
WAT IS CENTERED RIDING? 
 Centered Riding betekent rijden vanuit je centrum. 
Het is een vernieuwende aanpak van het klassieke 
paardrijden. Bij Centered Riding gaat het om 
lichaamsbewustzijn van de ruiter en de kracht van 
verbeelding. Het leert je een taal waarmee je paard 
jouw aanwijzingen beter begrijpt en makkelijker kan 
opvolgen. En waarmee je beter kunt luisteren naar 
wat je paard jou vertelt. 

Centered Riding gaat uit van positief leren en ervaren. 
Je kunt het gebruiken bij alle niveaus en disciplines in 
het werken met paarden. 

HOE KAN CENTERED RIDING JOU EN JE PAARD 
HELPEN?
Centered Riding helpt je om mentaal en fysiek een 
betere ruiter te worden.

Het verbetert je souplesse en stabiliteit en de 
duidelijkheid van je hulpen. Het helpt je om de 
bewegingen en reacties van je paard beter te volgen 
en begrijpen, en makkelijker spanning los te laten. 
Je krijgt betere afstemming met je paard en werkt 
samen in harmonie. 

Paardrijden en trainen wordt makkelijker en meer 
ontspannen, zowel voor jou als voor je paard. Het 
vertrouwen en het plezier in het rijden nemen 
daardoor toe, voor jullie allebei.

Centered Riding is geschikt voor ruiters en 
instructeurs van alle leeftijden, van alle niveaus en 
interesses. Van recreatie tot internationale topsport, 
en bij therapeutisch rijden. Het kan je ook helpen als 
je door blessures pijn ervaart tijdens of na het rijden. 
Je kunt het gebruiken voor elk type paard en in elke 
discipline. Ook bij mennen of grondwerk.

WAAR KOMT CENTERED RIDING VANDAAN?
Centered Riding is ontwikkeld door Sally Swift, 
auteur van baanbrekende boeken. Het is gebaseerd 
op kennis van humane en paardenanatomie, balans 
en beweging. En op begrip van hoe je denken je 
lichaam stuurt en hoe dat samen weer je paard 
beïnvloedt. Centered Riding instructeurs maken 
gebruik van centreer- en grondingstechnieken, 
mentale verbeelding en sportpsychologie. Daardoor 
kun je oude bewegingspatronen (h)erkennen en ze 
vervangen door meer gebalanceerd, vrijer en 
gecoördineerd gebruik van je lichaam. Met als doel 
dat jij en je paard vrijer en makkelijker bewegen en 
samen kunnen groeien. Daarbij maakt het niet uit of 
je recreatief rijdt of in de sport actief bent. Centered 
Riding heeft jou en je paard altijd wat te bieden!

CENTERED RIDING: DE BASIS
Centered Riding gaat uit van 6 basisprincipes.

Zachte Ogen – een ‘brede blik’, waardoor je beter 
kunt voelen en bij jezelf kunt blijven
Ademhaling – een goede ademhaling voor een 
betere houding, ontspanning en energie
Bouwblokken – uitlijnen van je lichaam voor betere 
balans, rechtheid en bewegingsgemak
Centreren – bewegen vanuit je centrum voor 
balans, harmonie, kracht en controle
Gronden – goed in je lijf zitten en in het hier en nu 
zijn, voor mentale en fysieke stabiliteit en balans
Duidelijke intentie – weten wat je wilt, voor 
duidelijke aanwijzingen aan je paard

Als je aan deze basis werkt, verbetert dat je balans, 
je vrijheid van beweging, en het vertrouwen en de 
harmonie tussen jou en je paard. 
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MEER WETEN?
Over de hele wereld zijn Centered Riding instructeurs 
actief. Ook in Nederland. Centered Riding instructeurs 
hebben een gedegen opleiding gehad en volgen 
bijscholingen. Er zijn vier niveaus. Een instructeur kan 
pas naar een volgend niveau na een groeitraject.  
Alleen de hogere niveaus mogen clinics geven. Zo 
garanderen we kwaliteit van de gevraagde instructie. 

CENTERED RIDING INSTRUCTEUR NIVEAUS
Level 1: de instructeur kan Centered Riding 
technieken toepassen in de eigen discipline

Level 2: de instructeur is verder gegroeid in Centered 
Riding en in het werken met paarden

Level 3: de instructeur heeft gedegen kennis en 
ervaring met de zes basisprincipes en kan deze 
overbrengen, de instructeur is bevoegd om Centered 
Riding Open Clinics te geven 

Level 4: de instructeur is vergevorderd in kennis en 
ervaring en is bevoegd om Centered Riding Open & 
Advanced Clinics, CR Instructor Courses and 
Instructor Update Clinics te geven. 

CENTERED RIDING CLINICS

• Open Centered Riding Clinics - In deze clinics 
worden de zes basisprincipes uitgelegd en toegepast. 
De clinics staan open voor alle ruiters van 
verschillende niveaus en uit verschillende disciplines. 
Ze zijn zowel geschikt voor nieuwkomers als voor 
bijscholing. Deze clinis mogen alleen worden gegeven 
door instructeurs met level 3 of hoger.

• Centered Riding Instructor Course - Een 
tweedelige opleiding van in totaal 7 dagen. Bedoeld 
voor instructeurs die willen leren hoe zij Centered 
Riding technieken in hun lessen kunnen gebruiken. 
Bij goed gevolg certificaat Level I Centered Riding 
Instructeur. Deze opleidingen mogen alleen worden 
gegeven door instructeurs met level 4.

• CR Instructor Update Clinics - Bedoeld als 
bijscholing voor gecertificeerde Centered Riding 
instructeurs. Gericht op doorlopende studie, 
professionele ontwikkeling en groei. De Update Clinics 
mogen alleen worden gegeven door instructeurs met 
level 4.

MEER WETEN?
ZOEK JE EEN INSTRUCTEUR?
WIL JE EEN CLINIC VOLGEN?
Ga naar www.centered.riding.org!

Op de site www.centeredriding.org vind je alle 
informatie, waaronder: 
• een overzicht van alle internationaal gecertificeerde
   CR Instructeurs
• data van Centered Riding Clinics 
• een E-Bulletin 
• en heel veel informatie!

Centered Riding organisatie
 ‘Centered Riding’ is een geregistreerd handelsmerk, 
in handen van Centered Riding, Inc. Centered Riding, 
Inc. is een Internationale non-profit organisatie, 
opgericht om instructeurs op te leiden en het werk 
van Sally Swift aan te leren, te behouden en te 
promoten.


