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Mennen

In de mensport heeft de 
groom een andere rol dan 
op stal bij een spring- of 
dressuurruiter. Want in de 
aangespannen sport vormt 
de groom een belangrijk 
onderdeel van de wedstrijd. 
Hij is de bakkenist van de 
menwagen. Daarnaast is 
hij, net als in de spring- en 
dressuursport, ook de ver-
zorger en begeleider van 
het paard én is hij de rech-
terhand van de menner. 
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e groom is niet alleen de hulp 
van de menner, hij is ook een 
extra oog”, vertelt onze menspe-
cialist Riny Rutjens. “Een goede 

groom is betrokken bij het wel en wee van 
het paard. Hij ziet in één oogopslag hoe 
het paard zich voelt. Hij weet wat het paard 
nodig heeft. Én hij weet hoe hij het paard 
moet benaderen en behandelen.”

Vertrouwen
“Ik ben natuurlijk degene die in de training 
de puntjes op de i zet”, gaat Rutjens verder. 
“Het echte werk, dat doe ik zelf. Maar de 
grooms kunnen me wel heel goed assisteren 
en me een hoop werk uit handen nemen. En 
op hun beurt, kunnen de grooms hier een 
hoop van leren.”
Bij Riny Rutjens op stal werken op dit mo-
ment drie grooms, waaronder zijn vrouw 
Jolanda. De grooms zijn onder andere 
verantwoordelijk voor de verzorging van de 
paarden, het bijhouden van hun stallen en 
voor de verzorging van het harnachement. 
“De grooms zetten de paarden vaak voor mij 
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De rol van
de groom op stal

klaar, zodat ik direct kan beginnen met de 
training. Hiervoor moeten ze weten welk bit 
en welke oogkleppen bij welk paard horen. 
Ze moeten weten hoe strak de eventuele 
broek moet worden aangetrokken en hoe 
strak de neusriem hoort te zitten”, aldus 
Rutjens. “Wanneer ik op wedstrijd ga, pakken 
de grooms vaak voor mij de vrachtwagen in. 
Dan moet ik er op kunnen vertrouwen dat ik 
met de juiste spullen op het wedstrijdterrein 
aankom en niet met de verkeerde koets aan 
de start sta.”

De grooms mogen geregeld met Rutjens 
mee op wedstrijd. “Maar er moet ook een 
groom op stal blijven, om de paarden die 
thuisblijven te verzorgen. Het bedrijf draait 
namelijk gewoon door”, aldus Rutjens. 
“Wanneer ik op wedstrijd ben, moet ik erop 
kunnen vertrouwen dat de paarden thuis 
goed verzorgd en getraind worden. Voor 
iedere wedstrijd ben ik al gauw drie, vier 
dagen van huis. En dan moet ik me volledig 
kunnen focussen op de wedstrijd. Ik moet 
er dan op kunnen vertrouwen dat thuis alles 
goed doordraait.”
Rutjens vertelt dat zijn grooms regelmatig 
naast hem op de bok plaatsnemen, om te 
leren hoe het paard tijdens het rijden rea-
geert. “Zeker bij het rijden van hindernissen 
is dit ontzettend belangrijk. Daarom leer ik 
al mijn grooms de beginselen van het men-
nen. Ik wil dat ze voelen hoe het paard bij 
mij in de koets aanvoelt, dat ze weten aan 
welke kant het paard het makkelijkst buigt. 
Ik wil dat ze de leidsels in handen nemen, 
waarna ze het fijne contact dat ze ervaren, 
kunnen imiteren aan de dubbele longe. Mijn 
grooms moeten weten wat ik voel. En wat 
ik bedoel. Dat schept namelijk de mogelijk-
heid om met elkaar te overleggen en om 
elkaar scherp te houden. Hoe meer een 
groom weet van het werk, hoe interessanter 
hij is voor de sport.”

Belangrijke schakel in het team
Wat in de praktijk vaak vergeten wordt, is 
volgens Rutjens hoe belangrijk de groom is 
voor het succes van het paard én de men-
ner. “De groom is één van de schakels die 
het succes van het span bepaalt en vormt 
daardoor een belangrijk onderdeel van het 
team. Mijn grooms hebben daarom ieder hun 
eigen taken op stal. En samen vormen we 
een team. Ik kan geen van hen missen. En dat 
hoort ook zo. Ik zie geregeld op wedstrijden 
dat, bij winst, de groom nog blijer is dan de 
menner zelf. En dat is goed, want zo’n groom 
is betrokken. En zo moet hij dan ook behan-
deld worden. Tuurlijk moet er hard gewerkt 
worden, maar de grooms moeten zich ook 
thuis voelen op stal. Het is niet voor niets dat 
hier zo’n grote eettafel staat.”  

‘De grooms zijn onder 
andere verantwoordelijk 
voor de verzorging van 
de paarden, het bijhou-
den van hun stallen en 
voor de verzorging van 
het harnachement.’


