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Mennen

Riny Rutjens heeft de afgelopen jaren heel wat menners opgeleid. Van mensen 
die ter ontspanning veilig en correct wilden leren buiten rijden tot mensen met 
de ambitie om wereldkampioen te worden. Zoveel menners, zoveel wensen.

et is de kunst om voor iedere men-

ner een passende training samen 

te stellen”, begint Riny Rutjens. 

“Je moet de gedrevenheid en het 

niveau van de menner, hetgeen iemand kan 

en wil, kunnen inschatten. Je moet iemand 

kunnen motiveren. Of juist afremmen, zonder 

dat diegene zijn motivatie verliest.”

Samen genieten
“Zo’n tien jaar geleden kwam een directeur 

van een verzekeringsmaatschappij bij mij 

rijden”, gaat Riny Rutjens verder. “Ik had hem 

ontmoet tijdens Horse Event, waar onderne-
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mers een rondje met mij mee mochten rijden 

op de koets. Hij had nog nooit gemend maar 

was zo enthousiast, dat hij mij enkele weken 

later belde met de vraag of hij nogmaals bij 

mij op de bok mocht plaatsnemen. Een paar 

dagen later is hij naar Weert gekomen, waar 

we met een span rustige paarden op pad zijn 

gegaan. Tijdens het rijden vertelde ik hem al-

les over wat ik deed, over het hoe en waarom 

van de paarden en het mennen.” Na enige tijd 

mag de ondernemer de leidsels even vasthou-

den. “Hij vond het geweldig. En tussen ons 

klikte het ook goed. Dat wordt in de training 

wel eens vergeten. Er moet een klik zijn tus-

sen de menner en de instructeur.” Bij Riny en 

zijn ‘nieuwe’ leerling blijft het niet bij één les. 

Trouw komt de ondernemer naar Weert en na 

enkele maanden zoekt Riny een braaf span 

paarden voor hem uit, plus koets en tuigen. 

“Omdat de man zelf nog niet kon inspannen 

en nog niet zelfstandig kon rijden, hebben 

we afgesproken dat hij drie maanden bij mij 

zou komen lessen, waarna hij zijn paarden 

mee naar huis mocht nemen. Hij komt iedere 

zaterdag. En hoewel het gevoel zich nog een 

beetje moest ontwikkelen, was hij van begin 

af aan heel gedreven. En hij was niet bang. Dat 

was voor mij een groot voordeel.”

Managen van de paarden
“Als directeur van een groot bedrijf brengt mijn 

leerling nu regelmatig zakenpartners mee, om 

een stukje te gaan rijden. Want hij vindt niet 

alleen het mennen zelf geweldig, ook zakelijk 

gezien helpt het hem enorm. Het rijden op 

de koets maakt iets los bij zijn klanten. Het 

mennen van de paarden en het managen van 

klanten, verschillen namelijk niet zoveel van 

elkaar. Heel veel aspecten komen bij beide 

onderdelen terug. En je praat op de bok veel 

makkelijker en vrijer met je klanten, dan wan-

neer je achter een bureau zit.”

Inmiddels rijdt Riny’s leerling endurence wed-

strijden. “Hij heeft geen tijd om officiële wed-

strijden te rijden, met dressuur, vaardigheid 

en marathon, maar hij vindt het wel heerlijk 

om met de paarden bezig te zijn. Hij haalt veel 

energie en plezier uit het fanatiek hobbymatige 

rijden. Het mennen is voor hem een uitlaatklep. 

En het is een impuls voor zijn bedrijf.”

Linkerhanden
“In onze training zijn we begonnen met het 

leren inspannen”, vertelt Riny. “Deze leerling 

rijdt namelijk met een tweespan. Dan moet 

je wel leren welk tuig links moet en welk 

tuig rechts. En hoe je het tuig passend moet 

maken, welke bitten gebruikt moeten worden, 

hoe de leidsels op het paard moeten liggen… 

op mengebied had hij twee linkerhanden. Dat 

geeft natuurlijk niets, ik ben er om hem dat al-

lemaal te leren. En ik doe dat maar al te graag.”

Wereldkampioen
Een tweede leerling die regelmatig bij Riny 

komt lessen, stelt heel andere eisen aan zijn 

meninstructeur. “Deze jongen kwam bij mij met 

de ambitie om wereldkampioen te worden. Ik 

vind het prachtig om zo’n gedreven iemand te 

begeleiden, stimuleren en motiveren. Zolang 

die iemand zich honderd procent geeft.”

De jongen waar Riny over vertelt, kwam 

rond zijn veertiende, vijftiende jaar met een 

paar kleine pony’s naar de stal van Riny. “Het 

was geen geweldig span. Het tuig was heel 

eenvoudig en paste niet goed, maar de jonge 

menner vond dat de pony’s het hiermee 

moesten doen. Af en toe volgde hij bij mij een 

les, waarna hij thuis met mijn tips aan de slag 

ging. En elke keer wanneer hij terugkwam, zag 

ik zijn vorderingen. Er schuilde een talentvolle 

menner in hem. Maar hij moest wel keuzes 

maken om verder te komen in de sport. Toen 

zijn pony’s te klein werden – of de menner te 

groot – werd een span paarden aangeschaft 

waarmee we helemaal zijn teruggegaan naar 

de basis. Dat was wel een opgave.”

Grenzen verleggen
“In deze jongen herken ik veel van mezelf, 

toen ik dezelfde leeftijd had”, blikt Riny terug. 

“Hij is zo gedreven, dat hij zichzelf af en toe 

voorbij galoppeert. Lukt iets niet linksom, 

dan moet het maar rechtsom. Bij mij was dat 

vroeger ook zo. Maar je loopt dan het gevaar 

dat je te snel gaat. Dat je teveel wilt in te 

korte tijd, waardoor er fouten ontstaan. Het is 

natuurlijk belangrijk om steeds je grenzen te 

verleggen, maar je moet de sprongen niet té 

Annemarie van der Toorn: 

Zelf mocht ik afgelopen Horse Event ook 

bij Riny op de bok plaatsnemen. Wat een 

belevenis! Dan zie je pas wat een vak-

man Riny is en hoe de communicatie 

met kleine signalen tussen menner en 

paard verloopt. En wat een enerverende 

sport! Ik moet eerlijk zeggen dat het in 

het begin best even spannend was, met 

zo’n enorme snelheid door de piste. Maar 

als je er eenmaal gewend bent en merkt 

hoe groot de controle is die Riny heeft 

over zijn span, dan is het alleen nog maar 

enorm genieten!

groot maken. Met mijn ervaring kan ik deze 

jongen op dit gebied heel goed begeleiden. 

Mijn belangrijkste boodschap richting hem? 

Alles moet behapbaar blijven voor je paarden. 

Je kunt niet sneller vorderen dan je paarden 

aankunnen. Daar moet je je wel bewust van 

zijn. Je paarden geven je grens aan.”

Onze ‘toekomstig wereldkampioen’ rijdt 

inmiddels al een jaar of vier bij Riny. En inmid-

dels heeft hij het al geschopt tot de klasse 4. 

“Soms is hij nog iets te gretig, daar moeten we 

samen aan werken. We moeten die gretigheid 

zien om te zetten naar een stukje positieve 

arbeid. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich de 

komende jaren zal ontwikkelen.”  


