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Een ‘groen’ paard longeren
In de praktijk

Longeren kun je alleen doen 
als je paard of pony het spel-
letje ook snapt. Hoe leer je 
een jong of ‘groen’ paard 
netjes aan de longe te lopen?

Tekst: Lieke van der Kemp-van Wersch  
Foto: Natasha Bruinsma

Wat is een ‘groen’ paard?
‘Groen’ betekent niet dat je een groengekleurd paard 
voor je hebt staan. Je noemt een paard ‘groen’ als hij 
weinig tot niets heeft geleerd, als hij jong is of als een 
merrie alleen voor het fokken van veulentjes is 
 gebruikt. Je kunt een jong of groen paard om ver-
schillende redenen longeren, namelijk: 

•	Om	hem	beweging	te	geven
•	Om	hem	te	leren	gehoorzamen	en	te	luisteren	naar	

commando’s
•	Om	hem	te	wennen	aan	een	zadel	en	een	hoofdstel
•	Om	te	werken	aan	zijn	conditie

Voordat 
je begint 
Om	te	voorkomen	

dat	je	paard	uit	zijn	

dak	gaat	bij	zijn	

eerste longeerles, is 

het	goed	als	hij	zich	

eerst los in de bak 

heeft kunnen 

uitleven of in de wei 

heeft gelopen. Te 

veel energie bij de 

eerste longeles is 

niet	zo	handig!

De eerste les 
Bij de eerste keer longeren kun je de longeerlijn aan het halster (aan de binnenste ring) vast-maken met het hoofdstel eronder. Lukt longeren aan een halster niet, doe de longe dan door de trensring aan de binnenkant én door de neus-riem	(zie	ook	Hoefslag	Junior	7).

Een beetje hulp
Als een paard nog niet eerder is gelongeerd, dan is in het begin het 
moeilijkste hem te leren bij je vandaan te lopen. Daarvoor heb je een 
ervaren	helper	nodig!	Met	een	helper	erbij	kun	je	beter	niet	in	een	
 longeercirkel longeren, omdat de helper dan niet aan de buitenkant van 
het paard kan lopen. Daar staat immers de omheining. In de bak gaat  
de helper aan de buitenkant van je paard staan. Jij geeft het paard de 
	opdracht	voorwaarts,	je	wijst	met	de	zweep	voorzichtig	in	zijn	richting,	 
je laat de longe langer worden en laat de helper het paard meenemen  
– bij jou vandaan – om op de cirkel te gaan lopen. Na een rondje vraag je 
de	helper	het	paard	los	te	laten	en	mee	te	blijven	lopen.		Probeer	nu	zelf	 
met	je	stem	–	en	voorzichtig	met	de	zweep	–	je	paard	te	activeren	om	
door	te	blijven	lopen.	De	helper	gaat	lang	zamer		lopen	en	verder	bij	het	
paard vandaan. Let erop dat het paard op jou blijft letten en doorloopt. 
Komt	het	paard	naar	je	toe,	wijs	dan	met	de	zweep	in	zijn	richting	en	
probeer hem door te laten lopen. Lukt dat niet, vraag de helper het 
paard weer op de cirkel te brengen en begin opnieuw. 

In draf
Je kunt ook – als je helper genoeg 
conditie heeft – stukjes draf 
 proberen. Zodra je paard netjes op 
de cirkel blijft lopen, geef je het 
commando:	dráf.	In	draf	zal	je	
paard makkelijker doorlopen. Gaat 
dat goed, dan laat je hem na een 
paar	rondjes	weer	stappen.	Herhaal	
dat een paar keer. Na een paar 
overgangen laat je het paard naar 
je toe komen om de longe aan de 
andere kant vast te maken en van 
hand te veranderen.

Wat doe je eerst?
Voordat je een jong of groen paard gaat longeren, is het 

 ver standig om veel met hem aan de hand te lopen, waarbij je de 

 commando’s voorwaarts, stap, draf en halt kunt oefenen. Daar 

kun je al jong mee beginnen. Van alles wat je paard jong goed 

heeft	geleerd,	heb	je	late
r	alleen	maar	plezier.	Draaf	ook	ko

rte	

stukjes en oefen de overgang terug naar stap, door het  

 commando 'stappen' te geven.

Loop altijd naast je paard – niet vóór hem – en oefen ook dat je 

paard	moet	halthouden,	waarbij	jij	langzaam	bij	hem	vandaan	

loopt.	Neem	een	zweepje	mee	en	gebruik	dat	voorzi
chtig,	zodat	

hij daaraan kan wennen. 

Als je met je paard gaat lopen, kun je dat doen met een hoofdstel 

en een halster eroverheen, waarbij je het touw of de longe aan 

het halster vastmaakt. Dan kan hij vast wennen aan een bit. Gaat 

het met een halster goed, maak dan met het touw of de longe 

aan het bit vast en oefen met je paard dat hij reageert op druk 

op het bit. Reageert je paard niet op druk van het bit, neem dan 

meteen	de	druk	weg.	Anders	leer	je	hem	sterk	te	worden!	Bij	het	

wandelen	kun	je	je	paard	
ook	laten	wennen	aan	het	zadel.

Longeercirkel of bak?

Heeft	je	paard	begrepen
	wat	de	bedoeling	is,	

kun je ook in een longeercirkel gaan longeren. 

Maar	het	blijft	nuttig	om	zo	nu	en	dan	in	een	

open ruimte (bak of wei) te  longeren. Daar kan 

het paard beter leren om jou heen te lopen 

zonder	dat	hij	aan	de	bu
itenkant	begrensd	

wordt door een omheining. 

Tot slot
Is je paard na een poosje  
ervaren aan de longe, dan kun 
je eventueel hulpteugels en 
een longeersingel gebruiken, 
of met dubbele lijnen longeren. 
Doe dit alleen als een ervaren 
ruiter of je instructeur je  
daarbij kan helpen.

Let op!
Steeds als het niet lukt je paard op 

de cirkel te houden, begin je op-

nieuw met de helper erbij. Verder 

gelden alle stappen 1 t/m 8 uit 

Hoefslag	Junior	7	ook	vo
or	een	jong	

paard. Lees voordat je je jonge 

paard	gaat	longeren	ook
	in	Hoef-

slag Junior 6: ‘Wat doe je niet…’ 

daar staat een aantal belangrijke 

dingen dat je niet moet doen met 

een jong paard.

Longeren met een zadel kun je alleen 
doen als je paard al aan het zadel gewend 
is. Met een dekensingeltje voorkom je 
dat de beugels gaan flapperen.


