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Carolyn Resnick is geboren in California en 
groeide daar op als klein meisje tussen de paarden. 
Eenmaal tiener bracht ze drie zomers tussen een kudde 
paarden door. Ze leerde dat als er een band ontstond tus-
sen mens en paard, ze niet hoefde te domineren, maar dat 
paarden als vanzelf wilden leren. Haar methode is er op 
gericht de natuurlijke aard van het paard te begrijpen. Ze 
wil mensen vaardigheden leren om vertrouwen en respect 
te verdienen zonder het af te dwingen. Paarden leren 
graag in volledige vrijheid. Het maakt niet uit vanuit welke 
discipline je vertrekt, het gaat erom dat je bij je paard de 
bereidheid ontwikkelt om te willen leren. Een heel vrou-
welijke benadering, die er voor kiest om te werken vanuit 
relatie en in harmonie. Het leuke van haar methode is dat 
er veel spel in zit. Het zijn spelletjes die paarden onderling 
spelen en je kunt ze in hun leefgebied doen. Doordat je 
een band, vertrouwen en wederzijds respect met de paar-
den opbouwt, word je onderdeel van de kudde. Carolyn 
maakt gebruik van een riet (Read), een soort dunne twijg, 
dat een zwiepend geluid maakt en lucht verplaatst. Tevens 
werkt ze in een groot gebied, zodat een paard weg kan. 
Juist dit uit de weg kunnen gaan, geeft informatie, maakt je 
creatief in het bedenken van nieuwe spelletjes om je paard 
te laten leren en de band te verstevigen. Je richt je veel 
meer op kleine signalen die een paard geeft. Dit geeft een 
prachtige communicatie over en weer.

De naam Carolyn Resnick was al eens bij me langs gekomen, zomaar in een stukje op internet. Ik besteedde er verder geen 
aandacht aan, maar zoals dat gaat, ze was kennelijk wel blijven hangen, want een paar weken later was de tijd rijp en kwam 
haar naam nog eens langs. Ik kreeg een uitnodiging per mail om een workshop bij te wonen volgens de methode van deze 
vrouw, de zogeheten Waterhole Rituals. Eind juli ging ik naar Emst en was ik te gast bij Monique Ros van Vires Animaliae, die 
het geheel organiseerde.  Tekst en foto’s: Jannet Dijkgraaf

De cursus bij Monique wordt begeleid door twee 
vrouwen: Julia Felton en Stina Herberg. Julia reed vanaf 
haar zevende al paard, leerde bij Kelly Marks en haalde 
Monty Roberts’ certificaat Natural Horsemanship. Dat 
heeft haar veel ervaring gegeven met zeer moeilijke 
paarden. Ze stuitte op het werk van Carolyn Resnick, 
die haar tot haar grote verrassing uitnodigde om stage te 
komen lopen. Het veranderde haar leven en nu geeft ze 
veel cursussen om dit te delen met andere mensen, ook 
binnen het bedrijfsleven. 
Stina komt oorspronkelijk uit Noorwegen, heeft vele 
reizen gemaakt over de hele wereld, die haar blik zeer 
verruimd hebben. Nu woont ze op St. Vincent, een 
paradijselijk eiland in de Caribische Zee. Ze is daar direc-
teur van het Richard Vale Nature & Hiking Center en 
traint veel studenten en vrijwilligers. Paarden waren haar 
hobby, maar de laatste drie jaar zijn die steeds belangrij-
ker geworden in haar leven. Dit kwam in een stroom-
versnelling toen ze in aanraking kwam met een kudde 
verwilderde paarden op St. Vincent. Met behulp van de 
methode van Carolyn Resnick heeft ze toegang tot hen 
gekregen. Een ervaring die ze heel graag wil delen.

Voor deze workshop zijn we op het terrein van 
Monique en mogen met haar kudde paarden bezig 
zijn. Tijdens het weekend blijkt weer hoe fantastisch 

paarden zijn en hoe graag ze samen werken. Monique 
is naar Carolyn geweest in Amerika, om haar training 
te volgen en dat geeft de toon aan binnen Monique’s 
kudde. De paarden mogen zichzelf zijn.
Het begin pakt me meteen. Na een voorstelrondje 
– er zijn vier andere vrouwen en ik - begint Julia de 
inleiding. Carolyn heeft haar methode onderverdeeld 
in zeven rituelen: ”The Waterhole Rituals” (WHR). 
In dit weekend zullen we deze theoretisch, praktisch 
met de paarden, en oefenend met elkaar, doorlopen.

Het eerste ritueel gaat ervan uit dat een kudde 
paarden activiteiten heeft met elkaar, zoals eten, 
stoeien, krauwen, verhoudingen bepalen. Daarnaast 
doen ze ook niets met elkaar, ze staan lijkt het te 
niksen. Juist die tijd van niets doen is heel belangrijk, 
het is een soort van quality time. Het is tijd die we 
gek genoeg wel met onze andere huisdieren door-
brengen. Honden, poezen zijn meestal in de buurt, 
ze hangen om ons heen als we tv kijken of een boek 
lezen. Je deelt je territorium. Met paarden zijn we 
meer bezig, er moet iets gebeuren, al is het maar 
borstelen, hoeven uitkrabben, naar de stal brengen. 
Paarden lijken dat ‘doenerige’ van ons moeilijk te vin-
den. Juist vanuit het niet handelen, ontstaat een band. 
Het is de belangrijke eerste stap en waar je altijd op 
terug kunt vallen als het niet lukt binnen je training. 
Carolyn geeft aan: een uur rijden gaat vooraf aan een 
uur rondhangen, niks doen, als een warming up. Dus 
pak een stoel, eventueel een boek en ga zitten, meer 
niet. Kijk hoe je paard reageert. Je hoeft een paard 
niet apart te nemen, je hebt geen roundpen nodig of 
een afgezet gedeelte, je kunt ‘territorium delen’ in de 
kudde. Natuurlijk kun je het ook met één paard doen. 
Misschien staat je paard op een pensionstal en zijn 
andere eigenaren er niet van gediend als je met de 
hele kudde paarden aan de slag gaat. Neem je paard 
dan mee in een ruimte waar hij zich op zijn gemak 
voelt. Je kunt dan verspreid wat hooi neerleggen.

Als het paard je bij het ‘territorium delen’ niet 
met rust laat, moet je hem weg sturen in zijn energie. 
Ga staan en stuur hem weg door bijvoorbeeld je Read 
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te gebruiken. Zo kan je ook snel ontdekken of hij wel 
of niet dominant is. Het is nu jouw plekje en hij mag 
er bij staan maar moet je met rust laten. In de cursus 
zijn we eerst gaan zitten, terwijl er een paar paarden 
liepen die hooi kregen. Soms kwamen ze een kijkje 
nemen, snuffelden aan de stoelen, aan onze haren 
of schoenen. Bij ‘territorium delen’ kan het weken 
duren voor een paard contact zoekt. Dat hangt af van 
wat hij in zijn leven van mensen heeft mee gekregen. 
Zijn het slechte ervaringen dan kan het zeer lang 
duren voor er enig vertrouwen is. Ook paarden die 
afgestompt zijn in het contact met mensen zullen tijd 
nodig hebben. Het verhaal van Stina die een kudde 
verwilderde paarden onder haar hoede kreeg was 
een zeer inspirerend voorbeeld hoe dit eerste ritueel 
haar heeft geholpen bij de omgang met haar paarden.
Het tweede ritueel is ‘alleen’ maar ‘Hallo zeggen’. 
Je wilt nog niks van het paard, je gaat naar hem toe 
en reikt je hand naar hem uit. Wacht tot hij zijn neus 
naar voren steekt om jou zachtjes aan te raken of 
zachtjes te ruiken, en loop weer weg. Meer niet. Wij 
komen in haar energieveld, dus het paard bepaalt wat 
zij ermee doet. Dit laatste is het belangrijkste aspect, 
het laat het paard zien wie je bent, wat je wilt en 
hoe je te werk gaat. Je loopt namelijk weg bij haar 
vandaan als ze niet op je uitnodiging in gaat. Dat met 
rust laten geeft vertrouwen en wordt gedaan vanuit 
respect. Het paard houdt de controle en zij snapt dat 
je vriendschap wilt sluiten.

Voedsel neemt een belangrijke plaats in binnen 
Carolyns aanpak. Ik weet dat er veel meningen zijn 
over het geven van beloningen. Er zijn mensen die er 
fel op tegen zijn en er zijn mensen die het veelvuldig 
gebruiken tijdens bijvoorbeeld clickertraining.
Dit weekend heb ik ervaren dat het een prachtig 
middel is om leiderschap neer te zetten. Je neemt 
je positie in en bouwt daarmee aan je eigen respect 
(het derde ritueel). Op het moment dat je het geven 
van iets lekkers helemaal in eigen beheer kan houden 
werkt het enorm stimulerend en motiverend. Paarden 
leren dan super snel. Is een paard alleen maar gericht 
op het verkrijgen van voedsel, vertoont het opdringe-
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Meer weten? Kijk vooral op deze websites en naar de filmpjes. 
Carolyn Resnick: www.carolynresnickblog.com   
Stina Herberg: www.stinaherberg.wordpress.com
Julia Felton: www.connect-thru-horses.com  
Monique Ros: www.vires-animaliae.nl
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om van haar plaats te komen, bij een ander is een flinke 
stap voorwaarts doen genoeg. Daardoor leer je gelijk 
veel over de energie van je paard. De eerste keer schrikt 
een paard echt, maar als je wat verder bent in het spel 
dan zie je dat ze je echt beginnen te volgen en dan 
draaien ze mee in je cirkel om je in het oog te houden. 
De rollen zijn dan omgedraaid. 

De laatste twee rituelen, samen bewegen en samen 
dansen zijn een gevolg van de band die ontstaan is, zij 
zijn de slagroom op de taart. Wij zijn er in de cursus niet 
aan toe gekomen. Wat helemaal niet erg was omdat er 
al genoeg voorbij kwam wat de moeite meer dan waard 
was.

De moeilijkheid met geschreven woord is, dat je 
er geen beelden bij hebt. Kijk vooral op de website van 
Stina Herberg of op die van Julia Felton en Monique. 
Via hen kom je vanzelf filmpjes tegen die als voorbeeld 
dienen. Die van Stina zijn opgenomen in haar Paradijsje, 
bovendien is zij een heel uitnodigend persoon, gewend 
om voor grotere groepen te spreken. Haar seminar op 
zondag was dan ook interessant en onderhoudend met 
de nodige humor. Mensen zijn welkom op St. Vincent, 
dat is duidelijk. Ik heb ondervonden dat Julia, Stina en 
Monique zeer toegankelijk waren, ook Carolyn schijnt 
dat te zijn. Ze willen enorm graag deze methode uitdra-
gen. Je krijgt makkelijk contact met hen via de mail. Ik 
heb voor het eerst ervaren dat er gewerkt wordt vanuit 
echte vrijheid, het paard heeft de keus om weg te gaan 
en maakt zelf de beslissing om te blijven. Ik heb ‘missing 
links’ gekregen, verbindingsstukjes die ik nog niet in mijn 
bagage had. Met deze cursus heb ik die verbindingen 
gezien en ervaren. Eenmaal thuis kon ik ze moeiteloos 
toepassen. Het was voor mij wel belangrijk om in de 
praktijk te ervaren hoe krachtig de WHR werken. Ze 
gaven me nieuwe doorkijkjes hoe een kudde onderling 
functioneert, hoe daar lijn en regel in zit. Die had ik door 
er alleen over te lezen niet zo opgepikt. Kijken en mee 
doen was voor mij doorslaggevend. Als paarden de vrij-
heid krijgen, hebben wij het ook!

Natuurlijk met dank aan Monique die met een 
gebroken been toch doorzette om dit weekend mogelijk 
te maken, terwijl ze ook zo graag mee had willen doen 
en dat, voor zo goed en kwaad als het ging, deed vanuit 
haar rolstoel. Ook dank aan mede cursisten: Geerteke, 
Nina, Sabrina en Shanien. Samen bezig zijn, oefenen, 
praten met gelijkgestemden is altijd een cadeautje. Ik 
heb genoten van de paarden met hun prachtige kleur-
tjes: Fleur, Bo, Stream, Jade, Zilver, Ayla, Full-moon, 
Celeborn, zij waren zoals alle paarden zijn, heel behulp-
zaam en deden graag mee en… waren erg leuk om te 
fotograferen.
We werden smakelijk verzorgd door Bibiane Bandringa 
en Maja vd Maten. Zij zorgden dat er elke keer eten en 
drinken klaar stond en namen taken van Monique als 
gastvrouw over. Daar had ik bewondering voor.
Monique zal samen met Julia de volgende WHR Clinics 
gaan geven. Wanneer deze plaats vinden, kun je zien op 
de site van Julia en Monique.
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rig gedrag dan is zij niet in staat om te leren, dan is ze 
alleen bezig met eten. Het gaat erom dat je de baas 
bent over de voedselpot. Zodra een paard dit snapt 
laat zij het voedsel voor wat het is en richt zich op 
jou. Het verkrijgen van dit overwicht vergt wel enige 
oefening maar is tegelijk een spel. Een belangrijke 
regel is dat je de beloningen niet bij je draagt, dus 
niet in je zakken propt of in een heuptasje doet. De 
wortels of wat dan ook leg je buiten het hek of in een 
afsluitbare pot. Doet je paard iets wat een beloning 
waard is dan loop je naar de pot toe, dit stimuleert je 
paard actief mee te lopen, je te volgen. Als spel kun je 
een emmer wortels neer zetten. Bij elke poging van 
het paard om de emmer te bemachtigen stuur je haar 
weg met behulp van het stokje. Ook vanaf een meter 
staan staren of lieve hoofden trekken wordt afgewe-
zen. Een emmer wortels alleen maar neerzetten en 
er vervolgens niets mee doen is niet de bedoeling. Je 
kunt een opdracht verzinnen, zoals bv een bal aanra-
ken en haar daarvoor in ruil een stukje wortel geven. 
De fascinatie voor de emmer blijft achterwege en de 
bal vormt de ingang tot verder spel.

Ik vond zelf het spel: ‘Zoek de schat’ erg leuk. 
Je verstopt op het terrein waar de paarden lopen 
stukken wortel en gaat met ze op zoek. Jij loopt 
voorop, als de leidende merrie en laat ze steeds de 
verstopplaats zien en geeft ze de wortels. Ik deed dit 
thuis met één van de paarden en in een mum van tijd 
had ik ze allemaal achter me aan. Het is dan wel tijd 
om ze manieren bij te brengen, anders gaan sommige 
paarden andere domineren met alle gevolgen van 
dien, bijten of schoppen naar elkaar. Op dat moment 
creëer je een zeer onveilige situatie. De herrieschop-
pers stuur je weg, ze mogen niet mee doen voor ze 
zich netjes gedragen.

Stina’s wilde paarden waren een mooi voor-
beeld hoe voedsel in het voordeel kan werken. Toen 
ze voor haar werk op St. Vincent ging wonen, vond 
ze daar een groep paarden die er gekomen waren om 
toeristen te plezieren. Degene van wie ze waren kon 
de zaak niet rond krijgen en had de paarden eenvou-
dig weg aan hun lot over gelaten. Ze zwierven op het 
eiland en werden veelal weggejaagd. Een paar van hen 
was dus in mensenhanden geweest, maar op een ver-
keerde manier, en de andere kenden mensen alleen 
van een afstand. Ook al wist ze al veel over paarden, 

deze kudde stelde haar voor allerlei problemen. Met 
behulp van Carolyn online, kreeg ze elke keer een 
stukje meer vertrouwen. De bananenplantage was 
daarbij een goede hulp. Afkeur bananen waren er in 
overvloed en de paarden aten die graag. Van Stina en 
haar paarden zijn prachtige filmpjes te zien op you-
tube, echt een aanrader, het geeft een beeld hoe de 
methode van Carolyn werkt.

Het is op Stina’s filmpjes ook goed te zien, hoe je 
binnen een kudde met een enkel paard kunt werken. 
Door nood gedreven kon ze haar paarden niet apart 
nemen, er ontstond gelijk paniek. Mits je de voed-
selpot goed onder beheer hebt weten paarden heel 
goed met wie je bezig bent, de andere gaan gewoon 
door met grazen. Dit heb ik ook tijdens het weekend 
ervaren. Je richt je aandacht op het paard waar je 
graag mee wil werken, de andere negeer je of stuur 
je weg als ze opdringerig worden. Ze gaan al snel iets 
anders doen. Door de rituelen te volgen, ga je steeds 
over naar een volgende fase. Dit is een natuurlijke 
volgorde en is ook te doen voor mensen met minder 
ervaring. De rituelen geven houvast en zijn eenvoudig, 
pas bij de zesde en zevende ga je steeds meer vaar-
digheden ontwikkelen. Bij deze laatste twee gaat het 
dan ook over samen bewegen en in vrijheid dansen. 
De rituelen lopen niet zozeer op in moeilijkheidsgraad 
maar ontwikkelen zich al gaande naar een diepere 
band. Een zeer vrouwelijke benadering dus. Het in 
relatie zijn staat voorop.

Als je je paard hooi hebt gegeven, verdeel het 
over kleine hoopjes, je kunt dan het vierde ritueel 
doen, het van achter leiden. Als je paard staat te 
eten, benader je het van achter, opzij, zodat ze je 
kan zien en met behulp van je Read stuur je haar weg 
bij het hooi. Automatisch loopt ze dan door naar 
de volgende hoop. Het begin is gemaakt. Dit doe je 
een paar keer. De meeste paarden snappen dit heel 
goed. Je kunt het ook zonder hooi gaan doen, terwijl 
ze gewoon lopen te grazen. Je stuurt je paard kleine 
stukjes voor je uit. Rent ze voor je weg, dan onttrekt 
ze zich aan jouw invloed, dan keer je terug naar de 
hoopjes met hooi. Er is dan nog onvoldoende basis 
om verder te gaan.

Binnen de relatie is het belangrijk dat een 
paard je in de gaten houdt, dat er oogcontact is. De 
leider van de kudde wordt namelijk altijd in het oog 
gehouden. Heb je de attentie van het paard dan geeft 
het je een prachtige mogelijkheid om te communice-
ren, het wordt veel makkelijker. Ook een verlegen 
paard krijgt daardoor steeds meer vertrouwen. Het 
oogcontact is dan ook het vijfde ritueel. Het spel wat 
erbij hoort vond ik erg leuk om te doen, het bracht 
een kinderlijk gevoel omhoog omdat het uitdagend 
is, je moet heel goed opletten en dat geeft een pret-
tig soort spanning. Als je op gegeven moment achter 
haar bent, en zij niet reageert, stuur je haar van haar 
plaats af door haar aan het schrikken te maken. Een 
dominant paard heeft veel herrie en bombarie nodig 
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Jade doet een poging richting de wortel

Stina op ‘haar’ 
paradijselijk eiland


