
Kinderen wakker schudden voor het ontbijt, je 
haar in de plooi doen, kids naar school brengen  
of helpen, werken, boodschappen doen, eten en 
dan… naar stal! Vrouwen van ongeveer midden 
twintig tot een jaar of 45 hebben het maar wat 
druk. Hoe doen ze dat toch allemaal?!

HOE HOUD  
IK ALLE 
BALLEN ?HOOG
TEKST CHRISTINE DIJK BEELD GETTY IMAGES

P aardrijden is een intensieve hobby of 
beroep. Recent onderzoek wijst uit dat 
maar liefst veertig procent van de jonge 
amazones geen kinderen heeft, terwijl het 
landelijk gemiddelde op vijftien tot twintig 

procent ligt. Betekent het dat ze zich liever bezig-
houden met hun lievelingsdier dan met de zorg voor 
het nageslacht? Of speelt een gebrek aan tijd hun 
parten? Desondanks zijn er voldoende voorbeelden 
van vrouwen die hun paard(en) wel weten te combi-
neren met relatie, kinderen en werk. De toverwoor-
den zijn plannen en loslaten. Buitenlandse moeders 
kijken met verbazing en bewondering naar hoe relaxt 
wij in Nederland met onze kinderen omgaan en hoe 
het ons lukt om alle ballen in de lucht te houden.

GOEDE AFSPRAKEN MET DE BIJRIJDER 
Twee jonge kinderen heeft Fauve van Bemmel uit 
Maarssen. Naast haar gezin en het huishouden werkt 
ze twee ochtenden in de week in de zaak van haar 
man. Ze geeft al zo’n tien jaar les bij de Veldruiters 
en is jurylid. Met haar eigen paard startte Fauve 
Z2. ‘Voor mijn eerste zwangerschap heb ik lang 
nagedacht of ik Twister moest verkopen. Met mijn 
schoonzusje Michelle heb ik de afspraak gemaakt dat 
zij hem bijrijdt. Ik zit nog twee keer per week in het 
zadel. In het begin reed ik nog wedstrijden en sprong 
en croste ik ook. Ik merkte echter dat ik minder lef 
had gekregen. Nu houd ik het op ritjes in de bak of 
in het bos.’ Ze voegt eraan toe dat ze Twister sowieso 
niet had kunnen houden als hij niet bij haar ouders 
had gestaan. ‘Zij doen zo veel voor me!’ 

‘DE KINDEREN ZIJN GEK OP NIKE’
Shannon Jansen is moeder van twee kinderen van 
veertien en negen jaar en heeft een leidinggevende 
functie. Ze was 23 toen haar zoon werd geboren. 
‘Mijn zelfgefokte ruin Nike wegdoen was geen optie. 
De pensionhouder riep dat het wel snel over zou zijn 
met paardrijden: “Let maar op, dat gebeurt altijd 
met die jonge moeders!” zei hij. Ik nam me voor om 

‘IK WILDE TE VEEL’
Sanne Hazen uit Ridderkerk is vierdejaarsstudent 
Geneeskunde aan het Erasmus Medisch Centrum 
in Rotterdam. Ze werkt één dag in de week in het 
ziekenhuis. Met Alonso start ze ZZ-Licht. Geneeskun-
de is een zware studie, en toch gaat Sanne elke dag 
naar haar paard. Alleen als het echt niet anders kan, 
wordt hij door iemand anders gedaan. ‘Vooral in het 
eerste jaar van mijn studie had ik het best moeilijk. 
Ik wilde te veel: tentamens halen, paardrijden, naar 
alle feestjes en op kamers gaan. Ik heb nu geleerd 
dat dat niet altijd gaat en dat je bepaalde dingen 
moet opofferen. Ik sla nu liever een feestje over, 
zodat ik de volgende dag fit ben voor de training. 
Ook ben ik thuis blijven wonen omdat dat dichter bij 
de stal is waar Alonso staat.’ Op stal noemen ze haar 
wel eens ‘de nachtrijder’. Ze gaat altijd eerst studeren 
en daarna naar haar paard, zodat ze lekker ontspan-
nen kan rijden en alle tijd heeft. ‘Na een lange dag 
van colleges en studeren is het juist fijn om met je 
paard bezig te zijn. Al mijn stress verdwijnt dan als 
sneeuw voor de zon. Uiteraard is het ook belangrijk 
om mensen om je heen te hebben die je kunnen hel-
pen. Mijn vriendinnen begrijpen het als ik geen tijd 
voor ze hebt omdat mijn paard voorgaat.’

Tips
1Maak keuzes, zoals minder 
of geen feestjes, of geen 
wedstrijden meer
2 Verhuis je paard naar een 
stal in de buurt
3 Schakel vrienden of 
familieleden in voor kinderen 
en/of paard
4 Neem een bijrijder 
5 Neem je kinderen mee 
naar stal
6 Ga minder werken
7 Zoek een stal met (meer) 
mogelijkheden, zodat je ’s 
avonds kunt rijden of je paard 
beweging kunt (laten) geven
8 Neem een extra groom 
mee op wedstrijd om op de 
kinderen te letten

‘ Het lukt  
me om het  
allemaal vol 
te houden 
met veel hulp 
en begrip van 
mijn man’
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hem ervan te overtuigen dat het moederschap en 
een passie voor paarden best samengingen. Ik was 
er trots op dat ik op mijn lijstje alle dingen die ik 
moest doen, kon afstrepen. Moe maar voldaan lag 
ik in bed. Ik had precies anderhalf uur voor Nike 
als de baby sliep en toen hij ouder werd, speelde hij 
in de bak met zijn autootjes.’ Zes jaar later beviel 
Shannon van de tweede. ‘Ik hield mijn dochter, die 
automatisch gek werd op paarden, bezig met een 
zakje popcorn, druiven of rozijnen. Dat gaf me een 
half uur de tijd om effectief te rijden. Zij stapt een 
kwartiertje in en uit en zo was iedereen blij. Zelfs 
naast mijn vierdaagse werkweek, huiswerk, clubjes, 
huishouden en sociale contacten lukt het mij om het 
allemaal vol te houden, met heel veel hulp en begrip 
van mijn man. Hij weet dat ik dit nodig heb om 
gelukkig te zijn.’ Nike staat inmiddels op een kleine 
stal in de buurt. Shannon prijst zich rijk dat ze haar 
kinderen de liefde voor dieren heeft kunnen mee-
geven. ‘Mijn zoon bracht het samen met Nike tot de 
klasse L1, maar nu hij andere dingen stoerder vindt, 
is hij gestopt met wedstrijden rijden. Een heerlijke 
buitenrit maken samen met mij vindt hij nog steeds 
super. Voor mij dé gelegenheid om een goed gesprek 
te voeren. Nu rijdt mijn dochter haar proefjes in de B 
met Nike. Ik rijd zelf nog maar zelden.’ 

‘KWESTIE VAN PLANNEN’ 
Ook de professionele amazones Alice Naber- 
Lozeman en Joyce Lenaerts kozen voor een gezin. 
Alice runt een eventingstal in Biddinghuizen en heeft 
met haar man Gert twee dochters, Leida van tien 
en Jantien van zeven. Alice: ‘Het is een kwestie van 
een strakke planning. Je kunt de dingen niet meer 
op dezelfde manier organiseren. Ik heb wel naar een 
balans moeten zoeken. Hulp van opa’s en oma’s was 
in het begin onmisbaar. Het combineren van werk, 
paarden en gezin werd gemakkelijker naarmate de 
meiden ouder en dus zelfstandiger werden. Leida en 
Jantien fietsen nu zelf de vijf kilometer naar en van 
school; ik hoef ze niet meer te brengen of te halen. 
En het is ook fijn dat ik thuis werk; tussendoor kan 
ik makkelijk even een was wegwerken.’ Alices dag 
begint om zeven uur. Ze voert de paarden en kijkt 
hoe ze erbij staan na de nacht. Daarna ontbijt het 
gezin Naber-Lozeman met elkaar. ‘Gert heeft de boel 
dan klaargezet, zodat ik zo kan aanschuiven. Hij 
doet veel op het bedrijf, naast zijn baan bij de KNHS. 
De 35 kilometer naar Ermelo legt hij trouwens vaak 
op de fiets af; dat kost maar een half uur extra en zo 
heeft hij meteen gesport! Als de meiden naar school 
zijn, begint het werk op stal: mesten, paarden buiten 

zetten, rijden. Om half vier ben ik weer in huis om 
de kinderen op te vangen. Ik bereid dan meteen het 
avondeten voor. Daarna ga ik weer naar stal en soms 
rijden de meiden hun pony. Na het avondeten ga ik 
door met lesgeven of doe ik de administratie.’ In het 
weekend helpt vooral Leida wel eens mee met de 
paarden. Op- en afzadelen, uitstappen… ‘Jantien en 
zij gaan meestal ook mee als we wedstrijd hebben. Ik 
hoop dat we over een jaar of zes met zijn allen naar 
het buitenland gaan om te rijden. Zo gaat het vaak in 
de eventingsport.’

OUDERS VLAKBIJ
Alles onder controle bij dressuuramazone Joyce 
 Lenaerts (foto)! Of lijkt dat maar zo? Hoe combi-
neert de eigenaar van Stal De Beukenvallei alles? 
Joyce, met een glimlach: ‘Dat vraag ik me ook wel 
eens af! Gelukkig is Stan makkelijk. Hij is drie en 
gaat nog niet naar school. Doordeweeks passen 
mijn ouders een dag op en gaat hij twee dagen 
naar het kinderdagverblijf. Ik zorg dat ik om half 
vier klaar ben met rijden. Lukt dat niet, dan wonen 
mijn ouders om de hoek. Stan is gewend aan ons 
leven. Sinds hij zes weken oud is, gaat hij al mee op 
concours met Marcel en mij. In het weekend gaat 
hij mee op wedstrijd of zijn we thuis. Dan zijn we 
er voor hem. Op stal wordt hij hartstikke verwend, 
maar thuis mag hij niet alles. Stan heeft zelf een 
pony, Whiskey. Hij heeft dertig jaar in de manegeles 
gelopen en mag het bij ons rustig aan doen. Stan 
en Whiskey hebben samen al een Bixiewedstrijd 
gewonnen!’ 

JOYCE 
 LENAERTS: 

‘Stan is 
 gewend aan 

ons leven.  
Hij ging al 

mee naar 
 wedstrijden 

toen hij zes 
weken was’ 
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