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               ~10 Tips voor trailerladen~ 

 

 

Voorwoord 

Dit e-book is geschreven voor iedereen die meer wil weten over trailerladen en 

trailerlaadproblemen. Het omvat 10 praktische tips voor het trailerladen waar je direct zelf 

mee aan de slag kunt.  

Blijf altijd voorzichtig en schakel hulp in van een professional als je er niet uit komt.  

 

Dit is versie 2.0 van ’10 Tips voor trailerladen’.  

Heb je dit boek doorgestuurd gekregen? Ga dan naar www.trailerlaadproblemen.nl om je 

eigen exemplaar aan te vragen, je hebt dan altijd de meest recente versie.  

Bovendien ontvang je dan meer tips in je mailbox en word je op de hoogte gehouden van 

interessante activiteiten en meer e-books.  

 

LET OP: 

Je mag dit e-book gratis weggeven. 

Dit e-book mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid.  

Het is niet toegestaan de inhoud en/ of de opmaak te wijzigen. 

Plaats dit gratis e-book gerust op je website, hyves, twitter of facebook of stuur het door aan 

je mailinglijst 

 

Disclaimer 

Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg en aandacht besteed aan de 

correctheid en juistheid van de verstrekte informatie. 

Elke Wiss kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onjuistheid betreffende 

de informatie. Elke Wiss stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, als gevolg van 

onjuistheden, onvolkomenheden of onvolledigheden in dit e-book, of voor schade als gevolg 

van het gebruiken van beschreven materialen of methodes.  

 
©2014 Elke Wiss 
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~10 Tips voor trailerladen~ 

 

Inleiding 

Wij willen graag op pad met onze paarden; naar het strand, op wedstrijd, en soms moet je 

met je paard naar de kliniek.  

Daar hebben we een trailer voor nodig en het paard moet daar dan natuurlijk ook in.  

Helaas gaat het trailerladen voor veel paarden en hun eigenaren gepaard met stress, angst 

en frustratie.  

 

Paarden vinden het fijn om de dingen te kunnen overzien. Van nature zijn het steppedieren 

en zullen ze zich  niet snel vrijwillig in een kleine, donkere ruimte zonder uitweg begeven. 

Een paard vragen de trailer in te gaan is dus zoiets als een mens met hoogtevrees vragen van 

de hoge duikplank te springen. 

Denk je dat diegene op die duikplank wel vol vertrouwen zal springen voor een pak koekjes 

of een klap met een zweep? Waarschijnlijk niet. 

 

Toch is het mogelijk om ieder paard te leren trailerladen als het maar vanuit rust, begrip en 

respect gebeurt en met een duidelijke communicatie vanuit de trainer. 

 

Mijn motto is ‘Een paard in een trailer zetten is iets anders dan een paard leren laden’.  

Ik heb van het werken met trailerlaadproblemen mijn werk gemaakt en heb inmiddels al vele 

paarden kunnen helpen die een trailerlaadprobleem hadden.  

Middels dit e-book wil ik jou ook een beetje op weg helpen.  

Veel plezier met het lezen ervan! 

 

Heb je hierna nog vragen of kom je ergens niet uit?  

Neem dan contact op via www.trailerlaadproblemen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.trailerlaadproblemen.nl is een initiatief van equus-libris: www.equus-libris.nl  
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                                                  ~10 Tips voor trailerladen~ 

 

 

1. Begrip 

Goed trailerladen staat of valt met het begrijpen van het paard.  

Vaak zie ik dat de eigenaar de beste bedoelingen heeft, maar gewoon niet weet hoe het 

paard de dingen ervaart en hoe je daar als eigenaar het beste op kan reageren.  

 

Heb BEGRIP voor je paard! Voor een paard is in een trailer staan helemaal niet natuurlijk en 

gaat tegen zijn instinct in. Een paard gebruikt zijn zintuigen anders dan wij: zijn ogen staan 

aan de zijkant, wat maakt dat een trailer voor hem nóg kleiner lijkt dan voor ons.  

De geluiden die zijn voeten op de vloer maken komen bij hem ook anders binnen: zijn 

gehoor is gevoeliger voor hoge tonen, wij voor lage tonen.  

Een paard ruikt de dingen ook sterker en beleeft geur anders: de geur van het rubber of 

kunststof van de wanden bijvoorbeeld. 

Ook kan geur gekoppeld worden aan een nare (of juist plezierige) ervaring. 

Dat principe kennen wij mensen natuurlijk ook.  

 

 
 

Heb dus begrip voor het feit dat je paard zich onveilig voelt.  

Waar zou jij behoefte aan hebben als je je onveilig voelt? 

Aan een pak koekjes? Aan een klap met een zweep? Of heb je behoefte aan iemand die je 

rustig uitlegt wat de bedoeling is en je laat ervaren dat het allemaal goed komt? Ieder paard 

kan leren laden, maar wel vanuit begrip, rust én respect voor het paard.  

 

 

2. Praktisch 

Natuurlijk heb ik ook veel fouten gemaakt in het werken met trailerlaadproblemen.  

Had ik rustig de tijd genomen, het juiste materiaal mee en het paard zover dat we konden 

gaan laden… moest ik plassen! 

Dat overkomt me dus niet nog eens.  

Zorg dus voor de goede omstandigheden voor het laden: zorg dat je gegeten en gedronken 

hebt en naar het toilet bent geweest en leg je telefoon aan de kant.  

Niets is zo vervelend om je training te moeten afbreken omdat je zelf naar het toilet moet of 

omdat je telefoon gaat. Het zal maar net zo zijn dat je paard de intentie heeft om de trailer 

in te gaan en jij er net even niet bij bent met je aandacht. Je kunt belangrijke leermomenten 

missen en dat zou zonde zijn.  

 

 

3. Begin op tijd en wacht niet tot het MOET 

Ik word weleens gebeld of ik NU kan helpen met een paard laden, want hij moet NU weg. 

Dat kan natuurlijk; als er een noodsituatie is waardoor je NU moet laden, dan is het niet 

anders. Vaak komt het er dan op neer dat het paard uiteindelijk de trailer op wordt ‘gezet’. 

Soms ontkom je er niet aan, maar de voorkeur heeft het natuurlijk niet.  

Neem dus de tijd: wacht niet met laden tot je ergens heen moet, maar oefen juist op dagen 

dat er geen druk is om ergens heen te gaan.  

Zo heb je zelf veel minder spanning dan wanneer je bijvoorbeeld op wedstrijd moet en kun 
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je deze spanning ook niet overbrengen op je paard.  

Door vanuit rust te werken, kan je paard de dingen beter in zich opnemen en ook beter 

onthouden.  

‘Take the time it takes so it takes less time’.  (Monty Roberts)                                                     

 

4. Beloon de kleinste poging.  

Neem kleine stapjes en beloon de kleinste poging: als je paard écht moeite heeft met laden, 

is het noodzakelijk dat hij een andere connectie met de trailer krijgt.  

Daar is rust, tijd en een kleine opbouw voor nodig.  

Misschien is vandaag het in de buurt komen van de trailer genoeg, daarna 1 voet op de klep 

en de dag daarna 2 voeten op de klep. Zo ervaart je paard geen stress en wordt hij beloond 

voor de kleinste poging.  

Laat het idee ‘hij MOET nu helemaal op die trailer’ varen en je zult zien dat het sneller en 

met meer rust gaat.  

Ik kwam ooit eens bij een merrie met een laadprobleem en juist toen ik even rustig met de 

eigenaresse stond te kletsen, durfde het paard zelf een klein stukje de klep op te lopen.  

 

5. Pas je manier van laden aan je paard aan. 

Het kan zijn dat jouw paard bepaalde dingen fijn vindt met betrekking tot het laden.  

Ieder paard is een individu met eigen behoeftes en gewoontes.  

Onderzoek wat jouw paard nodig heeft om fijn te laden: schot open/dicht, eerst erin/laatst 

erin als hij met z’n tweeën geladen moet, trailer naast een muur parkeren of niet.  

Als je paard iets moeilijk vindt mag je daar best rekening mee houden om de kans op succes 

zo groot mogelijk te maken. 

Dit geeft je paard vertrouwen in jou als zijn trainer.  

 

6. Check je trailer! 

Is je trailer wel veilig/comfortabel voor je paard? 

Wanneer de klep bijvoorbeeld te glad is of de trailer eigenlijk te laag (je paard komt steeds 

met z’n oren tegen het zeiltje), kun je je voorstellen dat je paard er niet graag in gaat.  

Dus kijk eens kritisch naar je trailer en bekijk het eens vanuit het oogpunt van je paard.  

Je kunt denken aan: klep (te steil of te glad?) de bodem, de hoogte, de ruimte tussen voor- 

en achterstang, licht en lucht in de trailer, ligging op de weg etc.  

Je kunt ook eens kijken naar degene die rijdt: neem jij als chauffeur de bochten ruim en niet 

te snel? Rem je comfortabel voor je paard? 

Een leuke oefening om eens echt te beleven wat je paard ervaart, is een klein stukje zelf in 

de (lege!) trailer rijden. Op die manier voel je hoe je tijdens het rijden je balans moet 

bewaren, je hoort de geluiden die je paard ook hoort.  

Die ervaring kun je vervolgens meenemen wanneer je met je paard op pad gaat.  

 

Ooit ging ik eens op buitenrit met een hele groep en aan het eind wilden 2 kleine IJslanders 

de trailer niet meer in. Ik was daar niet als trainer, maar stond het geheel toch van een 

afstandje te bekijken. De eigenaren werden boos op de kleine ponies, want: op de heenweg 

ging het zo makkelijk en nu doen ze gewoon dwars.  

Toen onze hulp uiteindelijk wel werd ingeroepen en ik de trailer eens goed van dichtbij kon 

bekijken, begreep ik wel waarom die paardjes de trailer niet in wilden: de klep was spekglad 

waardoor ze met hun ijzers steeds uitgleden, het was een smalle trailer en hij was heel laag 

en donker.  

Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar het is natuurlijk jammer dat het paard vaak 

de schuld krijgt, ook als hij er niets aan kan doen.  
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7. Strooisel: niet doen! 

Gooi liever geen strooisel op de bodem: stro met een rubberen mat wordt glad.  

Je paard zal, als hij al een beetje angstig is, nog minder vertrouwen krijgen dankzij de gladde 

ondergrond. Als je iets op de grond wilt leggen zou je vlas kunnen gebruiken, maar zelfs dat 

hoeft niet.             

   

8. Geef je paard gelegenheid om te onderzoeken. 

Een paard vindt het fijn dingen te besnuffelen om informatie te krijgen over dit voor hem 

onbekende object en zo zelf te ontdekken dat het niet eng is.  

Paarden gebruiken hun ogen, oren, neus en hoeven om dingen te onderzoeken. Geef hem 

die ruimte en gun hem de tijd om de dingen in zich op te nemen. 

Iets dat het paard zelf bedenkt blijft altijd beter hangen dan dat wij het hem vertellen.   

Onderstaand een foto van Nevasha, een Arabische merrie van 5 jaar oud. Nevasha heeft het 

nodig om aan de trailer te snuffelen, haar tanden erin te zetten en op de klep te stampen. 

Dat geeft haar een gevoel van controle en dus ook rust.  

 

 
 

9. Niet te kort 

Bind je paard niet te kort vast! Paarden gebruiken hun hoofd om in evenwicht te blijven, dus 

zorg dat hij ruimte genoeg heeft om bewegingen van de trailer op te vangen.  

Bind hem ook niet te lang vast zodat hij met zijn hoofd onder het touw terecht komt, 

daarvan kan hij in paniek raken.  

 

10. Niet direct uitladen.  

Voor mijn opleiding tot trailerlader laadde ik mijn paarden gewoon uit en stopte halverwege 

de klep. Met als gevolg dat mijn paard heel geïnteresseerd om zich heen stond te kijken war 

hij nu weer beland was, met zijn voorvoeten nog op de klep.  

Natuurlijk zag hij dan iets waar hij naartoe wilde en donderde vervolgens heel galant van de 

klep omdat hij vergeten was dat zijn voeten daar nog op stonden.  

Daar heb ik dus van geleerd en nu doe ik het anders. 

Haal na aankomst op de bestemming niet direct het paard uit de trailer, maar laat hem een 

paar minuten staan. Anders leert je paard dat stilstaan "uitstappen" betekent, en dat kan 

knap lastig worden als je voor het rode licht moet wachten.  

 

En als laatste nog een BONUS-tip: 

Check je uitrusting: Draag goede schoenen en draag handschoenen! 

Brandblaren in je handen zijn hoogst onprettig, ik spreek uit ervaring... 
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Nawoord 

 

Middels dit e-book heb ik geprobeerd om je een beetje op weg te helpen bij het trailerladen.  

Ik kan me voorstellen dat je na het lezen ervan nog vragen hebt.  

Stel ze gerust, ik zal ze altijd beantwoorden! 

Je kunt altijd een mail sturen naar info@equus-libris.nl  

 

Heb jij problemen met trailerladen? 

Zou jij het ook fijn vinden om weer ontspannen op pad te kunnen met je paard? 

Heb je al van alles geprobeerd maar lukt het nog steeds niet? 

 

Ik help je graag! 

Met een werkwijze die altijd uitgaat van vertrouwen, rust en respect maken we samen een 

trainingstraject op maat.  

Het doel is eigenaar en paard SAMEN te leren laden. 

 

Meer informatie kun je vinden op www.trailerlaadproblemen.nl  
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