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Dankzij doorzettingsvermogen maakt spastische dressuuramazone kans op deelname aan OS voor mensen met beperking

Estée Gerritsen wil naar Paralympics in Rio
De kans is behoorlijk groot dat Estée Gerritsen in september in Rio de
Janeiro deelneemt aan de Paralympics, de Olympische Spelen voor
mensen met een beperking. De pas
17-jarige Duivense staat op de long
list van de hippische sportbond en
haar prestaties zijn zodanig dat de
selectiecommissie niet om haar heen
lijkt te kunnen. Op 17 juli gaat de kogel door de kerk.
De familie Gerritsen weet niet goed
wat haar allemaal overkomt. Estée,
die een vorm heeft van spasme, rijdt al
sinds haar zevende met veel plezier
paard, maar sinds minder dan een jaar
is er ineens sprake van een soort topsportcarrière. Een carrière die bovendien al snel een enorme piek kan gaan
beleven: de Paralympics in september
in Brazilië.
Alles werd anders voor Estée vanaf
november vorig jaar, toen via bondscoach Joyce Heutink van het Nederlands hippisch paralympisch team het
paard Exquis Onassis in beeld kwam.
Een hengst op leeftijd (20), maar wel
een zeer ervaren en nog altijd ‘fris’
paard. Exquis Onassis kwam in zijn
jongere jaren op het hoogste dressuurniveau uit voor Frankrijk en is tegenwoordig eigendom van een Nederlandse. Estée heeft het paard ‘te leen’.
“Het was in een proefwerkweek
van school dat ik op een manege in
Harskamp kon proefrijden. Ik was best
zenuwachtig. Ik had alleen ervaring
op rustige paarden en hengsten kunnen behoorlijk heftig zijn. Toch voelde
het gelijk goed. Vanwege mijn beperking beweeg ik mijn armen en benen
soms wat ongecontroleerd. Het paard
moest daaraan wennen, maar pakte

Estée Gerritsen is actie op haar paard Exquis Onassis.

het ook gelijk goed op. Twee weken na
die kennismaking reden we onze eerste wedstrijd en wat denk je? We wonnen!”
Estée Gerritsen is een type dat ergens voor kan gaan. Doorzettingsvermogen heeft ze van jongs af aan. Terwijl direct na haar geboorte toch pessimisme overheerste. Een Apgarscore
van 0 beloofde weinig goeds. Alleen
dankzij hartmassage en medicijnen
overleefde ze die eerste uren.
Omdat ze door zuurstofgebrek een
hersenbeschadiging opliep (Cerebrale
Parese waarbij het aansturen van de
spieren is verstoord), voorspelden de
artsen een leven als een kasplantje. Estée’s ouders echter lieten zich door die
mededeling niet uit het veld slaan. Ze
accepteerden hun dochter zoals ze

was en deden er vanaf het begin alles
aan Estée verder te helpen.
Daarbij kwam het doorzettingsvermogen dat dochterlief van haar ouders heeft meegekregen van pas. Hoewel ze pas als 6-jarige kon lopen,
stuurden haar ouders haar naar een reguliere basisschool en aansluitend
naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs, het Candea College.
Daar doet ze dit schooljaar eindexamen havo.
Estée: “Het Candea faciliteert me op
verschillende manieren, zodat ik regulier onderwijs kan volgen. Sommen bij
wiskunde maak ik bijvoorbeeld niet
op papier, maar in mijn hoofd. En tijdens toetsen heb ik een ‘schrijfhulp’,
Piet, de man van een mevrouw die in
de mediatheek op school werkt. Ik zeg

hem wat het antwoord is op een vraag
en hij schrijft dat voor mij op. Ik krijg
ook meer tijd dan andere leerlingen
voor het maken van toetsen.”
Nu Estée’s topsportcarrière een
vlucht neemt, krijgt ze af en toe ook
vrij van school om aan wedstrijden
deel te nemen. De Duivense en haar
ouders zijn de school daar dankbaar
voor. “Het Candea is geen topsportschool, maar toch komen ze me tegemoet. Waarschijnlijk ook omdat ik
meer dan een 7 gemiddeld sta. Het leven is druk op dit moment en ik moet
heel goed plannen, maar normaal gesproken ga ik mijn havodiploma dit
jaar halen.”
Na dit jaar neemt Estée een tussenjaar, waarin alles gericht zal zijn op
haar sportcarrière. Als het allemaal

loopt zoals het moet lopen, staat in
september met de Paralympics gelijk
een absoluut hoogtepunt op het programma. In niet meer dan een jaar
heeft Estée zich bij de wereldtop in
haar discipline geschaard.
Het begon begin vorig jaar met een
contact met een medewerker van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal
in Arnhem. Die wist te vertellen dat de
hippische sportbond talenten zocht
voor de para-dressuur. Op een geleend
paard oefende Estée een paar weken
en in mei nam ze voor het eerst deel
aan een wedstrijd. Daar viel ze gelijk
op bij bondscoach Joyce Heutink en
vervolgens werd ze officieel gescout
tijdens een Rabobank Talentendag in
september. Eenmaal op de rug van Exquis Onassis zette de opmars zich
voort.
Estée: “Er zit een enorme stijgende
lijn in. Ik rijd inmiddels al internationale wedstrijden en win daar ook regelmatig. In Frankrijk klopte ik onlangs zelfs de Oostenrijkse Olympisch
kampioen van 2012. Die had nog nooit
van mij gehoord, dus hij stond wel
even te kijken. Maar het kan nog
steeds veel beter. Zowel de verplichte
oefening als de kür op muziek. Daar
gaat het nu ook om: beter worden. Gelukkig heb ik er ontzettend veel lol in.
Hoe vaker ik met Exquis Onassis de
ring in kan, hoe beter.”
Ondertussen zijn vader en moeder
Gerritsen een sponsoractie voor hun
dochter gestart. Paardensport is een
dure sport en de hippische bond vergoedt maar een heel klein deel van de
kosten. Moeder Anita Gerritsen: “Buitensport Four Seasons in Duiven
steunt Estée nu en we hopen meer bedrijven te kunnen interesseren. Als onze dochter naar Rio kan vinden we dat
fantastisch, maar het moet wel te betalen zijn.”
Voor meer informatie: www.esteegerritsen.eu.

