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Betrouwbaarheid
Hoewel niet iedereen hetzelfde karakter 
zoekt in een pony, is het altijd belangrijk 
dat een pony voor de wagen te vertrou-
wen is. De pony moet gehoorzaam zijn 
en naar je willen luisteren. Dit kun je 
trainen door de pony aan de hand mee 
te nemen en netjes met je mee te laten 
lopen. Dus niet voor je uit laten rennen, 
maar leer hem dat hij netjes naast je blijft 
lopen. Laat de pony vast wennen aan 
commando’s als stappen en halthouden. 

Longeren
Als je een pony wilt gaan beleren, kun je 
er natuurlijk in één keer een volledig tuig 
opleggen. De kans dat de pony dit zonder 
meer accepteert is echter niet groot. Het 
is daarom beter om dit stap voor stap te 
doen. 

Je kunt de pony eerst longeren met 
alleen een schofttuig op en als dit goed 
gaat ook met een hoofdstel. Zo kan de 
pony er geleidelijk aan wennen dat er 
steeds meer van hem gevraagd wordt en 
leert hij ook wennen aan een bit in zijn 
mond en oogkleppen voor zijn ogen. Ook 
kun je aan de longeerlijn verschillende 
commando’s oefenen en kan de pony 
conditie opbouwen. 

Aan de lange lijnen
Als een pony gewend is aan het schoftje 
op zijn rug en het bit in zijn mond, kun je 
gaan beginnen met het leren sturen. Het 
makkelijkste doe je dit door de leidsels 
vast te maken aan het hoofdstel en de 
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Een pony beleren voor de wagen is altijd een uitdaging. Het kan zijn 

dat je een pony hebt die alles zonder meer accepteert en binnen een 

week alles doet zoals het hoort, vaak duurt het wat langer voordat 

het goed gaat en soms lijkt het nooit goed te komen. Als je een pony 

wilt gaan beleren voor de wagen, is er een aantal stappen die je 

kunt doorlopen om dit op een goede manier voor elkaar te krijgen.

Voor de autoband aan de lange lijnen

Lange teugel
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pony te trainen aan de lange lijnen. Je 
loopt er dan dus achter en kunt de pony 
zo sturen. Ook de overgangen naar stap, 
draf en het halthouden op commando 
kun je op deze manier oefenen.

Voor een autoband
Als dit goed gaat, kun je weer een stap 
verder gaan en de pony eraan laten wen-
nen om een gewicht te trekken. Om het 
dier niet meteen te zwaar te belasten, 
kun je beginnen met bijvoorbeeld een 
autoband. Deze maak je vast aan het 
borsttuig, op voldoende afstand van de 
achterbenen van de pony. Dit kan in het 
begin best lastig zijn, omdat de pony 
ineens druk op zijn borst voelt als hij 
gaat lopen. Voor veel dieren is het echter 
slechts een kwestie van wennen. 

Eindelijk voor de wagen
Gaat dit allemaal goed, dan is het tijd 
om de pony voor de wagen te zetten! 
Zorg dat er altijd iemand bij is die kan 
helpen als het nodig is en die de pony 
met longeerlijn aan zijn hoofdstel vast kan 
houden. Als de pony eenmaal voor de wa-
gen staat, ga dan niet meteen op de bok 
zitten maar blijf er dan eerst een aantal 
rondes ook zelf naast lopen, om te kijken 
hoe het dier reageert. Daarna kun je op 
de bok plaatsnemen en verder rijden. 

Gaat het stappen goed, probeer dan eens 
een rustig drafje. Doe echter niet teveel 
in één keer, om de pony niet te overbelas-
ten. Als het dier in protest gaat en er gaat 
iets mis ben je namelijk weer helemaal 

terug bij af. Doet de pony alles braaf, dan 
is kan ook de longeerlijn los en loopt de 
pony helemaal los voor de wagen. 
Een jonge pony heeft vaak nog weinig 
hoeven werken en daarom is het be-
langrijk stap voor stap aan het werk te 
gaan. Ga niet te snel en laat een pony 
overal goed aan wennen. Een pony voor 
de wagen leren lopen kost tijd en dit red 

je niet in één dag. Neem hier dus ook 
rustig de tijd voor. Op deze manier heb je 
de meeste kans van slagen. Ook als een 
pony eenmaal goed voor de wagen loopt, 
moet je regelmatig gaan rijden om condi-
tie op te bouwen en de pony ervaring op 
te laten doen in het tuig.

Veel menplezier!

Lange lijnen of lange teugel?
Het verschil tussen werken aan de lange teugel en werken aan de lange lijnen is 
niet groot en de grenzen lopen soms in elkaar over. Toch zijn er wezenlijke verschil-
len in het doel van het werk, de plaats van de begeleider en vaak ook het harna-
chement. 
Kort gezegd is het werken aan de lange lijnen afgeleid van het mennen met een 
pony, terwijl het werken aan de lange teugel is afgeleid van het dressuurmatig 
rijden van de pony. Het werken aan de lange lijnen is vaak een voorbereiding op 
het aangespannen werk en wordt gebruikt om de pony een stuur en een rem te 
geven en te laten wennen aan het tuig. 
Bij het werken aan de lange teugel wordt de pony vooral dressuurmatig getraind. 
Dit betekent concreet dat, na de basis van sturen, remmen en gas geven,  de 
oefeningen verder gaan met bijvoorbeeld de zijgangen en zelfs de verzamelde 
gangen als de passage en piaffe. Het doel is dus vooral het gymnastiseren van de 
pony. 
Het werken aan de lange lijnen wordt meestal gedaan met (een deel van) het tuig 
van de pony. De leidsels worden omhoog gehouden door de ringen op het schoft-
tuig. Dit is handiger voor de begeleider, die bij het werken aan de lange lijnen op 
een afstand van zo’n 2 meter van de pony afloopt. Bovendien kan de pony zo wen-
nen aan het tuig op zijn rug. Bij het werken aan de lange teugel is dit niet nodig en 
kunnen de teugels rechtstreeks van het hoofd naar de handen van de begeleider 
gebracht worden. Dit omdat de begeleider aan één kant van de achterhand van de 
pony loopt.
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