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Wat is je achtergrond en hoe ben je bij het 
schrijven van boeken gekomen?
Als klein meisje heb ik leren rijden op de manege, maar 

daar vond ik niet wat ik zocht in termen van omgang 

en relatie met het paard. Om een paard gewoon maar 

te slaan met de zweep als hij harder moest of hem ‘ge-

woon harder slaan’ als hij het niet deed, dat voelde voor 

mij als kind al niet helemaal juist. Dus na enkele jaren 

bij twee maneges gereden te hebben stopte ik ermee. 

Toen ging ik op zoek naar een verzorgpaard en vond een 

onbeleerde Arabische kruising merrie en een joekel van 

een KWPN hengst, waar ik (groen als gras) mee aan de 

slag ging. Niet belast met enige kennis van zaken, maar 

vol enthousiasme beleerde ik de merrie en maakte lange 

tochten met de hengst. Ondertussen zocht ik, bij gebrek 

aan instructie of begeleiding, in de bibliotheek naar boe-

ken over paardentraining. Als 11-jarige stuitte ik op een 

boek over horsemanship. Ik begreep er nog niet veel 

van, maar het idee sprak me aan. Dus begon ik wat te 

experimenteren met een soort van grondwerk. 

Intussen kreeg ik een Volbloed merrie onder mijn hoede. 

Het was een ex-renpaard met een explosief karakter. 

Magic was eigenlijk altijd boos, maar ook fantastisch. 

Zij vertelde me zonder omhaal wat ik allemaal niet goed 

deed en van haar heb ik door schade en schande geleerd 

om in de omgang met paarden anders te gaan denken. 

Niet “Wat wil ik van dit paard?”, maar “Wat kan ik be-

tekenen voor het paard?” werd het uitgangspunt van 

onze samenwerking. Tot op de dag van vandaag is dat 

de belangrijkste les die ik geleerd heb: het paard is niet 

gemaakt om aan onze eisen te voldoen, maar het is onze 

verantwoordelijkheid om het paard optimale levensom-

standigheden te bieden en een trainingsvorm waar hij 

fysiek en mentaal beter van in zijn vel komt te zitten. 

Met deze insteek ben ik paardengedrag, biomechanica en 
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trainingstechnieken gaan bestuderen. Ik heb me als trai-

ner toegelegd op stressvrij beleren, trailerladen, gezond 

lichaamsgebruik van ruiter en paard, revalidatie en het 

verbeteren van de relatie tussen mensen en hun paar-

den. Enkele jaren geleden heb ik mijn werk uitgebreid 

met de ontwikkeling van een erkende opleiding in 

biomechanica en paardengedrag: de LAKB. Omdat ik 

van leerlingen vaak te horen kreeg dat ze boeken over 

paardentraining lastig vonden om in de praktijk toe te 

passen, besloot ik elf jaar geleden een boek te schrijven 

over beleren in gewone mensentaal waarin elke stap van 

het proces zo duidelijk mogelijk werd toegelicht, in de 

hoop de lezers de handvaten te geven om de fouten te 

voorkomen die ik vroeger zelf allemaal heb gemaakt.

Wat heeft je doen besluiten dit boek te 
schrijven?
Het schrijven stopte niet na dat eerste boek. Intussen 

werk ik ruim 20 jaar als trainer en opleider van trainers 

en instructeurs binnen de LAKB opleiding. Door het wer-

ken met zoveel verschillende combinaties en zeker ook 

door het opleiden van andere trainers, blijf ik elke dag 

iets nieuws leren. Door deze ervaringen op te schrijven 

zijn ze toegankelijk voor een veel breder publiek dan 

alleen de mensen die je één op één kunt begeleiden in 

trainingen en de opleiding. Zowel in mijn werk als trainer 

als in de opleidingsstructuur van de LAKB hebben grond-

werktechnieken een groot aandeel. Omdat het contact 

met je paard begint vanaf de grond en er ontzettend veel 

mogelijkheden zijn om je paard te trainen vanuit deze 

positie, wilde ik mensen heel graag ideeën en technieken 

aanreiken om met hun paard te werken vanuit deze 

invalshoek. 

Het contact met je paard begint 
vanaf de grond. 

“Het paard is niet gemaakt om aan onze

eisen te voldoen, maar het is onze 

verantwoordelijkheid om het paard optimale 

levensomstandigheden te bieden en een 

trainingsvorm waar hij fysiek en mentaal 

beter van in zijn vel komt te zitten.””

Lisanne Thomas schreef het boek

De meeste lezers van Level Up kennen het trainen vanaf de grond wel, maar 
er zijn ontzettend veel verschillende mogelijkheden met grondwerk. Lisanne 
Thomas schreef een duidelijk en uitgebreid boek over de verschillende 
trainingstechnieken van het grondwerk en gaat daarbij ook dieper in op 
leerprocessen en gedrag. Dit is niet het eerste boek van Lisanne, ze schreef 
eerder al boeken over onder andere biomechanica en bitloos rijden. Level Up 
vroeg aan Lisanne wat haar visie is, hoe dit boek tot stand is gekomen en 
waarom het een musthave is voor elke paardeneigenaar.   

Paarden trainen 
vanaf  de grond
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Voor wie is het boek bestemd?
Dit boek bevat bruikbare informatie en tips voor iedereen 

die omgaat met paarden. Het zijn grote en sterke dieren 

met een heel eigen sociale structuur en gedrag. Wij als 

mensen hebben een grote verantwoordelijkheid als het 

aankomt op de omgang met onze paarden, omdat ons 

gedrag en onze beslissingen van grote invloed zijn op 

hun welzijn. Wij zetten er een hekje of een stal omheen, 

dus in dat opzicht heeft een paard weinig inspraak over 

waar of met wie hij leeft. Door inzicht te krijgen in het 

gedrag en de behoeftes van je paard en jezelf te trainen 

in lichaamstaal en consequent gedrag kun je de interactie 

tussen jou en je paard heel duidelijk, zinvol en veilig ma-

ken. Dat draagt in grote mate bij aan hoe prettig je paard 

jouw nabijheid en de training ervaart. Iedereen die rust, 

stabiliteit en veiligheid in de relatie met zijn paard wil ver-

groten is gebaat bij de oefeningen uit dit boek, maar ook 

voor degenen die zoeken naar manieren om hun paard 

te gymnastiseren, revalideren of voor te bereiden op het 

beleren kunnen de technieken zoals werk aan de hand of 

obstakeltraining een bron van inspiratie vormen. Training 

vanaf de grond kan het werk met je paard heel leuk en 

afwisselend maken en je kunt hem gemakkelijker nieuwe 

oefeningen aanleren. Ook als je een paard of pony hebt 

waar je te groot voor geworden bent of die te oud of te 

jong is om te berijden, kun je met training vanaf de grond 

samen een heleboel plezier beleven.

Waarom is grondwerk belangrijk?
Iedereen die paarden heeft of met paarden omgaat werkt 

ermee vanaf de grond. Een halster omdoen, naar de wei 

brengen, poetsen, voeren, hoefsmid, eigenlijk doen we 
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allemaal een groot deel van de tijd grondwerk met onze 

paarden. Alleen staan we er lang niet altijd bij stil hoe we 

dat doen, of wat er eigenlijk voor uitwisseling plaatsvindt. 

Staat je paard op je tenen of trekt hij je mee naar een 

pluk gras? Loopt jij met je paard of hij met jou? Gaat 

hij wel of niet de trailer in en of schrikt hij van alles wat 

jullie tegenkomen? Vaak wordt een paard bestempeld als 

niet braaf, moeilijk of dominant. Maar in feite komt het 

altijd neer op focus, duidelijkheid, ontspanning en conse-

quent handelen, van ons welteverstaan. Grondwerkoefe-

ningen geven ons inzicht in onze communicatie met het 

paard en helpen om de verstandhouding te verbeteren. 

Het gaat hierbij dus niet zozeer om de oefeningen, maar 

om de communicatie die plaatsvindt tijdens het doen 

van de oefeningen. De verstandhouding tussen mens en 

paard vormt de absolute basis van alles wat we met hen 

doen, maar daarnaast zijn er nog een heleboel andere 

werkvormen vanaf de grond waarmee je jouw paard kunt 

gymnastiseren, revalideren, voorbereiden op beleren of 

inspannen en kunt laten wennen aan nieuwe indrukken.

Wat kan je ermee bereiken en waarom is 
grondwerk zinvol?
Zoals eerder beschreven kun je door het doen van grond-

werk de bereidheid van je paard verdienen om jouw 

Met obstakeltraining kan je je paard 
fysiek en mentaal ontwikkelen.

sturing te accepteren. Als jij geloofwaardig en conse-

quent gedrag laat zien, dan zal je paard sneller geneigd 

zijn om jouw aanwijzingen op te volgen dan wanneer je 

allerlei tegenstrijdige hulpen gebruikt terwijl je onzeker, 

gefrustreerd of afgeleid bent. Stel jezelf tijdens de trai-

ning eens de vraag: “Zou ik zelf naar mij willen luisteren 

als ik in de schoenen van mijn paard stond?”

Wanneer je een stabiele en prettige partner voor je 

paard geworden bent dan kun je op het grondwerk 

voortbouwen met werk in vrijheid, waarbij je je paard 

mentaal enorm stimuleert en zijn conditie en de onder-

linge band versterkt. Ook kun je kiezen voor werk aan 

de hand, waarbij je in alle gangen gymnastiserende 

training kunt geven door je paard in aanleuning naar 

een horizontale balans te brengen. Je werkt met stel-

ling, buiging, zijgangen, overgangen en figuren om je 

paard krachtig, soepel en evenwichtig te laten bewegen. 

Ook kun je kiezen voor longeren, vrij springen, obsta-

keltraining of cavaletti, om je paard fysiek en mentaal 

te ontwikkelen. 

Is grondwerk voor iedereen en elk paard 
geschikt?
Sterker nog, grondwerk is essentieel voor een optimale 

samenwerking tussen mens en paard. Er bestaan ont-

zettend veel oefeningen en technieken waaruit je kunt 

kiezen, maar het belang van eenduidige signalen, struc-

tuur en consequent gedrag overstijgt altijd de oefening 

zelf. Verder zijn de mogelijkheden van training vanaf de 

grond zo divers dat er altijd wel een trainingsvorm te vin-

den is die aansluit bij een paard. Zelfs paarden die van-

wege hun leeftijd, gezondheid, maat of blessure niet be-

reden of ingespannen kunnen worden, kunnen vanaf de 

grond meestal goed ondersteund en uitgedaagd worden.

Je bespreekt verschillende vormen van 
grondwerk in je boek, welke zijn dat?
In het boek komt als eerst het loswerken en grondwerk 

aan bod. Dat zijn technieken die je onder de noemer 

‘horsemanship’ zou kunnen scharen en die dienen om 

duidelijkheid, structuur en vertrouwen te vergroten in de 

relatie tussen paard en mens. Dit onderdeel vormt het 

fundament van een ontspannen en veilige omgang met je 

paard en wordt daarom als eerst behandeld. Het grond-

werk wordt uitgebreid met werk in vrijheid, dat de opstap 

naar de vrijheidsdressuur vormt, maar ook van pas kan 

komen in allerlei dagelijkse situaties. Je leert hierdoor 

bovendien hoe je jouw paard iets nieuws kunt aanleren 

en prikkelt hem om na te denken en te onderzoeken. 

Van het grondwerk gaan we naar werk aan de hand. 

Dit is een techniek waarbij je naast je paard meebeweegt 

terwijl je gebruik maakt van dezelfde teugelvoering als bij 

het rijden. Met deze techniek kun je werken in alle gan-

gen en figuren en zijgangen uitvoeren. Je gymnastiseert 

je paard zonder hem te belasten met het ruitergewicht en 

“Training vanaf de grond kan het werk met 

 je paard heel leuk en afwisselend maken.””

“Wanneer je een stabiele en prettige partner 

voor je paard geworden bent dan kun je op het 

grondwerk voortbouwen met werk in vrijheid.””



het grote voordeel is dat je complexere bewegingen 

zoals overtreden of appuyeren kunt aanleren met ge-

bruikmaking van jouw positie vanaf de grond. Hierdoor 

kun je je paard vaak sneller duidelijk maken wat er van 

hem gevraagd wordt. Het werk aan de hand is zeer 

geschikt in het proces van het beleren onder het zadel of 

voor de wagen, omdat het paard alvast bekend raakt met 

de teugelhulpen en je deze zeer goed kunt combineren 

met stemsignalen. Ten slotte komt het werken met bal-

ken en obstakels aan bod. Hiermee kun je niet alleen 

de coördinatie, kracht en het lichaamsbesef van je paard 

verbeteren, maar hem ook cognitief aan het werk zetten 

en zijn zelfvertrouwen laten groeien in verschillende situ-

aties. Het leuke is dat je meerdere technieken met elkaar 

kunt combineren, door bijvoorbeeld in het werk aan de 

hand je paard zijwaarts over een balk te laten gaan, of 

door het werk in vrijheid te combineren met cavaletti.

Wat voor oefeningen staan er in het boek?
Het eerste deel van het boek gaat over hoe paarden leren 

en de manieren waarop je hun vermogen tot het leggen 

van verbanden kunt benutten om hulpen te koppelen aan 

bepaald gedrag. Daarna vind je bij elke techniek een grote 

variëteit aan praktische oefeningen, die zijn opgebouwd 

van gemakkelijk naar moeilijker. Daardoor kun je met elk 

paard op het gewenste niveau instappen en de oefening 

afstemmen op qua moeilijkheidsgraad. In het hoofdstuk 

over grondwerk vind je de basisoefeningen als volgen, 

halthouden, cirkels, zijwaarts en achterwaarts, maar ook 

volgen aan de schouder in vrijheid en de jambette. In het 

deel over werk aan de hand komen de basispositie en 

opstartproblemen aan bod, maar ook alle zijgangen en 

verzamelende oefeningen zoals de schommel, halfsteps 

en piaffe. In het gedeelte over werken met balken en 

obstakels kom je behalve vrij springen en cavaletti ook 

het doolhof, de mikado en werken met vreemde onder-

gronden tegen. 

Heb je nog tips waar mensen rekening mee 
moeten houden als mensen dit boek kopen 
en met grondwerk willen beginnen? 
Het is heel belangrijk om altijd te onthouden dat oefenin-

gen op zichzelf nooit het einddoel zijn. Oefeningen zijn 

alleen maar een middel om de communicatie en de ver-

standhouding met je paard te testen en te verbeteren en 

hem fysiek en mentaal naar een hoger plan te brengen. 

Alles draait om de communicatie en het lichaamsgebruik. 

De oefeningen en de werkwijze die je kiest zijn een me-

dium en daarom is er niet één techniek of methode die 

alle antwoorden heeft. Het is juist leuk om vastomlijnde 

methodes te overstijgen en te zoeken naar de ingang 

waarmee je je paard echt kunt bereiken. Wat vindt hij 

leuk, waar is hij goed in? En waarbij heeft hij jouw hulp 

nodig? Door jezelf te ontwikkelen tot een stabiele en con-

sequente trainer maak je de samenwerking voor je paard 

een stuk fijner en plukken jullie daar allebei de vruchten 

van in de tijd die jullie samen doorbrengen. Je paard 

hoeft in wezen niet zo heel veel te leren. Het is aan ons 

om onszelf te ontwikkelen tot een stabiele en bekwame 

partner waar onze paarden op kunnen bouwen. 

Kijk voor meer informatie over de trainingsmethodes 

en eerder verschenen boeken van Lisanne op 

www.indigohorse.nl. Wil je meer weten over de 

opleiding, kijk dan op www.lakb.nl.

Dit boek winnen? 
Kijk op de Level Up 

Facebookpagina en doe mee! 

Dit boek kopen??
Dit boek is verkrijgbaar bij 

Mediaboek.nl of bij Bol.com via 
www.bloemendaluitgevers.com. 
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“Onthoud dat oefeningen op zichzelf

 nooit het einddoel zijn.””
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Alles draait om de communicatie en 
het lichaamsgebruik.  


