
dagdagelijkse realiteit leert ons echter dat het volledige spectrum van de harmonie tussen paard en ruiter uiteraard niet altijd aanwezig is.
De stewarding van dressuurwedstrijden geeft aan de stewards de verantwoordelijkheid om ruiter en paard te observeren en geeft aan de
stewards de plicht om op te treden tegen alle vormen van paard-onvriendelijk gedrag. Sommige zaken zijn klaar en duidelijk, maar er bevindt
zich heel wat in een grijze zone. Tegen alle vormen van frustratie of woede moet onmiddellijk opgetreden worden om dit te doen stoppen,
maar sommige interacties kunnen het gevolg zijn van een miscommunicatie tussen paar en ruiter en kunnen tot ongewilde paardonvriendelijke acties leiden.
Om de grijze zone voor de steward wat duidelijker te maken volgt hierbij een oplijsting van observaties en vaststellingen. Die observaties
worden in 3 kolommen geplaatst;
Paard-vriendelijk rijden (geen actie ondernemen)
Opvallende interacties (Aandacht aanscherpen)
Paard-onvriendelijk rijden (onmiddellijke actie van de steward)
De ruiter in kwestie moet steeds benaderd worden met de nodige en toepasselijke communicatiestijl. Afhankelijk van de situatie kan het
contact met de ruiter bemoedigend, adviserend of gebiedend zijn. Dit kan rechtstreeks, indien nodig, of via de trainer.

Het rijden

De gangen

Paard-Vriendelijk
Geen tussenkomst
Ö Harmonieus, goede
samenwerking
Ö Fijn rijden, wederzijds begrip
Ö Vertrouwd, standvastig
Ö Correct gebruik van de
natuurlijke en kunstmatige
hulpen, ook in conflictsituaties
Ö Begripvol en eerlijk

Opvallend rijden
Monitoren
Ö Niet correct gebruik van de
hulpen en technieken
Ö Constant achterwaartse
tussenkomsten met de hand of
“zagen” van links naar rechts
Ö Enge hoofd-hals-houding
Ö Occasionele ongepaste
drijvende hulpen of gebruik van
sporen of zweep

Ö

Ö

Ö
Ö

Overwegend soepele,
gebalanceerde, regelmaat
Gelijkmatig swingend
Prettig lopend

Ö
Ö
Ö

De rug

Ö
Ö
Ö

De mond

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Hoofd-HalsHouding

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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Soepele rug
Swingend in het ritme van de
beweging
Soepel Aanspannen en
ontspannen van de spieren
Mond gesloten
Tevreden kauwen
Speekselvorming
Soepele beweeglijke lippen
Occasionele opening van de
mond
Volgens de klassieke principes
Lichtjes voor of aan de loodlijn
Even diepere instelling, lichtjes
achter de loodlijn
Deint voorwaarts neerwaarts in
uitgestrekte houding
Aan het bit
Relatieve oprichting
Aan de lange teugel of aan de
losse teugel
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Ö
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Occasionele onzekerheid of
merkbare spanning in de
bewegingsafloop
Verstoringen in het ritme of
balans
Specifieke “doffe” passen
Opvallend hinderlijke beweging
door oververmoeidheid,
uitputting of overmatige
spanning
Rug hol maken, mogelijk met
hoog hoofd
Gespannen, niet swingende rug
Bokken als antwoord op de
hulpen van de ruiter
Tandknarsen
Open mond
Verkrampte lippen
Tanden zichtbaar
Uitgestoken tong, naar voor of
zijwaarts
Tong over het bit
Achter de loodlijn
Eng in de nek
Hoofd omhoog
Verzet, op de teugel
Verzet, tegen de hand
Herhaaldelijk schudden met het
hoofd
Even extreem diep en rond
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Paard-Onvriendelijk rijden
Onmiddellijke actie
Ö Agressief gedrag
Ö Ongepaste emotionele pieken
Ö Doelbewust gebruik van
technieken tegen het paard
Ö Bewuste en opvallende
achterwaartse acties met de hand
of “zagen” van links naar rechts
Ö Brutaal fout gebruik van de hulpen
Ö Verwonding door sporen, zweep,
bit of andere uitrusting
Ö Eender welk gebruik van kracht
zoals straffen in de mond met
teugels
Ö Contante of herhaaldelijke
verstoringen in balans of ritme
Ö Manken
Ö Overmatig schudden met het hoofd
Ö Herhaaldelijk verzet
Ö Aanhoudende aarzelende passen

Ö
Ö
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Opvallende holle rug
Constante of herhaaldelijk bokken
Ongecontroleerd slaan

Ö
Ö
Ö
Ö

Geknelde tong, slaat blauw uit
Bloed in speeksel
Verwondingen
Constant open mond bij
teugelhulpen

Ö

Extreme hoofd hals houding door
invloed van de ruiter
Contact van de mond tegen de
borst door invloed van de ruiter
Moedwillige extreme zijdelingse
flexie
Aanhoudende extreem diepe hoofd
hals houding met enge nek

Ö
Ö
Ö
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Ogen/ Gezicht

Oren

Staart

Neusgaten en
ademhaling

Zweten

Uitrusting
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Paard-Vriendelijk
Geen tussenkomst
Ö Alert
Ö Ontspannen
Ö Bewust van de omgeving
Ö Aandachtig
Ö Soms opgewonden
Ö Gestrekte oren
Ö Ontspannen bewegingen in
ritme met de beweging
Ö Aandachtig
Ö Eén of twee oren naar achter,
aandacht voor de ruiter
Ö Wiegend in het ritme van de
beweging
Ö Vrij en licht gedragen
Ö Heen en weer wiegend
Ö Zwiepen omwille van een
natuurlijke oorzaak (vliegen)
Ö Ontspannen snuiven
Ö Ontspannen werkende
neusgaten
Ö Regelmatige ademhaling,
mogelijks hoger ritme met
intensievere ademhaling in
overeenstemming met de
inspanning
Ö Middelmatig zweten
Ö Normaal in verhouding tot de
inspanning en de
weersomstandigheden
Ö Professionele paardvriendelijke aanpassing van de
uitrusting (bvb neusriem)
Ö Geschikt, technisch correct
gebruik van stang-en-trens,
stangteugels af en toe
opgenomen tot de scharen een
hoek van ongeveer 45° maken
Ö Geschikt en technisch correct
gebruik van speciale uitrusting

Opvallend rijden
Monitoren
Ö Uitpuilende ogen
Ö Ogen wijd open, spanning rond
de ogen
Ö Opvallend rollen met de ogen

Paard-Onvriendelijk rijden
Onmiddellijke actie
Ö Constante abnormaliteiten rond de
ogen
Ö Doffe, introverte apathische
gelaatsuitdrukking
Ö Verwondingen rond de ogen
Ö Oren duidelijk en constant
gespannen naar achter
Ö Extreem zijwaarts naar beneden
gedrukt (pijn of uitputting)
Ö Uitwendige of inwendige
verwondingen
Ö Constant en woest zwiepen
Ö Constant gekneld

Ö
Ö
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Oren plat achteruit
Constant naar achter
Slapjes zijwaarts naar beneden

Ö
Ö
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Stijf vastgehouden
Gekneld, soms knijpen
Herhaaldelijk zwiepen

Ö
Ö

Overmatig snuiven of hoesten
Zenuwachtige bewegingen van
de neusgaten, kortademig
Verkrampte neusgaten, wijd
open
Opvallende ademhaling

Ö

Sterk zweten over het hele
lichaam
Schuimvorming door zweet

Ö

Opvallende vaste neusreim
Eerder niet correcte optoming
Opvallend gebruik van speciale
hoofdstellen
Stang en trens hoofdstel te vast
of te los
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Verkrampte neusgaten, optrekken
bovenlip
Opvallende luide ademhaling,
kortademig, mogelijk gebrek aan
zuurstof
Etterige of bloederige neusloop
Verwondingen of bloed in
neusgaten
Extreme vorming van schuim door
zweet, zelfs over het hele lichaam

Niet correcte optoming, te vaste
optoming, beweging paard soms
verstoort
Verhinderen van mond- of
tongactiviteit
Verwondingen door optoming
Niet correct gebruik van stang en
trens met stangteugels te vast
Extreem aangespannen kinketting
Niet correct gebruik van speciale
hoofdstellen
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