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Estée heeft sinds haar geboorte 

een beperking. “Voor mij is dit 

normaal. Ik zou niet weten hoe 

het zonder is.” Zij en haar ou-

ders kiezen er bewust voor om alles zo ge-

woon mogelijk te doen. Dus naar een regu-

liere school, met aanpassing waar nodig. “Ik 

heb het volledig geaccepteerd. Het is er, 

klaar. Ik denk nooit ‘och, wat ben ik toch 

zielig’. Dat past niet bij me.” In groep acht 

werd Estée gepest. “Ze deden me na, gin-

gen net zo lopen als ik, heel naar. Ik kan er 

gewoon niks aan doen dat ik zo ben. Dat 

was de enige periode dat ik verdrietig was.” 

Op een paard vergeet ze haar beperking he-

lemaal. “Het gebeurt heus wel dat ik ineens 

ergens kramp heb en even rustig aan moet 

doen. Maar voor de rest voel ik me vrij in het 

zadel.”

BEPERKING

In de para-dressuur zijn er vier moeilijkheids-

niveaus, afgestemd op de aard van de be-

perking. Grade 1a is voor de meest be-

perkte mensen, bijvoorbeeld met een hoge 

dwarslaesie. Grade 4 is voor de lichtste han-

dicap. Estée is in grade 1b ingedeeld. Dat 

was even wennen. “Ik heb me nooit bijzon-

der gevoeld. Mijn beperking accepteer ik 

volledig, ik vind het niet erg dat ik niet alles 

kan. Daardoor besef ik soms niet eens dat 

het er is. Dus toen ik werd gekeurd voor de 

para-dressuur dacht ik dat ik wel in grade 2 

of 3 zou komen. Ze vroegen me wat ik zelf 

dacht dat geschikt was. Grade 2 leek mij 

wel wat, want 3 zou erg zwaar voor me 

worden, dat trek ik niet. Maar zij zeiden dat 

ze eerder aan 1a dachten…” Het werd 1b 

en dat was confronterend. Estée houdt er 

niet van om een stempel te krijgen. Toch 

volgde al snel opluchting. “Voor het eerst 

zit ik in een vergelijkbare groep en kan ik 

daarin uitblinken. Dat kon ik eerder nooit, 

ik was automatisch lichamelijk altijd de 

 minste. Het is ook fi jn dat ik me niet beter 

hoef voor te doen. Want ik probeerde toch 

altijd, bijna onbewust, rechter te lopen 

 tussen de ‘normale’ dressuurruiters. Vorig 

jaar bij Indoor Brabant waren we bij de 

 andere para-ruiters aan het kijken. Ik 

merkte dat ik mezelf kon zijn, dat ik daar 

Zo op het eerste gezicht is de 

zeventienjarige Estée Gerritsen 

een gewone, spontane meid in 

een rijbroek. Ze lacht veel en 

vertelt aanstekelijk. Maar door 

een hersenbeschadiging is het 

leven voor haar niet altijd even 

gemakkelijk. Topsport is zwaar 

voor haar, maar het geeft ook 

veel voldoening. “Ik kan nu 

laten zien dat ik echt iets kan.”

Estée 
 Gerritsen: 
‘IK KAN ALLES, 
MAAR SOMS OP EEN 
ANDERE MANIER’

‘Ik ging door tot ik kapot was’
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IJZEREN WIL

Bij de geboorte van Estée ging het mis. Ze 

werd met kunst en vliegwerk tot leven gewekt, 

maar de voorspelling van de artsen was dat ze 

een kasplantje in een rolstoel zou zijn. Door 

zuurstoftekort liep ze een hersenbeschadiging 

op. Daardoor heeft ze moeite haar spieren aan 

te sturen en is ze spastisch. Maar Estée werd 

geboren met een ijzeren wil. Ze probeerde 

alles zelf te doen, hoeveel moeite het haar ook 

kostte. Lopen kan ze zelfstandig, al kost dat 

veel energie. “Het is alsof jullie de hele dag 

moeten hinkelen”, vergelijkt ze. Ze zit op de 

havo en doet dit jaar eindexamen.

thuishoor. Een jaar later reed ik er zelf. Hoe 

gaaf is dat?”

PAARDENGEK

Het zat in haar bloed. Haar moeder heeft 

zelf altijd gereden en een eigen pony gehad. 

Estée is dus erfelijk belast, er was geen hou-

den aan. Ze moest en zou te paard. Op 

naar de manege dus. Lekker rondhobbelen 

op kleine pony’s, terwijl haar moeder vanaf 

de kant doodsangsten uitstond. Maar Estée 

genoot. “Het stelde niks voor”, zegt ze zelf. 

Ze reed wel eens een FNRS-proefje, voor de 

lol. Tot ze op een dag werd gevraagd of ze 

niet eens aan een wedstrijd voor para-ruiters 

wilde meedoen. Het verraste haar volko-

men, daar had ze nog nooit over nagedacht. 

En een heel ander probleem was dat ze 

geen paard had. Laura van der Aart wist 

daar wel wat op. Zij stelde haar paard be-

schikbaar. Het bleek een selectie in Ermelo, 

uitgeschreven door para-bondscoach Joyce 

Heuitink, die op zoek was naar nieuw talent. 

Dat Estée talent had was al snel duidelijk. Ze 

kwam als jongste deelneemster bij de Rabo-

bank Nationale Beloftentrainingen. Joyce 

nam haar onder haar hoede en vond een 

geschikt wedstrijdpaard voor Estée. En de 

rest is geschiedenis…

KARAKTER

Estée wil altijd vooruit. Ze wil zichzelf ontwik-

kelen. Haar moeder vertelt dat Estée op 

school een speciale manier van veters strik-

ken werd aangeleerd, die zij met haar spas-

tische handen beter kon. “Dat was ze dus 

echt niet van plan. Ze oefende thuis net zo 

lang tot ze het op de gewone manier kon.” 

Het beschrijft haar vastberadenheid en 

doorzettingsvermogen. Ze heeft het ook te 

paard. Vanaf de eerste keer vond ze het rij-

‘Een internationale wedstrijd is net 
een ponykamp voor gevorderden’

De twintigjarige hengst Exquis Onassis (v. Juventus) is door tussenkomst van bondscoach Joyce Heuitink  aan Estée ter beschikking gesteld.
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den geweldig. En ze heeft er veel gevoel 

voor. Haar moeder heeft daar veel voorbeel-

den van. “Als je een pony aan de teugel 

wilt rijden, kost dat moeite. Je moet been-

hulpen geven en op de juiste manier be-

grenzen. Estée was heel klein en reed op 

een oudere pony. Daar zei ze tegen: ‘kom, 

we gaan mooi lopen’. En dan ging dat 

beestje keurig aan de teugel. Of zo’n Hafl in-

ger die met iedereen de bak door scheurde. 

Door haar rust ging dat ineens wel goed. Ze 

had er altijd een klik mee.” Estée geeft aan 

dat ze dat het leukste vindt. “Samen iets 

 opbouwen, dat is het. Vooral als je een be-

perking hebt. Je moet iets hebben waarop 

je kunt bouwen, vertrouwen hebben in el-

kaar. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad 

met de pony’s en paarden waarop ik reed. 

Ik reed meestal op dezelfde, omdat ze wel 

moesten wennen aan mij. Mijn handen be-

wegen meer en mijn benen doen niet altijd 

wat ik wil.”

GRENZEN

Ze is een ontzettende doorzetter. Als ze 

iets wil, doet Estée het ook. Het maakt haar 

dan niet uit hoe lang het duurt. Voor haar 

omgeving is dat niet altijd even makkelijk, 

beseft ze zelf. “Minder leuk is ook dat ik 

soms te perfectionistisch ben en teveel hooi 

op mijn vork neem. Ik overschat mezelf 

soms en dat loopt dan niet goed af. Het 

stomme is dat ik daar altijd net te laat achter 

kom. Dat moet ik toch nog een keer leren. Ik 

had het met de paarden eerst ook. Dan ging 

het voor mijn gevoel niet goed en ging ik net 

zo lang door tot ik uitgeput was. Joyce 

leerde me dat het niet goed is om helemaal 

bekaf van een paard te komen. Als het goed 

gaat, is het klaar. Dat was nieuw. Ik ging al-

tijd door tot ik kapot was.” Paardrijden kost 

Estée moeite. Zoals alles eigenlijk. Lopen is 

voor haar wat voor ons een hele dag hinke-

len is. Maar ze noemt paardrijden ‘leuke 

moeite’. En de sport helpt haar. “Mijn condi-

tie is verbeterd en mijn spieren zijn er sterker 

door geworden. Ik heb meer balans gekre-

gen, omdat mijn evenwichtsgevoel en coör-

dinatie voortdurend op de proef worden ge-

steld.”

De grenzen worden ook letterlijk verlegd 

doordat ze inmiddels internationaal start. 

Dat betekende wel dat haar moeder even 

gauw een trailerrijbewijs moest halen, en er 

een trailer moest komen, waarmee ook nog 

eens honderden kilometers met een paard 

achterin werd afgelegd. “Gelukkig houden 

wij erg van avontuur”, knipoogt haar moeder 

blijmoedig. Estées vader en zus zijn minder 

‘paard-minded’. Zus Britt gaat voor de ge-

zelligheid wel eens mee op wedstrijd.

MOEILIJKE MOMENTEN

Estée oefende voor die allereerste selectie-

wedstrijden een paar keer op het paard van 

Laura. “Het paard moest erg wennen aan 

mij, maar ik ook aan hem. Ik had tot die tijd 

alleen op kleine pony’s gezeten. Dat was 

een totaal ander gevoel. Het ging goed en ik 

vond het leuk. Maar het was wel erg inten-

sief en vermoeiend voor me.” Omdat ze nog 

niet was ingedeeld in een grade, trainde ze 

mee tussen de gewone ruiters. “Maar dan 

zeiden ze bijvoorbeeld dat ik mijn handen 

stiller moest houden en dat lukte me niet. 

Hoe hard ik het ook probeerde. Ik kwam he-

lemaal uitgeput eraf, gefrustreerd dat ik het 

niet kon. In de auto naar huis was ik dan zo 

verdrietig. Waarom werkte het niet?”   »

Zodra ze bij Onassis is, ontspant Estée.

De moeder van Estée heeft zelf altijd gereden en helpt haar veel.



De ommekeer kwam door Joyce. Zij zocht 

en vond een geschikt paard voor Estée in 

de vorm van Onassis. In het rijden gaat ze 

uit van wat Estée wèl kan, niet van de be-

perking. “Ze zei bijvoorbeeld tot mijn grote 

verrassing dat ik niet zo geforceerd stil 

moest proberen te zitten. Laat juist alles 

gaan en concentreer je op je gevoel. Ik denk 

dat het daardoor nu zo goed gaat.”

LIEVELINGSPAARD

Exquis Onassis (v. Juventus) is een twintigja-

rige hengst, die door tussenkomst van 

bondscoach Joyce aan Estée ter beschik-

king is gesteld. Op het eerste gezicht niet de 

meest voor de hand liggende keuze voor ie-

mand met een beperking. Zeker niet als je 

hem brullend in zijn stal ziet staan, met zijn 

enorm sterke hals. De band tussen hem en 

Estée is echter bijzonder. Hij past op haar 

als een bodyguard. Ze omschrijft hem als 

een werkwillig, blij knuffelbeest. Onassis lijkt 

te begrijpen hoe voorzichtig hij met haar 

moet omgaan. Gedraagt hij zich tijdens de 

veterinaire keuring nog als een dolleman, 

zodra Estée naast hem staat, verandert hij in 

een mak schaap, dat uitkijkt haar niet om te 

stoten. Enge objecten of geluiden? Hij be-

weegt alleen een oor en een oog in die rich-

ting, maar loopt onverstoorbaar door. De 

eerste keer dat Estée op Onassis reed, 

snapte hij er helemaal niets van. “Hij had in 

de gewone dressuur internationale Lichte 

Tour gelopen. Ik gaf een hulp en hij ging heel 

hard draven. Of ik wilde zachter en hij stond 

in één keer stil. Hij dacht ‘oh ze wil naar 

rechts. Oh nee, naar links…’ We gingen alle 

kanten op. Maar nu fi ltert hij zelf dingen 

weg. Het is zo bijzonder. Hij weet gewoon 

wat ik wil en wat ik per ongeluk doe. Ik 

schud best veel met mijn handen, terwijl zijn 

aanleuning echt super constant is. Het is zo 

bijzonder om te merken hoe we samen naar 

iets toe groeien.” Zodra ze bij hem is, ont-

spant Estée. Hij is echt haar droompaard, 

het vertrouwen over en weer is opmerkelijk. 

“Ik twijfel nooit aan hem. Ook al doe ik iets 

verkeerd, hij lost het voor me op.”

DRESSUUR

Te paard kan Estée heel veel. Maar soms 

duurt het iets langer. Het is uitzoeken hoe ze 

iets moet doen. Ze gebruikt veel stemhul-

pen. “Ik heb voor alles eigen hulpen, waar-

door het voor Onassis te begrijpen is wat ik 

van hem wil. Er is eigenlijk niets dat ik niet 

kan. Alles beweegt wat meer, maar ik kan 

het wel. Alleen als hij heel snel en acuut iets 

doet, kan ik niet meteen ingrijpen. Dan pro-

beer ik alleen te blijven zitten. Zelfs als hier 

een kopje van tafel valt, laat ik dat gaan. 

Dat red ik niet. Galopperen kan ik wel, maar 

doe ik niet zoveel, omdat het niet in mijn 

proeven zit. Dan zou hij in de war kunnen 

raken en per ongeluk aanspringen als dat 

niet de bedoeling is. Springen heb ik vroe-

ger gedaan met Shetlanders. En dan viel 

ik er voortdurend af, maar dat maakte me 

niks uit. Ik vond het zo leuk, ik ging gewoon 

nog een keer en nog een keer. Als ik me 

heel goed vasthoud zou het wel lukken, 

maar echt een kwalitatief goede springruiter 

zal ik nooit worden. Dat wil ik ook niet, 

zelfs niet als ik geen beperking had gehad. 
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DOODSANGSTEN

Bij de lokale manege mochten kinde-

ren pas vanaf zeven jaar op les. Al 

vanaf haar vijfde zeurde Estée haar 

ouders de oren van het hoofd dat 

ze op een pony wilde. Op haar ze-

vende verjaardag was het meteen 

raak. Haar moeder stond achter haar 

dochters paardenbelangstelling, tot ze 

daadwerkelijk in het zadel klom. “De 

liefde voor het dier en de omgang 

ermee, dat gevoel gunde ik haar heel 

erg. Maar ik had me niet gerealiseerd 

dat het voor mij helemaal niet meer 

leuk was toen zij erop ging zitten en 

de kans bestond dat ze er af zou val-

len…Ik stond aanvankelijk doods-

angsten uit.”

‘Mijn handen bewegen meer en mijn benen 
doen niet altijd wat ik wil’
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Ik vind dressuur gewoon veel leuker.”

Vier weken nadat Estée Onassis te rijden 

kreeg, had ze haar eerste wedstrijd. En dat 

was pas haar tweede para-wedstrijd ooit. 

Ze moest het proefje uit haar hoofd rijden. 

“Joyce zei dat ik moest gaan, ik kon het im-

mers thuis ook. Dus waarom daar niet? 

Werd ik gelijk eerste. Zelf had ik het nog niet 

aangedurfd. Mijn comfortzone is dus wel 

drie keer zo groot geworden.”

Exact rijden van de proefonderdelen is in de 

para-dressuur zo mogelijk nog belangrijker. 

Op een wedstrijd kijkt Estée altijd eerst hoe 

lang de hekjes rond de wedstrijdring zijn. “Ik 

moet bij X een volte acht meter links en 

rechts doen. Aan de hand van de hekjes 

kan ik de maat van de voltes precies afme-

ten, zodat ik ze zo nauwkeurig mogelijk rijd.”

TOEKOMSTMUZIEK

Hoewel ze pas net komt kijken in de para-

dressuurwereld, neemt Estées carrière een 

enorme vlucht. Vlak na haar nationale debuut 

ging ze mee naar het Franse Deauville, waar 

ze de eerste dag gelijk eerste werd met 

73,68%. Dat was meteen een A-kaderscore. 

Het gaat dus geweldig, maar ze beseft dat ze 

nog veel moet leren. “Heel veel dingen zijn 

nieuw voor mij. Ik kijk mijn ogen uit op wed-

strijden. Joyce leert me veel theorie en achter-

gronden van het rijden. Hoe ik hulpen moet 

geven of stelling moet nemen. Vandaag heb ik 

me verdiept in rechtrichten. Ik zoek ook veel 

op, liefst fi lmpjes, want ik ben visueel inge-

steld. En nog liever ga ik het uitproberen.” 

De internationale wedstrijden vindt Estée een 

feest. “Het is net ponykamp voor gevorder-

den”, zegt ze lachend. Estée moet nog twee 

selectiewedstrijden rijden om kans te maken 

op deelname aan de Paralympische Spelen 

in Rio. Ze is terughoudend met een voorspel-

ling. “Ik zie mezelf niet als een grotere kans-

hebber dan de rest. En ik wil mezelf ook geen 

druk opleggen. Voor mij is het belangrijkste 

dat ik er lol in blijf houden. Ik ben nog jong en 

over vier jaar zijn er weer Spelen.” 

Na haar havo-examen wil ze een onderkomen 

in de buurt van de stal in Harskamp zoeken, 

zodat ze hopelijk zelfstandig iedere dag tijd bij 

de paarden kan doorbrengen. Wat er ook ge-

beurt, de ervaring die ze nu opdoet, heeft haar 

leven in positieve zin veranderd. “Ik was vroe-

ger vaak zenuwachtig voor school, als ik een 

toets had. Nu ben ik zo bezig met paardrijden, 

dat ik gewoon geen tijd heb om te stressen. Ik 

maak me niet meer zo druk, waardoor alles 

beter gaat. Voorheen durfde ik niet voor de klas 

te staan. Door het paardrijden heb ik mijn gren-

zen al zo vaak verlegd en heb ik voor zoveel 

publiek gereden, dat ik er mijn hand er niet 

meer voor omdraai. Ik ben weerbaarder gewor-

den, omdat ik nu weet dat ik echt iets kan.” 

‘Ik ben weerbaarder geworden, 
omdat ik nu weet dat ik echt iets kan’


