
Gezondheid op nummer één
.Van^galop naar een piaí Meer dan tien Limburgse titels collecteerde dress uuramazone
lnge Coenen. Topsport is na een val echter niet langer verantwoord. óuuiorn tË.xt tu"nlu,
energie en kennis nu in het begereiden en beter maken van anderen.

SEVENUM
DOOR TON REIJNAERTS

een opgewekte en energieke in-
druk. Haar blonde paarden-
staart zwiept ogensch{jn$k in de
maat van Harvey HB, het jonge
paard waarmee haar leerlinge
Sanne Collin aan de LimburgÁe
Ruiterkampioenschappen voor
paarden en pony's in Sevenum
deelneemt. Wie haar in spiiker.
broek en leren jasje tussen de
paarden ziet lopen, ziet een ge-
lukkige 'no-nonsense' wouw in
een natuurlijke habitat en krijgt
niet direct associaties met de
breekbare vrouw van enkele
maandengeleden.
Een ongelukkig ongeval in haar
dressuurstal in Venlo zettehet
leven van Coenen op haar kop. Ze
kan zich er nagenoeg niks meer
van herinneren. ,,Ik ben een
week van de film kwijt", glim-
lacht ze. Anderen die erbij w-aren
vertelden haar de toedracht.
Johnson, een rustige ruin en,su-
per beest'gleed uit. Inge Coenen
raakte bedolven onder het rrim
vijÍhonderd kilogram zware dier.
Het resulteerde wonder boven
wonder niet in breuken. Wél in
een hersenbloeding.
In coma werd de amazone naar

owel ruiters als coa-
ches roemen haar
spontaniteit en inzet.
En inderdaad, Inge
Coenen (34) maakt

het AZM getransporteerd. In
Maastricht hielden de artsen haar
aansluitend vier dagen in een kunst-
matige coma.
Na haar voortvarend ontwaken
daaruit begon een zwaar revalida-
tietraject. ,,Ik moest opnieuw leren
lopen, kon niet rechtop zitten enzag
maandenlang dubbel. Ik was volko-
men aÍ?rankeli';k van anderen.
Dankzij de mensen die me b{jston-
denbij mijnrevalidatie, maarvooral
dankzlj mljn familie en mijn wiend
ben ikgekomenwaar ik nu sta."

En dat is opvallend ver. Haar top-
conditie speelde eengrote rolbii dàt
opmerkelijke herstel. Vooral van de
jarenlange Pilatus-trainingen pluk-
te ze de vruchten. ,,De kunst blj

dressuur is dat de balans tussen
kracht en elegantie optimaal wordt.
Dat ligt niet alleen aan het paard,
maar ook aan de ruiter,,, duldt ze.
Inge Coenen werkÍe via Pilatus-les-
sen €Eul haar balans en evenwicht,
zodat ze nog beter op haar paard
kwam te zitten. Die evenwichtsoe-
f9rung9n speelden een grote rol bij
de stabilisatie van haar motoriek.
Ze praat niet meer graag over de
roerige periode. Met de verkoop van
haar stal in maart trok de amazone
een streep onder haar topsportbe-
staan. Ze volgt jurycursussen en wil

verder in de coaching.
,,Ikgeefles op locatie en kan ook
terecht bij een rijschool in Lot-
tum.tt
Tljdens het LK in Sevenum bege-
leidt ze negen leerlingen. ,Let,s

movg onl is haar credo. ,,Ik ben
een positief ingesteld mens. Ik
vind de prestaties van de deelne-
mers op dit voortreffellik georga-
niseerd LK ook veel belangrijker
dan mlin verhaal."
De woorden,typeren Limburgs
voormalige dressuurkoningin.
Inge Coenen laat zichniet vobr-
staan op haar achtergrond. Of
om in paardensporttermen te
blijven: ze njdt niet mee op de
rugvan een ander.
,,Natuurlijk denk ik nog steeds
biina altljd alleen maar aatr paar-
den", erkent ze. ,,Ik heb ooit ge-
zegd: 'mijn thuis is op miSn
paard.'Het is de plek waar ik me
op mijn gemak voel." Met een fi.j-
ne glimlach: Nadat Coenen uit
haar coma ontwaakte ze\ ze te-
gen zichzelf;'ik kruip er nooit
meer op!'
Rljden doet ze inderdaad nog al-
tlid niet. En topsport is al hèle-
maal taboe.,,Ik merk hoe hard de
conditie achteruit is gegaan. Het
risico bij een hernieuwde val is te
groot. Dit was na 2011 al de twee-
de val en het tweede hersenbloe-
dinkje. Tljdens de revalidatie
heb ik ervaren wat een goede ge-
zondheid betekent. Paardén-
sport is weliswaar het leukste,
maar niet het belangrljkste in
het leven."


