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HANSVANDERLOUW? 
Paarden veroverden uiteindelijk het hart van 
generaal-majoor buiten dienst en voorzitter van 
de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' 
Hans van der Louw (61) uit Den Haag, die zich 
vol vuur inzet voor de militaire ruitersport. 
TEKST LlLIANNE VAN DEN BREKEL BEELD SUSHILLA KOUWEN 

, I'k was veertig jaar beroepsmilitair bij de 
Koninklijke Landmacht. In 2018 ging ik met 
functioneelleeftijdsontslag, zoals dat heet. In 
mijn laatste functie was ik op Paleis Noordein
de vier jaar chef van het Militaire Huis van 

koning Willem-Alexander. In die functie leerde ik 
paardrijden. Ik had voordien aileen een keer een ezelrit 
gemaakt door de Grand Canyon, dus het ging met 
vailen en opstaan en pijn. Ik voelde weI meteen een 
klik en zette door. Ik reed drie jaar in de koninklijke 
stoet op Prinsjesdag, een keer achter de Gouden Koets 
en twee keer achter de Glazen Koets. Te paard ziet ailes 
er anders uit. Je zit er middenin. Dat is geweldig. 
Toen ik was afgezwaaid bij Defensie en bij het Konink
lijk Huis, bleef ik veel paardrijden. Ik beleef daar heel 
veel plezier aan. Paarden zijn echt geweldige dieren. 
Mijn voorganger bij de MRV vroeg me hem op te 
volgen. Onze vereniging staat voor het stimuleren en 
aanjagen van evenementen met een militaire signa
tuur. Dat betekent netwerken en deuren openen. Mijn 
militaire achtergrond helpt. Ik vind het ook leuk om 
met jonge mensen te werken en die te stimuleren. Dat 
heb ik bij Defensie ook veertig jaar gedaan. Ik wi1 de 
101 die we hebben in paardrijden in onze vereniging en 
de lief de voor paarden belichamen. In de eerste plaats 
rijden we heel veel, dressuur, springen en eventing. 
We willen daarbij het militaire karakter benadrukken. 
Wie militair is, blijft dat altijd. We hebben veel gemeen 
en maken samen dingen mee. De krijgsmacht is een 
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mooie organisatie waarin je dingen nooit aileen doet. 
1\vee mooie werelden komen in de MRV bij elkaar. 
We zijn meer dan ruiters in een uniform. We doen de 
dingen vanuit gemeenschappelijkheid en bouwen een 
enorme band op. Paardrijden geeft dat extra accent. 
Elke maandagavond hebben we bij Hippisch Centrum 
Nootdorp les met tien tot vijftien militairen van onze 
afdeling Den Haag, aile leeftijden bij elkaar. We rijden 
in uniform. Aspiranten die net bij Defensie zijn mixen 
moeiteloos met een generaal met grijs haar. We rijden 
ook vaak in militair verband, in een soort carrousel. 
Wij noemen dat exercitie te paard. Dat benadrukt 
het groepsaspect en ook wordt iets van je gevraagd. 

, Jammer dat het zo laat 
op mijn ad is gekomen. 
Dat ha van mij twintig 

jaar eerder gemogen 
Begeleiding gaat net wat verder vanuit onze gemeen
schappelijke basis. Het is ook ondenkbaar dat je na 
het rijden meteen naar huis gaat. We drinken samen 
een borrel en praten bij. Als oud-militair mis je altijd 
die kameraadschap, samen met mensen dingen doen. 
Met in militair verband paardrijden krijg je dat terug. 
Ook wat je aan een paard geeft, krijg je terug. Je leert 
om contact te maken en bouwt rustig een band op. Die 
wordt soms ook op de proef gesteld, als hij bijvoor
beeld schrikt, maar juist dan is die band belangrijk. 
Mijn vrouw vindt het bijzonder als ik tegen het paard 
praat. Zachtjes praten heeft een functie, net alS 
poets en, opzadelen en voorbereiden. Als je dat goed 
hebt gedaan en je gaat vervolgens rijden, is dat echt 
genieten. Dan wordt het een samenspel. Fantastisch. 
Jammer dat het zo laat op mijn pad is gekomen. Dat 
had voor mij twintig jaar eerder gemogen.' ~ 




