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Het wedstrijdteam met begeleiders in de manage van
Sneek

Bijzondere begeleiding Sneker paardenteam
Mentale begeleiding door middel van paardencoaching, begeleiding vanuit de manege en Orthomanuele hulp zijn de
ingrediënten van een speciaal begeleidingsprogramma voor het wedstrijdteam in Ruitersportcentrum Sneek.
SNEEK
Tien leden, telt het wedstrijdteam van het Ruitersportcentrum Sneek. Meiden vooral,
die op wedstrijden alles behalve onverdienstelijk presteren. Ze krijgen begeleiding
middels paardencoaching,
orthomanuele hulp en een
begeleidingsprogramma.
De manege in Sneek is tamelijk uniek in haar manier van
begeleiden van het wedstrijdteam. Bedrijfsleider Harmen
Zwerver (28) leidt het wedstrijdteam samen met Maaike
van Akker (25): ,,Paardrijden
is de enige amateursport
waar de sporters niet worden
begeleid. Wij willen dat an-

ders doen.” De begeleiding
van de ruiters lijkt vruchten
af te werpen; de dames sleepten het afgelopen half jaar
namelijk al meerdere medailles binnen.
Het ruitersportcentrum
werkt als eerste van Nederland met een methode waarbij paardencoaching,orthomanuele geneeskunde én
brede begeleiding vanuit de
manege aan de orde komen.
De manege werkt samen met
OMG Praktijk Leeuwarden.
Een praktijk die door middel
van Orthomanuelegeneeskunde klachten van het bewegingsapparaat behandelt.

Volgens Harmen is het voor
de perfecte lichaamshouding
van belang dat de ruiters
goed worden onderzocht.”

richt zich op fysieke ongemakken, Paard & Coach
begeleidt de ruiters op mentaal gebied.

Fenna Hijlkema (16) uit IJlst is
een van de ruiters die van de
samenwerking gebruik heeft
gemaakt: ,,Ik kon een tijd
lang niet rijden omdat ik erg
last had van mijn rug, door
de behandeling is dat gelukkig verdwenen. Ik denk dat
het ook voor de anderen
teamleden goed kan zijn, uit
voorzorg. Iedereen uit het
wedstrijdteam is wel eens
hard van zijn paard gevallen.
Een beetje hulp kan dus geen
kwaad.”
OMG Praktijk Leeuwarden

De begeleiding is voor de
ruiters waardevol, maar wat
wint de manege er mee?
Harmen: ,,We willen jonge
ruiters en hun ambities ondersteunen. Door de wedstrijden komen de ruiters stapsgewijs op een hoger niveau,
en daarmee ook de manege.
Daarnaast is het voorjonge
amateursporters niet eenvoudig om zelf de startkaarten te
regelen, het vervoer, de gepaste begeleiding.” Maaike
valt hem bij: ,,Je ziet nu ook

al verbetering van het niveau.
Langs de lijn zie je meer; de
leden van het wedstrijdteam
leren van elkaar. Ze hebben
houvast aan elkaar. En als er
iets minder goed gaat, dan ga
ik daar in mijn lessen mee
bezig.”
Manon Tabbers (13) uit Sneek,
ging, voordat ze bij het team
zat, ook wel eens alleen naar
wedstrijden, maar dat bleek
nog niet eenvoudig. ,,Ik merk
dat ik door de groep verbeter.
En als je begeleiders hebt als
Maaike en Harmen, dan
wordt het veel leuker en
makkelijker.”
Carlien Bootsma

