DOMINIQUE KAFFA (23, hrassistent) rijdt sinds haar
zevende. Haar paard Bella trok
haar door twee depressies
heen. @gypsyhorsebella.

“Bella is mijn goeroe. Ik spreek
vaak hardop mijn gevoelens naar
haar uit en ik weet zeker dat
ze me begrijpt. Zij praat terug
zonder woorden, maar het is voor
mij heldere taal. Het is geven

VERLIEFD
OP EEN
PAARD

ALS EEN PAARD JE GOEROE, SPORTMAATJE EN KNUFFELBEEST INEEN IS, IS HET NIET RAAR DAT JE KNETTERGEK
OP DAT DIER BENT. “ZE PRAAT TERUG ZONDER WOORDEN.”

en nemen in onze relatie. Als ik
met een chagrijnige kop bij haar
aankom, hoef ik niet te verwachten
dat zij lief gaat doen. Ik heb twee
keer een depressie gehad en Bel
heeft me daardoorheen getrokken.
Ze was mijn lichtpunt, de reden
om mijn bed uit te komen. Hoe
slecht ik me ook voelde, ik wilde
voor haar zorgen. Normaal houdt
ze er niet van als ik aan haar hoofd
pluk; maar ben ik verdrietig, legt
ze haar neus op mijn schouder en
mag ik haar ongelimiteerd kussen.
Elke keer als ik op haar rug zit en
we mooie tochten maken over het
strand mag ze lekker sprinten. Ik
leg mijn leven zo in haar handen,
vol vertrouwen. Hopelijk krijgen
we later tegelijk onze eerste
grijze haren en kunnen we samen
terugkijken op een mooi verleden.”
shirt KAPPA broek GANNI X LEVI’S
gilet ZIPPER laarzen en chaps
STYLINGSTOCK

‘VOOR
HAAR
KWAM
IK MIJN
BED UIT’

YAËL HAGELSTEIN (21,

ROMY HUISMAN (31) doet aan

student onderwijsassistent)

dressuur en geeft les. Ze rijdt

heeft twee paarden. Met Rose

het hele land door om mensen

‘ZIJN
GELUK
STAAT
ALTIJD
VOOROP’

rijdt ze dressuur en met Vosje
doet ze aan springen en cross.
@rose_vosje_.

“Op mijn veertiende kwam mijn
verjaardagscadeau ons pad opge-

te helpen met het trainen van
hun paard. @snuitable.

“Mijn kamer hing vol met posters
uit de Penny en ik was vijf toen
ik op paardrijden mocht. Op de

reden. De klep van de trailer ging

manege leerde ik dat paarden in

open en daar stond Vosje, versierd

het gareel moeten. Dat je tegen ze

met roze linten en een strik in haar

mag schreeuwen of ze een ferme

staart. Al sinds mijn achtste was

tik moet geven als ze ‘lastig’ zijn,

dit mijn droom, maar mijn ouders

tijdens het opzadelen bijvoorbeeld.

bleven herhalen dat zo’n dier duur-

Maar een paard met rugklachten

der en bewerkelijker is dan een

reageert dan, terecht, gespannen.

konijn. Ik moest eerst bewijzen dat

Snuitje kwam in mijn leven toen ik

ik verantwoordelijk genoeg was.

zeventien was. In die periode ging

Nadat ik jarenlang vol overgave

ik me verdiepen in de islam en vlak

voor onze drie shetlanders zorgde,

voor mijn achttiende verjaardag

kreeg ik Vosje. Ze heeft pit en dat

ben ik bekeerd. Mijn ogen gingen

vind ik fijn; met een slome sjokker

open en ik schaamde me voor hoe

kan ik niet zoveel. Vosje en ik

ik voorheen met paarden omging.

houden van ‘crossen’: een paar-

Moslims en dieren? Geen gouden

densport waarbij je binnen een

combi volgens veel mensen. Maar

bepaalde tijd een hindernisbaan

volgens de islam mogen we dieren

aflegt. Springen over boomstam-

niet slaan, niet brandmerken, niet

men, greppels of strobalen en

ondervoeden en hebben ze recht

door water galopperen. Paarden

op genoeg beweging. Het is zo

spiegelen gevoelens en daarom

speciaal om samen te werken met

stap ik in een rotbui nooit op haar

een dier van een paar honderd

rug. Oneerlijk tegenover het dier,

kilo. Ik vergelijk paardrijden met

want we krijgen geheid ruzie. Als

ballroomdansen: de man leidt de

ik zie dat ze een dagje geen zin

vrouw, zodat zij kan shinen. Als

heeft, gaan we lekker knuffelen en
geef ik haar een snoepje. Gewoon
een beetje chillen.”
blouse STYLINGSTOCK riem MAJE
oorbellen FUNKY & FANCY

‘MET EEN
SLOME
SJOKKER
KAN IK
NIETS’

ruiter ben ik ondergeschikt aan het
paard, zijn geluk en welzijn staat
altijd voorop.”
jurk ELISABETTA FRANCHI jas SCOTCH
& SODA laarzen STYLINGSTOCK hoed
LAURA DOLS

BREGJE HEIJMAN (25) runt
JULIA HIEBELER (20, student

haar eigen manege waar

politicologie) speelt vanaf haar

het welzijn van haar vijf

veertiende polo en deed mee

‘HIJ
HEEFT
RECHT
OP Z’N
MENING’

aan toernooien wereldwijd.
@julia_hiebeler.

“Ik ben opgegroeid op een Franse
boerderij. Mijn ouders fokten en
trainden paarden. De veulentjes
Paarden zijn elegant en door hun
empathisch vermogen maken ze
oprecht contact met mensen. Om
polo te kunnen spelen is onderling
vertrouwen de basis; dat ondervond ik op mijn elfde. Ik mocht
met mijn vader mee op zakenreis
naar Argentinië, waar ik mijn eerste
polocursus deed. De adrenaline,
snelheid en vereiste precisie: ik
vond het zo tof. Bijkomend voordeel is dat ik door de polosport
overal in de wereld mensen heb
leren kennen. Vrouwen met hoeden, knappe mannen en liters
champagne: dat soort toernooien
zijn de krenten in de pap. Maar ik
hou veel meer van de knussere
variant: met een kratje bier ergens
op een veld polo spelen. Het zijn
echt niet alleen rijkeluiskindjes
die dit doen. Ben je getalenteerd,
zijn er zeker mogelijkheden, met
hulp van sponsoren bijvoorbeeld.
Je moet niet vies zijn van stallen
uitmesten, vroeg opstaan en veel
trainen: polo is hard werken.”
shirt en riem STYLINGSTOCK

‘POLO
IS ECHT
GEEN
RIJKELUISPORT,
HOOR’

@vriendophoeven.

“Ik beschouw mijn paarden als
vrienden, niet als huurfietsen
die ik na thuiskomst direct in de
schuur zet. Er zijn maneges waar
paarden altijd maar op stal staan;
supersaai voor ze. Ik verwacht
niet dat ze altijd naar mijn pijpen

TEKST CHARLOTTE VAN DRIMMELEN FOTOGRAFIE DESIRÉ VAN DEN BERG STYLING LIDEWIJ MERCKX VISAGIE CHRISTEL MAN

lagen bij ons thuis op de bank.

lespaarden vooropstaat.

dansen. Het is volgens mij net als
bij het opvoeden van kinderen:
ouders weten wat goed voor ze
is, maar die kleintjes hebben ook
recht op een mening. Niet dat
kinderen en paarden altijd hun zin
moeten krijgen, maar een relatie
groeit door wederzijds respect en
gelijkwaardigheid. Hilmar en ik zijn
de ultieme match en we zitten op
dezelfde golflengte. Laatst reden
we langs een weiland toen ik zin
kreeg om hard te galopperen, en
hop: daar ging hij al. Mijn liefde
voor paarden heeft met mijn
verleden te maken. Ik had geen
fijne thuissituatie waardoor ik een
gesloten meisje werd. Vrienden
maken vond ik moeilijk en ik
voelde me alleen. De manege was
mijn uitvalsbasis. Ik kwam er vijf
dagen per week. Met paarden
voelde ik voor de eerste keer echt
aansluiting. Ik voelde me gezien.”
gilet en spijkerbroek MONKI
hoed STYLINGSTOCK

