
EEN LEVEN MET PAARDEN. 

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

Nathalie van der Mei-van Heeswijk werd geboren in Leimuiden, een dorp in het uiterste noorden van 

Zuid Holland op de grens met Noord Holland.  

Als jong meisje verhuisde zij met haar familie naar Friesland, omdat vader bij Philips in Leeuwarden 

ging werken. 

Niemand in de familie had iets met paarden en pony’s; Nathalie daarentegen wel. 
Men kon niet een pony voorbij rijden of er moest gestopt worden en het dier moest worden geaaid. 

 

In de manege van Leeuwarden had zij de eerste pony-rijlessen op Vosje, later op Paultje. 

Het liefst zonder zadel en altijd springen! 

 
 

Op 16-jarige leeftijd kreeg zij het paard Paula, een merrie van Marco Polo. 

Zij had les van Sietze van der Mei en de vlam sloeg over, zij kregen verkering. 

 

Ook moest Nathalie nog naar school en vol goede moed begon zij eerst op de MAVO, toen dat niet 

beviel ging zij naar de Landbouwschool. 

Dat had zij ook al snel bekeken, zij wilde werken en wel in de paarden. 

Na een paar jaar in Nederland bij verschillende stallen te hebben gewerkt vertrokken Nathalie en 

Sietze naar Duitsland. 

In 1988 werd zoon Max geboren en zij kwamen weer naar Nederland. 

Na diverse omzwervingen hebben Nathalie en Sietze in 1997 een bedrijf gekocht in het Friese 



Makkinga. 

Het doel was een handelsstal op te zetten en de paarden, welke in eigen bezit waren, of de paarden 

van een eigenaar, op te leiden en dan te verkopen. 

 

De dagindeling zag en ziet er nog steeds zo uit: 

’s Morgens 8 uur worden de paarden verzorgd en uitgemest, daarna komen de dieren in de 
stapmolen en vanaf 10 uur, na de koffie, wordt er getraind. 

Als het mogelijk was en is komen de paarden dagelijks even in het land. 

 

Tussen de bedrijven door wordt dochter Naomi geboren en Nathalie is succesvol in de springsport. 

 

In 1997 wordt zij Wereldkampioen bij de Jonge Paarden met Kigali; in 2009 behaalt zij 2e plaats op de 

Nederlandse kampioenschappen met Heechiem’s Springtime (V. Indorado); in 2010 winnares van de 

Grote Prijs te Zuidlaren met Heechiem’s Tersina (Corland); ook in 2010 wint zij de Grote Prijs van 

Moorsele met Tobias. 

 

Zij ruikt aan het grote succes en wordt uitgezonden met het Nederlandse team naar belangrijke 

internationale wedstrijden. 

Nathalie zit in het A-kader en staat op de nominatie om deel te nemen aan de Wereldruiterspelen te 

Kentucky in 2010. 

 

Haar zelf opgeleide en succesvolle paarden t.w. Heechiem’s Springtime en Heechiem’s Tersina zijn 
gefokt door H. W. van der Meer te Burgum. 

Helaas is dhr. Van der Meer 11 mei j.l. op 77-jarige leeftijd overleden. 

 

Alles is maar tijdelijk; paarden worden verkocht en er komen weer nieuwe, jonge talenten. 

 

Nathalie, ondertussen ook alweer 2x oma, gaat niet vaak op vakantie, maar als zij wel op reis gaat, 

dan wordt er zo weinig mogelijk gedaan. 

Vereisten voor een goede vakantie zijn: veel zon, een zwembad, een mooi boek en een actieve ober.    

 

Hobby’s van Nathalie zijn: winkelen met vriendinnen en een week-endje weg met diezelfde 

vriendinnen. Wat een plezier, dat is pas genieten!   

 

Zij houdt ook van klussen, t.w. timmeren, verven of behangen. 

Nathalie zegt wel eens: ” zij had eigenlijk timmer-vrouw moeten zijn geworden” en als zij het over 

zou moeten doen, dan werd zij dierenarts. 

 

Als zij ooit de rijlaarzen aan de wilgen zal hangen, dan gaat zij vrijwilligers werk doen op de 

Dierenambulance. 

 

Deze sympathieke amazone is en blijft de grote dierenvriend van vroeger, die altijd even een pony 

moest aaien. 

   

 

 

 

        



    


