
EVEN VOORSTELLEN 

================= 

Mijn naam is Bea Faber – van der Mei en ik ben getrouwd met Kaj, woon in Oudehorne en heb 2 

kinderen, Milou en Bjorn. Toen ik ongeveer 9 jaar oud was ben ik begonnen met rijden op de 

paarden van mijn ouders. Sinds die tijd ben ik altijd blijven rijden en vind ik het nog steeds heel erg 

leuk. Ik heb vele jonge paarden aangereden in zowel dressuur als springen. Meerdere daarvan heb ik 

tot en met de Z2 dressuur gereden, waarna ze vaak als leerpaard werden verkocht. Ook heb ik met 

meerdere paarden gesprongen tot en met M niveau maar de laatste jaren rijd ik alleen nog dressuur.  

Met mijn voormalige paard Zlatan heb ik ZZ-zwaar dressuur gereden. Ongeveer 1,5 jaar geleden 

hebben wij hem verkocht. Nu rijd ik de 8 jarige merrie Hacutana (Destano x Santano). Voordat ik haar 

kreeg had ze nog weinig gedaan. Ik heb vooral de tijd genomen voor de basis en rust in haar te 

krijgen. Ik hoop haar dit jaar te kunnen gaan starten. Daarnaast heb ik samen met mijn man Kaj en 

dochter Milou nog 4 paarden. Een 9 jarige ruin, Galaxy (Jazz x Zuidhorn), waar Milou ZZ-licht mee 

rijdt en is opgenomen in het mooie project Mei Grand Prix Nei Grand Prix. Daarnaast hebben we nog 

een 3 en 4 jarige ruin (Ferdaux x Ronaldo) die we zelf hebben gefokt uit onze merrie Quantro 

(Ronaldo x Wolfgang). De 4 jarige rijdt Milou nu sinds een paar weken onder het zadel en de 3 jarige 

gaat nog lekker een zomer de wei in.  

Ik ben lid van de Drie Gemeenten en in het verleden ging ik meestal naar de clublessen maar de 

laatste jaren niet meer. Momenteel les ik niet zo vaak maar voorheen leste ik bij Rita van den Engel 

en Tonnie Huberts en volgde ik wel eens een clinic van Monique Peutz. De laatste 2 jaar heb ik geen 

wedstrijden gereden maar dit wil ik binnenkort wel weer gaan doen met Hacutana. Ik vind het ook 

super leuk om thuis te trainen en haal dan veel plezier en voldoening uit de progressie die de 

paarden maken.  

Sinds 2008 run ik samen met Milou een kleinschalige trainingsstal. Ik heb de Orun cursus fase 2 

gedaan en de cursus Rechtgericht Paardrijden van de vereniging Paard & Recht. Ik geef veel les en 

besteed tijdens de lessen veel aandacht aan het rechtrichten, houding/ zit en inwerking van de ruiter.  

Ik streef er naar om de paarden correct ontspannen en rechtgericht te laten lopen met daarop een 

ruiter/amazone die zowel mentaal als fysiek in balans op het paard zit. Daarnaast geef cursussen 

over mentale en fysieke Ruitertraining.  

Tevens ben ik gecertificeerd ECO-Coach en geef ik al ruim 6 jaar trainingen bij ECO-Coach in 

Sportstad Heerenveen. Hier train ik diverse sporters waarvan veel paardensporters, maar ook 

mensen die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. 

Wanneer we vakantie hebben gaan we soms een paar dagen weg maar een lange vakantie hoeft van 

mij niet zo. Ik vind het heerlijk om thuis bij de honden en paarden te zijn en te genieten van onze 

heerlijke plek met veel privacy.  

 

 

 


