
1. Schuif het borsttuig ondersteboven over het hoofd en draai 
het recht, met de groeirichting van de manen mee.

2. Leg het schofttuig op en gesp het licht vast. Later kunt u 
zo nodig nasingelen. 

3. Het schofttuig ligt ongeveer een handbreedte achter de 
schoft.

4. Maak de staart vrij, leg de culeron voorzichtig om de 
staartwortel en gesp hem vast.

5. Leg de broek op. De broek dient één handbreedte onder de 
zitbeenknobbel te liggen.

6. Bevestig de opgerolde strengen.

7. Rol de strengen uit en leg ze onder de rugriem. 8. Doe het hoofdstel om. 9. Maak eerst de keelriem vast en vervolgens de neusriem. 10. Controleer of de keelriem goed op maat is gegespt. 11. Tussen de neusriem en de neus passen twee vingers. 12. Kinketting uitdraaien naar rechts en zodanig vasthaken 
dat de scharen van het bit een hoek van 45º vormen ten 
opzichte van de mondspleet.

13. Leg de leidsels over de rug van het paard. 14. Breng de leidsels door de sleutels van schofttuig en 
borsttuig en gesp ze vast aan het bit.

15. Steek de leidsels op. 16. Het paard is nu klaar om te worden ingespannen. 17. Plaats de lamoenstokken in de brancardbeugels. 18. Sluit de brancardbeugels. 

19. Maak de strengen vast. 20. Bevestig de broekriem. 21. De broek ligt een handbreedte 
onder het zitbeen bij strak 
staande strengen.

23. De groom blijft voor het paard staan tot de koetsier op de bok zit.22. Gesp de buitensingel losjes vast. 24. Goede rit!

Optuigen in 6 stappen
1. Opleggen borsttuig  2. Aanbrengen schofttuig en rugriem  
3. Opleggen broek  4. Uitrollen strengen  5. Hoofdstel aandoen  
6. Leidsels bevestigen (tuig afnemen in omgekeerde volgorde)

enkelspanInspannen met

Inspannen in 6 stappen
1. Bevestig linkerstreng  2. Bevestig rechterstreng  3. Bevestig 
rechterbroekriem  4. Bevestig buitensingel rechterzijde  5. Bevestig 
linker broekriem  6. Bevestig buitensingel linkerzijde (uitspannen in 
omgekeerde volgorde)
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1. Schuif het borsttuig ondersteboven over het hoofd.  2. Draai het schofttuig recht, met de groeirichting van de 
manen mee, tot het op zijn plaats ligt.

3. Leg het schofttuig op en gesp de binnensingel licht vast. 4. Bevestig het schofttuig aan de strengdrager. 5. Maak de buitensingel vast. 6. Bevestig de rugriem en de culeron.

7. De strengen zijn opgerold zodat ze niet op de grond 
hangen.

8. Bevestig de strengen aan de strengkappen en schuif ze 
(eventueel) door de strengendragers.

9. Leg de strengen op de rug, onder de rugriem. 10. Het borsttuig ligt één handbreedte boven het borstbeen. 11. Er past minimaal 1 rechtopstaande hand tussen de rug 
en de rugriem, bij sportpaarden

12. Doe het hoofdstel aan.

13. De keelriem en kinketting worden bij het bijdehandse 
paard aan de linkerzijde vastgemaakt en bij het vande
handse paard aan de rechterkant. De stoot van de neus
riem wijst bij het bijdehandse paard naar rechts, bij het 
vandehandse paard naar links.

14. Bij het bijdehandse paard gespt u het linkerleidsel vast 
aan het bit, bij het vandehandse paard het rechterleidsel.

15. Bij het bijdehandse paard bevestigt u het rechterleidsel 
aan het bakstuk, bij het vandehandse paard het linker
leidsel.

16. Steek de leidsels op. 17. U brengt de paarden naar de wagen en plaatst het 
bijdehandse paard aan de linker en het vandehandse 
paard aan de rechterzijde van de disselboom.

18. Gesp de binnenleidsels vast.

19. Gesp de disselriemen losjes vast. 20. Maak de strengen vast (eerst het bijdehandse paard en 
daarna het vandehandse) en werp het rechterleidsel over 
de ruggen naar links.

21. Disselriemen op maat vastgespen. 23. U bent nu klaar om op te stappen.22. Gesp de kruisleidsels vast, schuif uw pink in het 
pinkriempje en leg de leidsels over uw linkerarm.

24. Goede rit!

Optuigen in 6 stappen
1. Opleggen borsttuig  2. Aanbrengen schofttuig en rugriem  
3. Opleggen broek  4. Uitrollen strengen  5. Hoofdstel aandoen  
6. Leidsels bevestigen  (tuig afnemen in omgekeerde volgorde)

tweespanInspannen met

Inspannen in 6 stappen
1. Eerst buitenstreng en dan binnenstreng bij het bijdehandse 
paard vastmaken  2. Eerst buitenstreng en dan binnenstreng bij het 
vandehandse paard vastmaken  3. Rechterleidsel over de ruggen 
naar links werpen  4. Disselriem bijdehandse paard vastgespen  
5. Disselriem vandehandse paard vastgespen  6. Kruisleidsels aan 
elkaar gespen  (uitspannen in omgekeerde volgorde)

Het bijdehandse (linker)paard wordt aan de linkerzijde en het vandehandse (rechter)paard aan de rechterzijde opgetuigd. De volgorde van optuigen is gelijk aan die van het enkelspan.
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