
KRING DDS EVEN VOORSTELLEN. 

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

Naam: Milou Faber 

Woonplaats: Hoornsterzwaag 

Leeftijd: 32 

Gezinssituatie: 

Samenwonend met Remco en in februari verwachten wij ons 1e kindje  

Wat doe je in het dagelijks leven (beroep of school):  

Ik werk 24 uur per week als Content Marketeer bij De Paardendrogist. Daarnaast train ik meestal 4 á 

5 paarden van mezelf en eigenaren en geef ik privéles. Ook volg ik een studie tot Revalidatietherapeut 

voor paarden.   

Naam paard of pony:  

De Mersken Galaxy (v. Jazz), mijn eigen 10 jarige ruin waarmee ik in het project Mei Grand Prix Nei 

Grand Prix zit, hij loopt in de Prix St. George.  

Limbargino (v. Ferdeaux), mijn zelf gefokte 5 jarige ruin die L2 geklasseerd is. 

Mackenzy (v. Ferdeaux), mijn zelf gefokte 4 jarige ruin die we afgelopen zomer zadelmak hebben 

gemaakt.  

Inoa (v. Mees 497), een 3,5 jarige merrie van een eigenaar waarmee we vooral nog rustig mee aan de 

hand werken.  

 

Van welke vereniging ben je lid: De Drie Gemeenten 

Hoe lang rijd je al paard of pony: Ik ben begonnen toen ik 3 jaar oud was dus dat is al bijna 30 jaar… 

Vertel daar iets over: 

Ik kreeg mijn eerste pony Binky toen ik 3 jaar oud was. Dit was een ervaren pony waar ik 

spelenderwijs op heb leren rijden en mijn eerste wedstrijdjes heb gestart. Daarna heb ik nog twee 

andere pony’s gehad waarvan de laatste Nando, zelf heb opgeleid naar het Z springen en Z dressuur. 

Met deze pony heb ik meerdere kampioenschappen gewonnen, waren we succesvol op de NK’s en 

waren we onder andere opgenomen in het Rabobank Talentenplan.  

Toen ik 14 jaar was heb ik de overstap gemaakt naar de paarden. Ik had een jonge 4 jarige merrie en 

reed daarnaast op het paard van mijn moeder die toen al Z2 geklasseerd was. Dit was voor mij een 

fijn leerpaard waarmee ik in een jaar tijd van de L naar de Z dressuur ben gegaan en B springen was. 

Vanaf dat moment heb ik heel veel verschillende paarden van mezelf en eigenaren gereden waarvan 

ik de meeste paarden zelf heb opgeleid. Tot ongeveer 10 jaar terug ik vooral actief in de springsport 

en deed ik dressuur er een beetje naast omdat ik dit belangrijk vond voor een goede basis. Toen ik 

klaar was met mijn studie en ging werken werd het te druk om beide disciplines goed uit te voeren. Ik 

heb toen de keuze gemaakt om me vooral te richten op de dressuursport, omdat ik daar op dat 

moment leuke paarden voor had. Ik heb inmiddels meerdere KWPN’ers en Friezen uitgebracht t/m 
subtop niveau. Momenteel rijdt ik Lichte Tour met mijn eigen paard De Mersken Galaxy en heb ik nog 

een aantal jonge paarden staan.  



Welke discipline vind je het leukst : dressuur, springen of iets anders: 

Ik vind het vooral leuk om paarden op een fijne manier op te leiden. Dan is dressuur natuurlijk de 

belangrijkste basis. Ik ben nu vooral actief in de dressuursport, maar vind springen ook nog altijd erg 

leuk. Mijn dressuurpaarden maken dus ook regelmatig een sprongetje.  

Heb je ook extra les:  

Ja, ik heb van veel verschillende instructeurs les gehad. De laatste jaren les ik bij Rien van der Schaft.  

Ga je vaak op concours: 

Ik probeer normaal gesproken met de wedstrijdpaarden 1 á 2 keer per maand op concours te gaan. 

Dat betekent dus dat ik zelf vaak wel wekelijks ergens op wedstrijd ben.  

Wat doe je in jouw vakantie: 

Ik ga niet zo vaak op vakantie omdat ik niet zo goed zonder mijn dieren kan. Ik vind het heerlijk om 

thuis lekker met de paarden bezig te zijn en thuis lekker om te rommelen. Als ik op vakantie ga, dan 

gaat mijn voorkeur uit naar een land met lekker zonnig en warm weer, waar we leuke activiteiten 

kunnen doen want stilzitten kan ik niet zo goed.   

Heb je ook een doel, wat je in de paardensport wilt bereiken: 

Ik hoop met De Mersken Galaxy binnen nu en een jaar de Grand Prix te bereiken. En daarnaast hoop 

ik natuurlijk nog heel veel mooie sportmomenten te mogen beleven en leuke paarden op te leiden tot 

het hoogst haalbare niveau.  

Heb je ook nog andere hobby’s:  
Daar heb ik eigenlijk niet echt tijd meer voor… Maar als ik tijd heb doe ik graag met Remco of mijn 
vriendinnen leuke dingen of vind ik het heerlijk om lekker thuis om te rommelen en klusjes te doen.  

 

  


