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Mennen

Bakkenist van de menwagen

De groom
de groom is als het ware het verlengstuk van de menner. 
Hij of zij is niet alleen verantwoordelijk voor de verzorging 
van de paarden en voor het poetsen van tuig en koets, de 
groom heeft ook een belangrijke functie tijdens de wed-
strijden. een gesprek met topmenner Riny Rutjens.

e groom is mede verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de rit, begint 

Riny Rutjens zijn verhaal. “Bij spring- 

en dressuurwedstrijden is dat niet 

het geval. Daar levert de groom het paard bij 

aanvang van de wedstrijd netjes gepoetst, 

gevlochten en gezadeld af bij de ruiter, die er in 

de ring alleen voor staat. Binnen de mensport 

gaat het om de combinatie, meerdere facetten 

bepalen of een rit succesvol is of niet. Je hebt 

niet alleen een goede koets, een goed tuig en 

een goed span paarden nodig, maar ook een 

goede koetsier en een goede groom. En je moet 

van tevoren het parcours goed verkend hebben, 

je moet weten wat de perfecte weg is. Anders 

ben je kansloos.”

De hoed en de rand
Wil je met een menwagen de weg op, dan is het 

verstandig om een mencursus te volgen. Is er 

ook een dergelijke opleiding voor grooms? Riny 

schudt ontkennend zijn hoofd. “Toevallig heb ik 

hier vorig jaar nog een lezing over gehouden. 

Niemand weet precies wat de taken van de 

groom inhouden en niemand weet ook hoe je 

een groom het best kunt opleiden. Ikzelf vind 

het belangrijk dat de groom past in het team en 

dat hij het paard door en door kent. Dat hij weet 

hoe het paard reageert. Zeker bij het rijden van 

hindernissen is dit ontzettend belangrijk.”

Bij Rijo Stables, de stal van Riny Rutjens, leren 

de grooms ook de beginselen van het rijden. “Ik 

wil dat mijn grooms kunnen longeren – en dat 

ze ook weten waarom dit belangrijk is. Ik wil dat 

ze voelen hoe het paard beweegt, dat ze weten 

naar welke kant de paarden het makkelijkst bui-

gen, zodat ze ook weten waar het paard het best 

in het span past. En ik wil dat ze plaatsnemen 

op de bok, zodat ze weten waar ik het over heb. 

Dat schept de mogelijkheid om met elkaar te 

overleggen. Hoe meer een groom weet van het 

werk, hoe interessanter hij is voor de sport.”

Familiebedrijf
De vaste grooms van Riny zijn vrouw Jolanda 

en dochter Rodinde. “Tijdens het dressuuron-

derdeel zit mijn dochter achterop de wagen. 

Haar voornaamste taak? Netjes zitten. Maar ze 

is ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Stel 

dat er eens iets gebeurt, bijvoorbeeld dat er 

een streng losgaat, dan moet ik als koetsier op 

de bok blijven zitten. De groom moet dan van 

de koets af om de paarden vast te houden.”

In de vaardigheid, het volgende onderdeel 

van de mensport, krijgt de groom wat meer 

taken toebedeeld. “De vaardigheid staat ook 

wel bekend als kegeltjes rijden. De bedoeling 

is om zo snel mogelijk door een parcours te 

rijden, die is afgebakend met kegels waarop 

gele balletjes liggen. Het is de kunst om tussen 

de kegels door te rijden, zonder de balletjes 

te laten vallen. Hier is stuurkunst voor nodig. 

De groom moet als een soort bakkenist in de 

motorcross meehangen in de bochten, om de 

wagen in evenwicht te houden. Hiervoor is het 

van belang dat de groom voorafgaand aan de 

wedstrijd meegaat om het parcours te verken-

nen. Helaas is dat alleen maar in Nederland 

toegestaan.”

Op internationaal niveau is het voor een groom 

verboden om voor de wedstrijd mee te gaan 

om het parcours te verkennen. Waarom dit is, 

weet Riny niet. “Maar het is levensgevaarlijk. 

Als de groom niet exact weet hoe het parcours 

loopt en wanneer hij moet gaan hangen, zit 

een ongeluk in een klein hoekje. In de praktijk 

zie ik regelmatig gebeuren dat de groom te laat 

reageert, dat hij pas gaat hangen als de koets 

zich al in de bocht bevindt. Al weeg je honderd 

kilo, op dat moment krijg je de koets nooit 

meer in evenwicht. Een groom moet al gaan 

hangen voordat de bocht wordt ingezet. Zodra 

een wiel van de grond komt, ben je te laat. 

Helaas heb ik dat zelf ook al een aantal keer 

meegemaakt. Maar ook dat hoort bij de sport.”

Niks laten liggen
Volgens Riny is de groom het belangrijkst in het 

derde onderdeel, de marathon. “In dit onderdeel 

zit mijn vrouw achterop de wagen. Wij verken-

nen altijd samen de hindernissen, gemiddeld 

zijn dit er zo’n zes tot acht.” Voordat je aan de 

marathon, het E-traject begint, moet je als 

span een A-traject van tien kilometer door de 

omgeving in de buurt van het parcours lopen. 

Riny: “Dit parcours moet binnen een minimum- 

en een maximumtijd worden gereden. Het is 

daarom belangrijk dat de groom van tevoren 

het traject uittelt. Jolanda moet precies weten 

hoe lang ik over ieder deel van het parcours mag 

doen, en zij moet mij waarschuwen als ik te hard 

of te zacht rijd. Zo kan ik tijdens de rit corrigeren, 

want als ik buiten de tijd finish, dan mag ik niet 

meedoen aan de wedstrijd.”

Na het A-traject volgt een staptraject, het zoge-

naamde B-traject. “Het staptraject is een traject 

van een kilometer, dat binnen een tijd van acht 

minuten en 34 seconden moet worden vol-

bracht.” Vervolgens start de ‘echte’ wedstrijd, het 

E-traject. “De marathon telt een lengte van zo’n 

tien kilometer, met zeven of acht hindernissen. 

Voorafgaand aan de wedstrijd is het belangrijk 

om – samen met de groom – de juiste lijn te 

bepalen. Dit is lang niet altijd de kortste route. 

Denk je maar eens in: als je met een auto bin-

nendoor rijdt door de stad met haar verkeers-

lichten, zijwegen en zebrapaden, ben je lang 

niet altijd sneller bij de plaats van bestemming 

als dat je omrijdt, via de snelweg. Met mennen 

is dat net zo. Het ene paard buigt makkelijker 

links- of rechtsom dan het andere paard. Hier 

moet je rekening mee houden. Je moet de weg 

kiezen die voor het span het makkelijkst te lopen 

is, al moet je wel risico’s durven nemen. Anders 

win je de wedstrijd nooit. Vroeger waren wij 

de enigen die hard reden, maar tegenwoordig 

rijden alle spannen hard. Je kunt echt niets meer 

laten liggen als mencombinatie, dan verlies je de 

wedstrijd.”  
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