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Het klinkt logisch, maar de allereer-
ste stap bij het overgaan op stang 
en trens wordt nogal eens overge-
slagen: de basis moet zowel rij-

technisch als qua hoofdstel goed zijn. En als die 
basis goed is, dan komt er volgens Karin sim-
pelweg alleen nog een stang bij en is de over-
gang niet heel groot. Lynne beaamt dat: “De ba-

sis voor het later goed op stang en trens lopen, 
begint al wanneer je een paard zadelmak maakt. 
Voordat ik met een paard begin met zadelmak 
maken, laat ik er al een bit- en hoofdstelfitter 
naar kijken. Alles om ervoor te zorgen dat ze 
een goede start krijgen. Een paard moet gelijk 
een fijn gevoel hebben met zijn hoofdstel en 
bit.” 

Wanneer stap je over?
Ondanks dat Lynne vindt dat je de stang en 
trens niet per sé nodig hebt wanneer je op een 
hoger niveau rijdt, stapt ze met haar meeste 
paarden over op ongeveer ZZ-licht niveau. “Pas 
als het gevoel op trens helemaal goed is en het 
paard het juiste niveau heeft, stap ik over. Geef 
je paard wel de kans eraan te wennen, ondanks 

Zodra de klasse Z nadert, komt ook het rijden met stang en trens in beeld. Vooral als je nog 
weinig ervaring hebt, is het kiezen van de juiste bitten en deze ook nog goed inhangen een 
hele opgave. Zelfs bij meer ervaren ruiters gaat het nog lang niet altijd goed. Dressuur
amazone Lynne Maas en biomechanisch bitfit specialist Karin Toetenel leggen uit waar je op 
moet letten, hoe je de juiste keuzes maakt en wanneer je klaar bent voor de overstap.
TeKsT: BeTTine Van HarseLaar | FoTograFie: Lysanne eijLanDer

stang en trens
De overstap naar

een correcte ophanging van de stang en trens bitten, en de juiste aanname van de teugels. Karin hangt de stang en trens op de juiste wijze in.
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>>

dat het geen groot verschil zou moeten maken 
ten opzichte van de trens. Persoonlijk vind ik 
dat je het vooral niet te vroeg moet doen. Ik zie 
vaak dat mensen zodra ze hun laatste winstpunt 
in de M2 hebben gehaald, gelijk een stang en 
trens willen. Doe dat niet! Z1 vind ik voor een 
stang en trens eigenlijk nog te vroeg, vooral 
omdat een heel groot deel van de ruiters in die 
klasse nog niet genoeg handigheid heeft om 
kundig met een stang en trens om te gaan. Je 
kunt wel thuis vanaf het Z1 of Z2 vast rustig en 
onder begeleiding met de stang en trens oefe-
nen, wanneer je geen ervaring ermee hebt het 
liefst maar één of twee keer per week.”
De overstap naar de stang en trens is volgens 
Karin soms voor ruiters vaak nog groter dan 
voor het paard. “Vergis je niet: je moet een 
paard wel echt leren op stang en trens te lopen. 
Neem vooral bij gevoelige paarden goed de tijd, 
en wees jezelf ervan bewust dat je met een 
stang veel meer aan een paardenlijf zit. Wanneer 
je zelf nog weinig ervaring hebt, geef jezelf dan 
minstens een maand de tijd om goed met de 
stang en trens om te leren gaan.”
Karin krijgt helaas nog vaak de vraag van mensen 
of ze hun paard op een stang en trens hoofdstel 
wil zetten omdat hun paard niet fijn in de aanleu-
ning loopt of sterk is. “Met die paarden wil ik 
eerst zorgen dat ze goed lopen op een gewone 
trens, voordat we überhaupt aan een stang en 

trens gaan denken.” Lynne vult aan: “Bedenk jezelf 
eerst: waarom loopt hij niet goed op trens? Komt 
dat door een rijtechnisch probleem, of omdat het 
qua hoofdstel en bit al niet klopt? Gebruik de 
stang en trens niet als oplossing voor een rijtech-
nisch probleem.”

Het uitgangspunt
Voordat Karin een fitting voor een hoofdstel 
doet, kijkt ze het paard eerst na. “Dan praat ik 

niet alleen over het hoofd of de mond, maar 
over het hele lichaam. Dat bekijk ik in flexie, 
extensie en in beweging, dus ik voel niet alleen 
met mijn handen. Ik kijk bijvoorbeeld ook wat 
de gewrichten doen. Het kan soms zijn dat ik 
iets in het paardenlichaam tegenkom, zoals een 
zadelprobleem, of dat het gebit nagekeken moet 
worden, paarden die gevoelig zijn achter de 
oren, dat soort dingen. Dat moet eerst opge-
lost.”
Als uitgangspunt bij het fitten van een stang en 
trens hoofdstel neemt Karin altijd het trens-
hoofdstel en bit dat de ruiter al heeft, tenzij 
zich daar problemen voordoen. “Daarna ga ik 
stap voor stap wisselen met hoofdstelonderde-
len of bitten. Met een paard dat bijvoorbeeld 
heel gevoelig is achter de oren begin ik meestal 
met het kopstuk, maar met een paard dat slecht 
verbinding neemt begin ik bij het bit. Qua kop-
stukken heb ik verschillende typen kopstukken. 
Niet alleen ‘cob’ of ‘full’, maar echt verschillen-
de vormen, zodat ik kan kijken welke drukver-
deling het beste bij het paard past. Dat geldt 
ook voor bitten. Ik heb verschillende maten, ty-
pen en merken. Niet iedere vorm of ieder merk 
zal bij ieder paard passen, net zoals dat met za-
dels of bijvoorbeeld onze schoenen zo is. Naast 
de bitten en kopstukken kijk ik ook naar ver-
schillende vormen van neusriemen en werk ik 
met onderleggers onder het hoofdstel.”

stang uitmeten
Wanneer Karin nog veel aan de trens verandert 
om die goed te krijgen, laat ze haar klanten 
eerst daar nog even op doorrijden. Zo kunnen 
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Waarom eigenlijk?
Waarom zou je eigenlijk de overstap maken naar een stang en trens, wanneer al

les in principe op trens net zo goed voor elkaar moet zijn? Het rijden op stang en 

trens is van oudsher bedoeld om te laten zien dat je vaardig genoeg bent om met 

twee teugels te werken. ook is een stang en trens verplicht wanneer je internatio

naal wil starten. Heeft het ook rijtechnische voordelen? Karin legt uit: “ik vind het 

mooi om een paard met een goede stang en trens te zien. Het kan het rijden mak

kelijker maken, maar je moet het er niet om die reden in hangen. je kunt met een 

stang meer kracht zetten, maar dat is nooit een antwoord op deze vraag. als je 

de stang daarvoor nodig zou hebben, moet je terug naar de basis en vooral niet 

op stang en trens gaan rijden.” Lynne vult aan: “in principe maakt het geen groot 

verschil of ik mijn paarden op trens of op stang en trens rijd. Desondanks heb ik 

het idee dat paarden op stang en trens toch makkelijker gedragen gaan.”

Voordat Karin overgaat op het fitten van de stang en trens, beoordeelt ze eerst altijd het hele paard, zowel op 

stand als in beweging. Zodra het paard de stang en trens in heeft, bekijkt ze het paard uiteraard weer.
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de paarden aan de juiste aanspanning wennen 
voordat de stang en trens erin komt. Pas als dit 
allemaal klopt, is het tijd voor de volgende stap: 
het uitmeten van de stang. Als je het kopstuk, 
neusriem en trensbit al goed hebt, dan zal als 
het goed is het gevoel op stang en trens volgens 
Karin niet heel veel meer wijzigen. “Op zo’n 
moment heb ik al veel informatie over het 
paard. Ik kan goed inschatten wat voor type 
druk bij dat paard past en daar kan ik de stang 
bij zoeken. Als je paard dus op de trens goed 
loopt, en je hebt de juiste stang op de juiste op-
hanging erbij, dan zal je paard als het goed is 
net zo fijn weglopen.” Bij de overstap naar stang 
en trens laat ze in principe het trensbit altijd 
hetzelfde. “Waarom zou ik het trensbit verande-
ren als het huidige bit goed werkt? Wel wissel 
ik van een gewone trens naar onderlegtrens. Dat 
is dus hetzelfde mondstuk, maar met een klei-
nere bitring en soms een maatje dunner. Door-

dat de stang in de mond erbij komt, kan er an-
ders simpelweg ruimtegebrek ontstaan.”

De juiste opHanging
Niet alleen de keuze voor het juiste bit, maar ook 
de ophanging van de stang en trens is belangrijk. 
De stang en de trens horen niet op elkaar te lig-

gen, maar voor elkaar. Ook ziet Karin het vaak 
fout gaan bij de strakte van de kinketting. “De 
trens hangt altijd eerst in de mond, en daarna de 
stang. De trens hoort dus iets hoger te hangen 
dan de stang. Zodra je stang even hoog of hoger 
dan de trens hangt, dan komen de bitten over el-
kaar heen. Dat is funest: zodra de stang en trens 

elkaar raken krijg je beschadigingen op de lagen 
en waarschijnlijk ook rijtechnische problemen.” 
Hoeveel ruimte moet je dan tussen de stang en 
trens houden? “Er moet wel ruimte tussen de 
bitten zitten, maar hang je stang vooral ook niet 
te laag. Hoe lager je de stang hangt, hoe minder 
druk je paard aankan op zijn lagen.” 

Karin demonstreert de ruimte tussen de stang 
en de trens die bij Electra van Lynne inhangt, 
door haar vinger tussen de bitten te steken. 
“Zorg op dat moment dat de ruiter te paard zit 
en de teugels op normale druk heeft, net zoals 
met rijden. Steek dan je vinger tussen de stang 
en de trens in; deze moet hier precies tussen 
passen. Je moet dan wel beide bitten goed voe-
len, maar het moet geen druk geven op je vin-
ger. Als het op jouw vinger drukt, zal het bij het 
paard ook pijn doen.” Karin doet de kinketting 
één haakje losser, en voelt weer: “Wat er nu ge-
beurt, is dat de stang bij een normale teugel-
aanname te ver doorschaart. Daardoor trek je 
tijdens het rijden het bit als het ware een beetje 
omhoog. Op dat moment krijg je wél te weinig 
ruimte tussen de bitten. Dus zelfs de strakte van 
de kinketting kan een verschil maken in de op-
hanging en werking van je bitten.”

Welke stang kies je?
De vraag die Karin altijd het eerst van haar klan-
ten krijgt, is of ze voor een hoge of lage tong-

 

De teugelvoering
er zijn twee manieren om je stang en trens teugels vast te houden. Zie hiervoor 

de foto op de volgende pagina. Zoek hierin je eigen voorkeur, vertelt Karin. “ik 

laat klanten altijd beide manieren voelen zodat ze zelf kunnen kiezen. je kunt de 

stang onder de pink nemen en de trens onder de ringvinger. en je kunt de trens 

onder de ringvinger nemen, en de stang tussen de middelvinger en de ring

vinger, dan kruisen de teugels elkaar. ik laat mensen vaak ook halsstrekken, om 

ze te laten voelen dat dan ook de stangteugel losgelaten moet worden. Hierin 

moet de stang zachtjes mee glijden met de trens en in het oppakken moet je 

niet te veel ‘graaien’, dat zie ik heel vaak.”

‘gebruik de stang en trens niet als oplossing 

voor een rijtechnisch probleem’

Lynne demonstreert met electra welk verschil een trensbit kan maken. Links loopt electra niet verkeerd, maar met de goede trens met het gebogen mondstuk in, zoals op 

de rechterfoto, loopt de merrie een stuk fijner; meer bergop en van achteruit.

14-15-16-17-18-19_stangentrens.indd   16 04-08-20   16:31



Dressuur | 17

R i j t e c h n i s c h

boog moeten kiezen. Dat is volgens haar niet 
het belangrijkste: “Voor mij is het meer van be-
lang of een stang naar voren of omhoog is ge-
bogen. Daar laten paarden veel grotere verschil-
len op zien dan op de tongboog. Er bestaan naar 
voren, omhoog en naar achteren gebogen stan-
gen.” Ze benadrukt dat het niet zo is dat – zoals 
vaak wordt gedacht – een naar voren gebogen 
stang vriendelijker is. “Dat heeft puur met de 
voorkeur van het paard te maken. Als hij iets 
niet fijn vindt, is het ook niet vriendelijker. De 
naar achteren gebogen stang gebruik ik liever 
niet, omdat deze in mijn optiek altijd te veel 
aangenomen moet worden, voordat deze qua 
bitvorm normaal in de mond ligt. Ook is het 
met deze stang praktisch onmogelijk om vol-
doende ruimte tussen de stang en de trens te 
houden. Of een paard liever een naar voren of 
omhoog gebogen stang wil, hangt van zijn ei-
gen voorkeur af. Dat zal je simpelweg moeten 
testen.”

tongboog
Veel mensen denken dat een hoge tongboog 
veel ruimte geeft aan de tong, en daarmee ook 
vriendelijker is. Dat is niet zo, stelt Karin. “Ik 
snap de logica erachter, maar het is niet waar. 
Een hoge boog komt in de mond zo ver naar 
boven te liggen, dat deze eigenlijk net als een 
tonglepel wordt platgedrukt. De belasting op de 
tong wordt met een tongboog vaak juist hoger.” 
Vooral een stang met een tongboog die niet 
vloeiend loopt, maar ‘plotseling’ begint, kan 
pijnlijk zijn voor een paard. De ‘uiteindes’ van 
de boog drukken op de lagen van het paard, dit 
kan je bij jezelf voelen door de stang op de bo-

venkant van je platte hand te leggen en te bewe-
gen. Vergelijk dit met een meer gelijkmatige 
boog: die verdeelt de druk beter. 
Karin hoort ook vaak dat een rechte stang, dus 
zonder tongboog, scherper zou zijn voor paar-
den. “Dat is niet helemaal waar. De druk van 
links naar rechts is bij deze stangen vaak juist 
veel gelijker. Veel paarden willen echter toch iets 
van een boog, omdat de druk zich dan wat met 
de tong mee vormt.”

maat bitten
Over de maat van de bitten is Karin duidelijk: 
“Een stang hoort niet uit te steken, maar moet 
aansluiten op de mond. Net als je gewone trens, 
die moet ook aansluiten. De één hoeft dus niet 
breder of smaller dan de ander. Een te groot bit 
kan scheef trekken en wordt onstabiel in de 
mond. Een stang heeft meer bewegingsvrijheid 
dan een trens, en bewegingsvrijheid kan ook 
negatief zijn. Als je een broek aan hebt met een 
riem erom, dan laat je die riem ook gewoon 
aansluiten, niet te los, en niet te strak. Een te 

losse riem gaat te veel bewegen en die raak je 
kwijt. Zodra je een stang hoort, bijvoorbeeld 
klapperen of tikken, dan zit er iets niet goed. 
Met een te losse stang verlies je je aanleuning.” 

electra kiest
Om te laten zien wat voor verschil een gewoon 
trenshoofdstel of -bit kan maken, demonstreert 
Karin dit bij Electra van Lynne. Ze rijdt eerst 
met haar eigen trenshoofdstel. Ondanks dat het 
lang geleden is dat Electra op trens liep, rijdt 
Lynne er zo mee weg. Electra swingt er fijn 
overheen. Op het tweede trensje dat Karin bij 
Electra in doet, eveneens een dubbelgebroken 
trens, maar dan met een recht in plaats van een 
gebogen mondstuk, loopt de merrie ook zo 
weg en wanneer je haar niet kent zou je er niets 
aan zien. Maar toch is ze een stuk minder fijn 
dan op het eerste bitje: ze buigt minder goed, 
wil niet mooi bovenin lopen en is minder voor-
waarts. Het verschil tussen bitten is soms maar 
heel klein: tussen ‘goed’ en ‘perfect’. Karin laat 
ook zien welk verschil het gebruik van een  >>

Karin maakt voor de laatste verfijning gebruik van 

onderleggers onder het hoofdstel.

ieder paard heeft een eigen voorkeur qua vorm van 

het kopstuk.

er zijn twee manieren om de teugels van de stang en trens vast te houden. Lynne demonstreert ze hier: met zoals op de linkerfoto de stang onder de pink, of zoals op de 

rechterfoto met de stang onder de middelvinger.
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ander kopstuk of een onderlegger kan hebben, 
waarbij ze met wisselen steeds erop let dat alles 
verder aan het hoofdstel precies hetzelfde blijft. 
Ook dit maakt duidelijk een verschil in de hou-
ding die Electra wil maken, en in hoe voor-
waarts of soepel ze van achteruit naar voren 
loopt. Hetzelfde demonstreert Karin met ver-
schillende stangen. 

Wisselen
Wanneer haar paarden eenmaal goed op stang 
en trens lopen, wisselt Lynne dan nog vaak te-
rug naar haar trenshoofdstel? “Eigenlijk niet”, 
vertelt de amazone. “Dit omdat, wanneer je het 
goed doet, het in principe geen verschil maakt 
met een trenshoofdstel. Met een stang erbij 
moet je gevoel niet anders worden. Wanneer je 
zelf nog minder ervaren bent met stang en 
trens, wissel dan wel af, puur voor het comfort 
van je paard. Heel soms komt het voor dat paar-

den toch apart reageren op stang en trens. Voor-
al bij die paarden is het heel belangrijk om écht 
op zoek te gaan naar het juiste bit.
Als ik voor het eerst met stang en trens rijd, 
zorg ik wel altijd dat ik direct de teugels juist 
aanneem. Het is niet de bedoeling dat je eerst 
bijvoorbeeld met een heel losse stangteugel gaat 
rijden omdat dat ‘vriendelijker’ zou zijn. Heb je 
stangteugel gewoon op een normale manier er-
bij, want met een te losse stang rijden is nooit 
goed.”

materiaal van Het bit
Vaak wordt beweerd dat het materiaal van het 
bit een groot verschil kan maken voor het 
paard. Karin ziet dat anders: “In principe maakt 
het materiaal van het bit weinig uit, tenzij je 
paard een allergische reactie geeft. Kunststof 
heeft niet mijn voorkeur. Kunststof bitten zijn 
wel flexibel, dat scheelt al iets, maar van kunst-
stof bitten zie ik vaak brandblaren in de mond 
ontstaan. Ook RVS heeft niet direct mijn voor-
keur ten opzichte van bijvoorbeeld aurigan, sa-

 

lynne maas
Lynne Maas reed met diverse paarden succesvol grand Prix 

en nam deel aan meerdere WK’s voor jonge dressuurpaarden. 

Met eastpoint (v. Westpoint) en electra (v. jazz) rijdt ze momen

teel internationaal. Lynne runt een trainingsstal op stoeterij Kortland 

in alblasserdam.

‘als je Z gaat rijden 

en je wil graag op stang 

en trens, zorg dat je 

het dan goed doet’
Drie verschillende stangen qua vorm en tongboog, waarvan vooral de onderste met de smalle, hoge tongboog 

niet Karins voorkeur heeft.

Door de ruiter op het paard de teugel aan te laten nemen, kan je correct voelen of er voldoende ruimte tussen 

de stang en de trens zit door een vinger tussen de twee bitten te steken.
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lox of iets anders, omdat RVS heel traag op-
warmt in de mond. Een materiaal dat snel op 
dezelfde temperatuur komt als de mond van 
het paard, ervaart het paard vaak als prettiger.” 
Bij het kiezen van een onderlegger voor de kin-
ketting van de stang, heeft Lynne wel een voor-
keur: “Let er bij een onderlegger vooral op dat 
deze niet gaat draaien, dat het stabiel blijft lig-
gen. Wanneer de onderlegger stil ligt, zal je 
aanleuning dat ook worden.”

tips
Karin en Lynne delen graag nog wat inzichten 
en tips voor de overstap naar stang en trens. 
Lynne benadrukt dat een eenmaal gefit hoofd-
stel niet automatisch voor eeuwig zo blijft: 
“Soms gaat ineens mijn gevoel in het rijden 
achteruit. Als ik in mijn rijden voel dat mijn 
paard minder goed loopt, of dat het qua gedra-
genheid of aanleuning achteruit gaat, laat ik 
eerst Karin langskomen. Vaak moet er dan iets 
worden versteld. Dat kan bijvoorbeeld komen 
doordat leer is uitgerekt.” Ook is het van belang 
altijd scherp en kritisch op jezelf en je hoofd-
stel te blijven. Lynne: “Als je Z gaat rijden en je 
wil graag op stang en trens, zorg dat je het dan 
goed doet. Als je het thuis zelf fout doet, dan 
kunnen paarden er heel heftig op reageren en 
kan je veel verpesten.” 
Karin vult nog aan dat ze het liefst de overstap 
naar stang en trens maakt vanaf een hoofdstel 
met een gewone Engelse neusriem. “Stap niet 
direct van een hoofdstel met lage neusriem over 

op stang en trens. Laat je paard eerst wennen 
aan een trenshoofdstel met een gewone neus-
riem en laat je paard hier comfortabel mee 
worden.”
En misschien wel het belangrijkste: “Als je geen 
gevoel hebt om met stang en trens te rijden, 
doe het dan niet of laat je hierin heel goed be-

geleiden om te zorgen dat je het leert. Een stang 
heeft een directe inwerking op de lagen en ver-
groot door de hefboomwerking ook de druk op 
het kopstuk. Het is niet iets waar je zo even mee 
aan de slag gaat, of iets wat je zo even in hangt. 
Laat je goed begeleiden en zorg altijd dat 
je basis goed voor elkaar is”, besluit Karin.

 

karin toetenel
Biomechanisch bitfitter Karin Toetenel volgde in Deurne de 

opleiding tot paraveterinair en is daarnaast gediplomeerd 

oruninstructrice en masseur voor sportpaarden. Door de jaren 

heen ontwikkelde ze haar kennis op het gebied van biomechanica 

en gezondheid van het paard. Met haar bedrijf 2FitHorses helpt ze klanten op 

het gebied van hoofdstellen, bitten en aanleuning. Karin ontwikkelde ook een 

volledige opleiding tot biomechanisch bitfitter.

Wanneer alle bitten 

goed hangen, showt 

Lynne met electra 

nog een prachtige 

piaffe.

Karin demonstreert hoe een stang met aangenomen 

teugel in de mond ligt.

Door de stang op deze manier op je hand te leggen, 

kun je het effect van de tongboog voelen.
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