Voor het interyiew hadden we met zijn romp, zodat hij de armen en merendeel van mijn klantenkring
afgesproken bij de 'Horse Paradise benen onafhankelijk kan bewegen, bestaat uit mensen die gewoon willen
Stables' in Aalsmeer, de pensionstal zonder dat hij die gebruikt om zichzelf trainen. Daarnaast begeleid ik mensen
waar haar paard, de Lusitano hengst
Curioso, staat. In tegenstelling tot

de

vele natte en donkere dagen in november
was het prachtig weer en scheen de

zon uitbundig,

zodat Iennifer in de

buitenmanege aan het werk was gegaan.
Haar paard zager prachtig uit. De manen

in

die herstellende zijn van een operatie

aan het paard.

een blessure, maar ook topsporters en
leden van het Concertgebouw Orkest.

evenwicht te houden. Als de ruiter
geen onafhankelijke zit heeft, geeft hij
voortdurend (verkeerde) signalen door

l.

je

lilie ben
en wat doe
dagellikse leven?

je in het

de

Mijn naam is Iennifer Harnett. Ik ben

staart gewassen, de benen gebandageerd

37 jaar geleden in Parijs geboren en heb

waren in twee strengen gevlochten,

met witte bandages en onder het zadel
lag een bijpassend zadeldekje. Iennifer
werkte heel serieus en geconcentreerd.
De training was van het begin tot het
eind goed opgebouwd. Wat me opviel
was dat ze het ritme goed voor elkaar
had en dat ze keurig in balans op haar
paard zat.

Nu bleek dat laatste niet zo vreemd
te zijn, want Jennifer geeft Pilates
lessen. Met Pilates wordt mensen
geleerd om hun lichaam te versterken,

zodat ze een kloppende anatomische
houding hebben, die vanuit de diepe
spieren komt. Voor ruiters is dat heel
belangrijk voor het ontwikkelen van een
onafhankelijke zit. Terwijl de ruiter op
een bewegend paard zit, moet hij in staat
zijn het lichaam in evenwicht te houden
18

de Ierse nationaliteit van mijn vader.
Mijn moeder komt uit Vietnam en mijn
moedertaal is Engels. Door hetwerkvan

mijn vader ben ik op jeugdige leeftijd
in Nederland komen wonen. Op de
internationale school heb ik de lagere en
middelbare school doorlopen. Op mijn
rge ben ik naar Londen vertrokken, waar
ik gestudeerd heb. Na een aantal jaren
in respectievelijk Engeland, Nederland
en Ierland te hebben gewoond, heb ik
in zoo4 een opleiding gevolgd aan het
'Pilates Institute London'. Na afronding

van mijn studie ben

ik definitief

naar

Nederland teruggekeerd, omdat de
mogelijkheden voor het uitoefenen
van mrjn beroep hier gunstiger leken.
Mede door die keu ze heb

ik nu zelf in

Amsterdam een Pilates studio, waar
ik uitsluitend ddn op ddn les geef, Het

(bijvoorbeeld hernia),

of sporters met

2. h)asje

altlid al net paarden bezig?
zesjarige leeftijd mocht ik bii
een manege in Abcoude op pony's

Op

gaan rijden. Op nn'aalfiarige leeftijd
maakte ik de overstap naar paarden.
De manegehouder handelde ook in
springpaarden, waarop ik geleidelijk
aanmocht rijden. Hetwas een geweldige
ik op zo'n jonge leeftijd met
goed bewegende paarden mocht trainen.
Dat heb i[ trvee jaar lang drie dagen in
de week gedaan, dressuur dn springen.
Het was leuk en spannend. Er kwam een

kans dat

einde aan toen we op rnijn veertiende
naar Hilversum verhuisden. Een KWPN
merrie van de handelsstal ging met ons

mee. Zij werd aan huis gestald en ik
ging wedstrijden met haar rijden. Dat
werd geen succes, want ze weigerde
voor iedere hindernis. Niet alleen bii
mij, maar bij iedereen die het probeerde,
tot en met instructeurs. Toch heb ik een
fijne tijd met haar gehad door de vele
buitenritten die we samen in het gebied

rond Hilversurn en Lage Vuursche
hebben gemaakt. Aan het paardriiden
kwam een einde toen ik naar Londen
vertrok.

3. h)anneer en waardoor ontstond

de

Dat kwam indirect door een vroegere
buurman uit Hilversuffi, die met twee
Friezen de mensport beoefende. Ik had
al twaalf iaar niet meer gereden en iedere
keer als ik hem sprak zei hii'wat stom,
stom, stom dat je niet gaat rijden'. Eind
2oo7 had hij me overtuigd en ging ik op
zoek naar een manege om €en aantal
lessen te nemen. Die lessen gaven me

ik het niet

prettig vond om zo dominant te moeten
zijn (duwen en trekken wil ik niet).
Dazelftle gevoel had ik als kind ook al,
maar het kwam nu veel sterker terug. Ik
besloot het anders te gaan doen en ben
gaan zoeken op internet. Nadat ik veel
had gelezenover klassieke dressuur, ben
ik uiteindelijk in Portugal beland . Zonder
specifieke reden, maar gevoelsmatig heb
ikvoor Portugal geko zenom daar te gaan
lessen. Dat bleek een schot in de roos,

want de lessen gaven me onmiddellijk
een positieve ervaring. Hiermee wilde

Culioso was een veilige keuze. Het is
een paard dat in ziin hooftl kalm is,
waardoor ik er zelfmee op stap kan. Als
keuze voor een eerste eigen hengst is
het een goede stap geweest.

wehs een eigen paard te bezitten?

geen goed gevoel omdat

6. h)aatom |wb ie Jut*t derc Lusltano
gekwht?

ik

in Nederland verder, maar dat bleek niet
za gemakkelijk, want er is slechts een
beperkt aantal mogelijkheden om op een
Lusitano te rijden. Daardoor ontstond
de wens een eigen paard te bezitten. En
natuurlijk moest dat een Lusitan o ziin.

7.

ls het paard
gekeurd?

Curioso

was

voor de aankoop

al

goedgekeurd

voordat hij uit Porrugal werd
geimporteerd door Lusovision. Zii

laten de paarden in Portugal zowel
klinisch als rontgenologisch keuren
door een mobiele paardenkliniek,
hetgeen in Portugal heel bijzonder
is, want er zijn weinig in Paarden
gespecialiseerde dierenartsen. Zodta
de keuringsresultaten (Xrays) volgens
de Portugese keuringsarts goed ziin,
worden de foto's en keuringsgegevens
ook nog in Nederland door een
gerenommeerde dierenarts beoordeeld

conform de Nederlandse eisen.

8. h)at is een tgpisahe lcaraktereigensahap vanjouw Lusitano?
Het is een ongelofelijk braaf, tevreden
en ongecompliceerd paard dat altijd
bereid is om met me samen te werken.
De keerzijde daarvan is dat hii wat

flegmatiek is.

9. h)elke disaipline(d beoefen ie met
hem?

Voornamelijk dressuur, daar trainen

4-Hoe

ben

ie

te werk gegaan in

de

zoektoch{naar een geschikt paard?
Eerst heb ik in Portugal gezocht dn
gevonden. Helaas ging de kooP niet
door want bij de keuring vonden ze
OCD in het spronggewricht. Met een
paardenmakelaar heb ik nog heel veel
andere paarden gezien, maar de goede
paarden die mij bevielen, pasten niet in
mijn budget en de goede paarden die
binnen mijn budget pasten, bevielen mij
niet. Uiteindelijk heb ik anderhalf iaar
geleden voor Curioso geko zen. Hij stond
te koop bij Moravita in Coevorden , waar
ik regelmatig naar toe ging om te lessen.
Curioso is zuiver Andrade gefokt. Ziin
fokker is Maria DAndrade de Oliveira e
Sousa..... eell hele traditionele stoeterij.

5.\ilelke

wensen hadie

by

het

uitzoek-

we intensief in. Voor ons plezier en om
Curioso te gymnastiseren, maken we
regelmatig een sprongede en ook dan
werkt mijn Lusitano heel braaf mee.

Een buitenrit maken we maar weinig.
Dat komt, omdat de pensionstal waar
hij staat, tegen het Amsterdamse Bos
aan ligt en daarvan is gescheiden door

een hele drukke hooftlweg. Mocht er
tijdens een rit iets gebeuren waardoor ik
er afval en hij naar stal teruggaat, moet
hij alleen die drukke weg over en dat
risico wil ik niet lopen.
lO. Wat waardeerje het meest iniouw
Lusitano?
Dat ik hem overal mee naar toe kan
nemen. Hij is altijd stabiel en ik kan
erop vertrouwen, dat hij ziin werk elke
dag weer zo goed mogelijk doet.

bewegingen te kunnen uitvogren.

l2-tilat wille in de to*,onct netJe
paard bereken?
Curioso is een paard daterggemakkelijk
leert. Ik hoop dat ik eind volgend jaar
met hem in de Z-klasse kan starten.
Dan wil ik kijken ofik met hem door wil
gaan in de wedsnijdsport of dat ik hem
thuis verder ga opleiden tot leerpaard,

om hem af en toe in te zetten voor
Equilates lessen*).

l3.lt)elke instruateur helpt 1e bli het
opleiden vanJe paard?

Ik train bij
zowel

in

meerdere insffucteurs,

Nederland als

in

Portugal.

Ongeveer ddn keer in de drie weken ga
ik naar Gaby Vegelin, die me helpt bij
het voorbereiden van wedstrijden. We
doen dan oefeningen ten behoeve van

ik zo nu en dan
bij Ton Duivenvoorden van Moravita,
maar de afstand is te groot om daar
regelmatig met Curioso naar toe te
gaan. In Pornrgd les ik de laatste tijd
voornamelijk bij Bento Castelhano.
Inmiddels ben ik al zo'n zo keer in
Portugal geweest. Nu ik Curioso heb,
de proeven. ook les

ik minder vaak. TWee ) drie keer
per jaar ga ik er naar toe voor een korte
intensieve periode met heel veel lessen.
Ik kom dan met zoveel inspiratie terug
om weer een tijd vooruit te kunnen.
ga

l4.lt)at spreek
ie het meeste aan
tn de 'aanpa[ van je Portugese
lnstruateur?
Bento kijkt heel erg naar de ruiter,
hoe die zit en het effect daarvan oP
het paard. Dat slaat bij mij erg aan in
verband met mijn Pilates-werk; de
rirethodische en logische opbouw van
het werk. Ik wil weten waarom; weten

en begrijpen waarom ik dingen doe.
Zo zitik in elkaar als mens. Als ik op
de paarden van Bento zit, voelt dat ds
thuiskomen. Bento heeft in Portugal
niet de faciliteiten o;n les te geven. Ik
voel me dan ook bijzonder bevoorrecht
dat hij voor mij een uitzondering maakt
door mij op zijn paarden les te geven.

l1.lt)aa,r besteedle in de halning de
meeste aandaaht aan?
Ik probeer elke dag zowel aan mezelf
als aan mijn paard te werken en te
voelen wat mijn paard op de betreffende

en van een paard?
Ik wilde een paard dat ik zelf zoukunnen
opleiden, voornamelijk in de klassieke

ll.

dressuur.

Curioso heeft meer tiid nodig om kracht
op te,bouwen om de meer uitgestrekte

A)at gaat moeizamer of heeft langer

tljd

iodis?

dag nodig heeft. Alles wat ik van mijn

instructeurs leer, probeer ik toe te
passen om mijn paard zo goed mogelijk
verder te ffainen. Daarnaast besteed ik

veel aandacht aan mijn eigen houding
en zit, waar ik mijn handen en benen
plaats en hoe ik ze gebruik. Curioso
train ik conform zijn leeftijd en hoe hij
op dat moment is.

[6. Hoe zietjullie werksehema eruit?

We trainen zes dagen per week.
Curioso krijgt 66n dag rust. Ednmaal
in de 14 dagen staat een wedstrijd op
het programma en iedere week, of t4

ik

bevestigend

Dat resulteerde de volgende dag in
een springles, waarvoor hij een ouder
paard had genomen. Na een aantal
sprongen zag hij dat het springen nog
goed in mijn systeem zat, zodat voor
de volgende springles een Alter Real

dagen, springen we.

hengst klaar stond, die niet alleen een
uitstekende piaf kon laten zien, maar
ook over rm4o kon springen.

17. ls de Lusitano goed te eombineren

22.

netje 'verdere' Ieven?
Het is zwaar te combineren omdat ik
lange werkdagen maak. Maar, ik werk
om te kunnen rijden en zorg er voor dat
het rijden altijd kan doorgaan.

de paardenacoommodatie
waar hli staat?
Curioso is hier heel tevreden. Er is
18. Voldoet

een goede binnenmanege, een goede
buitenbaan en het is er rustig. De stallen
zijn ruim en er wordt dik opgestrooid.
De paarden krijgen 3x per dag goed voer
(muesli) en 3x per dag goed hooi. Het
is alleen jammer dat de pensionstal aan
een (te) drukke weg ligt.

19- Hebben de paarden weidegang?
's Zomers zijn er voor de paarden kleine
paddocks met gras beschikbaar, waar
ze een dagdeel mogen staan.

20. Beni!1 zljn enige berlider?
Ia. Ik ben te fanatiek om mijn paard te
delen. Ik wil iedere dag zelf rijden. Als
ik een paar dagen in Portugal ben, heeft
Curioso rust. Datverdient hij . Hij wordt
dan wel door anderen gepoetst en mee
uit wandelen genomen.
21. Zyn er nog grappge/bymndere
anekdotes te vertellen?
De eerste keer dat ik in Portugal was
om te lessen (ik was netweer begonnen
met rijden), viel het de instructeur op
dat ik het paard in galo p zette als een
springamazone. Op zijnvraag of ik veel
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had gesprongen, kon

antwoorden met de toevoeging dat
het minstens 15 jaar geleden was.

Hoe lano ben ie lid van de LVlll en
wat betekint de"vereniging vaorje?

Inmiddels anderh alf jaar, sinds ik in
het bezit ben van Curioso. Ik vind het
leuk om me voor de vereniging in te
zetten. Aan de laatste keuring heb ik

als vrijwilliger meegewerkt. Nu ga
ik me verdiepen in de regels van de
keuring en me die eigen maken, zodat
ik als vraagbaak kan fungeren voor
deelnemers aan volgende keuringen.

23.

Heeft de Lusitano iouw vetrwaehting van dit ras wairgemaakt?

Mijn

zijn allerminst
Ik rijd nu ruim vijf jaar
op Lusitano's, waawan anderhalf
jaar op Curioso. In die tijd is mijn
verwachtingen

teleurgesteld.

zelfvertrouwen enorm gegroeid en heb

ik meer sportambitie gekregen. Ik weet
dat ik nu een 'heter' paard aandurf en
aankan. Omdat ik niet verwacht dat
Curioso de zwaardere oefeningen in
wedstrij dverband zal kunnen uiwoeren,
komt er te zijner tijd een tweede paard

om

daarmee

in de sport verder

te

kunnen komen. En dit nnreede paard zal

ook zeker weer een Lusitano zijn.

x)

Equilates is een bewegingsmethode,
uolrnlmelijk geboseerd 0p Pilatu-

odeniigen, die zich focust ap het uerbeteren

u6n de hauding en stabiliteit usn

de

ruiter met ols dael een onffiankelijke en
hormonreuze zit. Voor meet informane:
w w w .p

il

ates amster d sm . nl .
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