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'Als de basis niet goed is zakt je succes als 
een kaartenhuis in elkaar'

Vaak geven we genoeg tijd, geld en energie aan ons paard. Maar
paardrijden is een teamsport. Topprestaties worden behaald door
ook in jezelf te investeren. Het succes begint bij het hebben van
een steengoede fundering. Waarom is deze toch zo belangrijk
voor ruiters?

Hiervoor neem ik je mee naar 2016. Mijn man Hilbrand en ik
kopen een huis. Op twee binnenmuren na gaan we het afbreken
en weer opbouwen. Na alle voorbereidingen kunnen we los. We
doen alles zelf dus het komt vooral aan op de zaterdagen. 
Al snel visualiseer ik ons droomhuis. Maar mijn geduld wordt
aardig op de proef gesteld. Ik kom erachter hoeveel tijd, materiaal
en energie in de fundering wordt gestopt. Weken zijn we onder de
grond bezig met iets wat we nooit meer terug zullen zien. Althans,
dat denk ik. 

Doordat we deze tijd hebben genomen wonen we nu in een huis
waar we op kunnen bouwen. Een huis die het geweld van de
natuur aan kan en waar we veilig en droog zitten. Dat komt omdat
we altijd op de fundering terug kunnen vallen. 
Waar ik eerst dacht de tijd, energie en materialen die we hierin
hebben gestopt nooit meer terug te zien kan ik nu zeggen dat we
hier dagelijks profijt van hebben.

Jouw basis, dat is jouw steengoede fundering. Het heeft invloed op
alles wat je doet, ook op je prestaties als ruiter. Elke onderneming
die je hebt, daar is paardrijden één van, hangt als een spinnenweb
aan elkaar vast en heeft invloed op elkaar. Te paard ben je niet
ineens een andere persoonlijkheid dan tijdens je werk of in je
relaties. 



Een steengoede fundering zorgt ervoor dat jij het heft van je
leven in handen neemt. Dat jij de regie hebt en de juiste
koers blijft rijden. Dat verdien jij maar ook je paard. Door dicht
bij jezelf te blijven kun je meer liefde aan een ander geven. Dus
ook aan je paard. Hoe mooi is het om meer verbinding,
vertrouwen en rust te creëren waardoor jij echt gaat doen wat
je wilt en dromen gaat bereiken?

In dit e-book focussen we ons op de samenvatting van de
fundering. Je snapt dat ik niet uren aan informatie kan delen in dit
e-book. Dan zou ik een heel boek kunnen schrijven. Maar ik doe
mijn best om je mee te nemen naar de belangrijkste stappen op
weg naar succes en het behalen van topprestaties. Hou het niet
alleen bij lezen maar ga ook echt iets doen met de informatie. De
sleutel voor succes heb je in je broekzak, alleen je moet hem
durven en kunnen zien.

Geniet.

Liefs,

Anne-lys
Ruitercoach
www.ondernemenmetflow.nl

De leukste online community voor ambitieuze ruiters vind je via
facebook.com/groups/ambitieuzeruiters. Lid worden is gratis.

Wekelijks komt er een nieuwe podcastaflevering in de
Ambitieuze Ruiters podcast. Gratis te beluisteren in je favoriete
podcast app.

https://www.instagram.com/anne_lys_ondernemen_met_flow/
https://www.facebook.com/ondernemenmetflow
https://soundcloud.com/user-437741361
https://www.facebook.com/groups/ambitieuzeruiters


Over mij

Jij kunt ALLES in je leven bereiken wat je wilt. Als het niet
linksom is dan wel rechtsom. De kunst is om de route te vinden
die past bij jou, waardoor je het hele traject doorloopt en niet
onderweg ergens blijft hangen. 

Zelf ben ik geboren met de handicap Cerebellaire Ataxie.
Volgens de artsen zou ik nooit kunnen fietsen op een
tweewieler en goed kunnen lopen. Doordat ik ‘anders’ was dan
anderen werd ik veel gepest. Ik was het verlegen meisje zonder
zelfvertrouwen, rust en focus.

Later vertelde een leraar me doodleuk dat ik geen goede
stageplaats zou vinden vanwege mijn handicap. Weg
zelfvertrouwen dat ik net weer een beetje had opgebouwd.

Dit had veel invloed op mijn grootste hobby; paardrijden.
Vanwege mijn handicap ging het niet altijd even makkelijk en
door mijn onzekerheid, onrust en niet weten wat ik wilde
modderde ik maar wat aan. 

Ik voelde aan alles dat er zoveel meer in mij zat. Dat ik zoveel
meer kon presteren met mijn trouwe viervoeter. Maar iets hield
mij - onbewust - tegen. 

Het plezier ontbrak steeds meer. Ik raakte in de verkramping.
Alle frustraties nam ik mee. Ook al dacht ik dat het geen invloed
had en paardrijden vooral een moment was om mijn hoofd leeg
te maken. Toch ging ik niet voluit. Ik hield mezelf op de rem,
mistte de vrijheid. 



Inmiddels weet ik dat ALLES wat ik doe en wie ik ben invloed op
elkaar heeft. De frustraties die er waren nam ik mee te paard. Ik
voelde me belemmerd. Niet alleen te paard, maar ook in wie ik
was. Ik wist dat er nog zoveel meer in me zat, alleen kwam het
er niet uit.

Toen ik me hiervan bewust werd veranderde er zoveel.

Een ding weet ik nu: ALLES heeft invloed op elkaar. Op mijn rol
als moeder, mijn ruitervaardigheden, hoe ik ben als vriendin en
als partner. 

Een paard is zoveel meer dan onze trouwe viervoeter. Het
reageert op emoties, op energie, het spiegelt en het weet
precies hoe we ons voelen.

Door me bezig te houden met persoonlijke ontwikkeling ben ik
gegroeid naar een persoon met veel meer zelfvertrouwen, rust,
focus en heb ik duidelijke ambities waardoor ik overwinningen
behaal. Dit heeft positieve invloed op mijn rol als moeder,
partner, ondernemer, vriendin en dochter. 

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, dus ook jij, zijn eigen shit
heeft. Het is de ballast die je meeneemt in je levensreis. Deze
ballast houdt je tegen om de flow te ervaren en topprestaties te
leveren. 

Wat doe jij? Blijf je liever hangen in waar je zit of neem jij, net als
ik, je eigen verantwoordelijkheid voor een leven zoals jij wilt
waarin jij dromen en doelen gaat bereiken?

In dat geval is een steengoede fundering een must. Om jezelf te
ontwikkelen in wie je echt bent. 



'Paardrijden is een
teamsport waarbij een

fitte atleet net zo
belangrijk is als een fit
paard. Zowel fysiek als

mentaal.'



Stap 1: Plezier

Het is de basis van succes. Door plezier te hebben gaat alles
zoveel makkelijker. Veel gaat op de automatische piloot en lijkt zo
normaal. Maar is dat het wel? Vier je overwinningen en sta stil bij
alles wat er gebeurt en GENIET van de mooie reis die je maakt.
Creëer een gevoel van dankbaarheid en positiviteit. Waar je je op
focust groeit.

Dankbaar zijn voelt als iets groots, maar dat hoeft het niet te zijn.
Elke dag zijn er momenten om bij stil te zijn omdat ze niet normaal
zijn.

Vind je het lastig om de dankbaarheid te voelen? Train dat door
elke dag voordat je gaat slapen of onder de douche drie
momenten van de dag te pakken waar je met een goed gevoel op
terug kijkt. De positieve flow die je hierdoor ontvangt geeft gelijk
energie en een lach op je gezicht. Deze training maakt het
mogelijk dat je het elke dag makkelijker vindt om plezier te ervaren
en dankbaar te zijn.



Stap 2: Verhoog je energieniveau

Voeding

Energie is ALLES. Het leven is energie en energie is leven. In dit hoofdstuk
enkele manieren om je energie te verhogen.

Stel je voor dat je naast Max Verstappen zit tijdens een verjaardag. Hij vertelt
erg enthousiast over een belangrijke wedstrijd. Zijn auto is helemaal gereed
en hij heeft al kennis gemaakt met het circuit zodat hij precies weet op welke
manier hij de bochten moet rijden. Zijn belangrijkste PK staat in de garage in
een straat verderop. Hij nodigt je uit om deze te komen bekijken. Natuurlijk,
daar heb je wel oren naar.

Je loopt met hem mee. De garagedeur gaat open en je verwachtingen zijn
hoog. Tot je verbazing zie je een auto met half opgepompte banden, krassen
op het lak en als je er in gaat zitten zie je dat de brandstoftank half leeg is en
het stuur niet uitgelijnd is. 

Je schrikt, op deze manier gaat hij nooit kampioen worden. Dit had je
helemaal niet van hem verwacht. 

Ik zal je geruststellen, natuurlijk gebeurt dit niet bij Max. Hij heeft alles tot in
de puntjes voor elkaar. Maar dit zie ik wel bij veel ruiters gebeuren. Ruiters
die hun lichaam niet serieus nemen en niet voeden met het juiste
gereedschap om topprestaties te leveren.

De natuur weet wat goed voor je is. De gezonde voeding zit bij wijze van spreken in onze broekzak.  

Groente en fruit bevatten alle plantenstoffen, bouwstenen, mineralen en vitamines die ons lichaam
nodig heeft en als een groot orkest samenwerkt voor optimale prestatie. Echter door de
vermindering van de hoeveelheid vitamines in onze groente en fruit moeten we meer (600 - 800
gram) eten om hetzelfde binnen te krijgen. Dit komt o.a. door de achteruitgang van de aarde en de
niet zongerijpte voeding die in de supermarkt te vinden is.



Water drinken

Rust

En dat terwijl topprestaties te paard bij jezelf beginnen. Je paard krijgt het
beste voer met de meest uiteenlopende supplementen om het beste in
hem naar boven te halen. Een paard kan het niet alleen doen. Bij een fit
paard hoort een fitte atleet. 

Besef je wel hoe belangrijk de juiste voeding is? Voeding is de basis van je
energie en gezondheid. Door hier niet de juiste aandacht aan te besteden
ben je roofbouw aan het plegen. Jouw motor moet draaiende blijven, net
zoals de motor van je paard. Slechte bouwmaterialen zorgen o.a. voor een
verlaagd energieniveau.

Regelmatig water drinken is belangrijk om je goed te voelen en je lichaam
gezond te houden. Onze cellen hebben water en zuurstof nodig om
topprestaties te kunnen leveren. Om deze cellen in een gezonde staat te
houden is het belangrijk om gedurende de dag voldoende water te dringen.
Minimaal 2 liter water per dag zorgt ook voor meer focus. Drink je te weinig?
Ga niet van de ene op de andere dag veel meer drinken maar bouw het
geleidelijk op. Zet kleine stapjes zodat je lichaam er aan kan wennen.

Klaar staan voor een ander en meegaan in de dagelijkse dingen in de
maatschappij kunnen we vaak wel. Maar de tijd voor ons zelf nemen is toch
lastiger. Rust betekent zowel fysieke als mentale rust. Je hoofd vrij maken en
jezelf ontdoen van alle prikkels. 

Rust is gewoon keihard nodig voor het behalen van je overwinningen. Door
te gaan slapen, de natuur in te gaan of gewoon even vooruit te staren. Doe
vooral dat wat goed voor je voelt. Joop Zoetemelk zei niet voor niets 'de tour
win je in bed'. Het is een vorm van trainen waar we onszelf vaak niet de tijd
voor gunnen. Terwijl rust zorgt voor een betere reactiesnelheid, meer focus,
meer productiviteit, lekkerder in je vel zitten en een positief effect op je
gezondheid.



Een goede mind-body connectie

Mediteren

Voel wat er in je lichaam gebeurt, durf te luisteren en te handelen naar de
signalen die je krijgt. Vaak heeft ons ego de overhand terwijl ons lichaam de
juiste antwoorden heeft. Stop deze antwoorden niet weg maar luister er
naar. 

Piekeren over het verleden en nadenken over de toekomst kost energie.
Zorg dat je in het nu leeft door te mediteren. Met meditatie word je kalmer
en kun je meer genieten van wat er gebeurt. 

Heb je nog nooit gemediteerd? Het hoeft niet moeilijk te zijn en kan al vanaf
2 minuten per dag op de tijd dat het jou uitkomt. Ga lekker zitten of liggen
en focus je op je ademhaling. Adem in door je neus en uit door je mond.
Zorg voor een ademhaling vanuit je onderbuik. Leg desnoods je arm op je
onderbuik om een punt te hebben waar je naartoe ademt. Tijdens het
inademen komt er nieuwe energie binnen terwijl het uitademen negatieve
energie verdrijft. 

De kunst van het mediteren is om nergens aan te denken. Laat gedachten
varen en focus je op je ademhaling. 

Gaandeweg de meditatie waarbij je je focust op je ademhaling ervaar je dat
je dieper gaat zitten en je schouders meer weet te ontspannen. Er ontstaat
meer verbinding met jezelf. Hoe meer verbinding je met jezelf hebt, hoe
meer verbinding je ervaart met je paard.  

Vaak schieten we te paard in de verkramping en hebben we een hogere
ademhaling. Door de focus hier tijdens het mediteren op te leggen heeft dit
ook positieve effecten tijdens de training.



Stap 3: Ken jezelf

Het wordt tijd om terug te gaan naar jouw gevoel. Terug naar je ECHTE
kern. Wie ben jij? Wat zijn je kernwaarden? Wat wil je echt? Hiermee bedoel
ik datgene doen waar je echt energie van krijgt en waar je goed in bent. Dus
geen mensenmassa’s meer volgen maar staan voor je eigen mening en je
eigen afslagen nemen. Ongeacht wat anderen daarvan vinden.

Neem de regie in handen, ook bij je paard. Wees de leider en volg je eigen
pad. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg.

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, ook jij. De sleutel naar succes zit in je
broekzak.

Meer connectie met jezelf zorgt voor meer connectie met je paard. Meer
vrijheid bij jezelf zorgt voor meer vrijheid tijdens de training. Meer
verbinding met jezelf zorgt voor meer verbinding met je paard. Wees trouw
aan jezelf om dit te creëren. 

De werking van je brein

Misschien denk je dat dit niet voor jou van toepassing is maar de kans is erg
groot dat jij je grootste beperking bent in het bereiken van je dromen. Onze
mind is ervoor gemaakt om in de comfortzone te blijven en pijn te
vermijden. Daar is alles lekker veilig en het houdt je – bewust en onbewust –
voor de gek. Het wil voor de makkelijkste weg gaan. Terwijl dat je juist niet
gaat helpen bij het bereiken van je doelen. 

Onze gedachten bepalen wat we doen. We laten ons vaak leiden door
angst. Terwijl ons verlangen sterker is.

Onze mindset heeft maar liefst 80% invloed op wat we doen in het leven.



Om ons brein te kunnen trainen is het handig om te weten dat ons brein
grofweg uit drie onderdelen bestaat: het mensenbrein, zoogdierenbrein en
reptielenbrein. 

Mensenbrein:
Ons mensenbrein zorgt voor het logisch denken, zelfreflectie en lerend
vermogen. Stel dat je paarden de hele dag in de wei staan en het tijd is om
de stallen uit te mesten. Je dag verloopt anders dan gepland en aan het
einde van de middag zijn de stallen nog steeds smerig. Het wordt al bijna
donker dus de paarden moeten naar binnen. Je besluit de meest aanwezige
keutels uit de stal te halen en er wat stro bij te doen. De dag erna begin je
met het uitmesten van de stallen zodat de paarden het bed krijgen wat ze
verdienen. Een hele verstandige reactie die je mensenbrein heeft genomen.

Zoogdierenbrein:
Het zoogdierenbrein regelt onze emoties en gevoelens en zorgt er ook voor
dat gebeurtenissen worden opgeslagen zodat ze de volgende keer
herhaald of vermeden kunnen worden. Bij een nare val van het paard regelt
het zoogdierenbrein dat je de volgende keer enige verkramping voelt
waarbij je hoog en snel ademt.

Reptielenbrein
Met het reptielenbrein overleven we en planten we voort. Hier wordt niet
nagedacht over keuzes maar worden de basisfuncties zoals hartslag,
temperatuur en de ademhaling geregeld. 

Ga in beweging

Echt jezelf zijn is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is een reis, met pieken
en dalen. Die bij tijden emotioneel, verdrietig of zelfs pijnlijk kan zijn.
Voordat je stappen kunt zetten is het nodig om dingen los te laten. Dingen
die je hebt meegekregen in je opvoeding, van gebeurtenissen en van
mensen om je heen en die - onbewust - invloed hebben op wie je bent. Dit
heeft invloed op je als ruiter, in je werk, in je relaties, als vriendin, als vrouw,
als dochter en als eventuele moeder. 



Bij je geboorte was je puur. Vol zelfvertrouwen ging je het leven in. Dagelijks
ontdekte je en had je vooral heel veel plezier. Je was trots dat je weer iets
had geleerd waarbij je wereld steeds groter werd. 

Gedurende je leven ben je gevormd tot de persoon die je nu bent. 

Het is aan jou om dit los te laten door bij je echte kern te komen. Door je
mindset te trainen, door te blijven vertrouwen, door focus te blijven houden
en door te weten waar je naar toe wilt en wie je wilt zijn. Door dagelijks
stappen te zetten.

We zijn onderdeel van de natuur die altijd in beweging is. Die benut altijd
haar maximale talent. Bomen en planten groeien doordat de basis goed is.
Een boom stop nooit halverwege met groeien, omdat hij het wel best vindt.
Een rups kruipt niet verder omdat hij het een gedoe vindt om te ontpoppen
tot vlinder. En dat is helaas wel wat veel mensen doen: door het leven
blijven kruipen. Terwijl er zoveel potentie in zit. 



Stap 4: Stel de juiste doelen

Waarom doe je wat je doet en wat wil je bereiken? Door dit te bepalen houd
je focus, helderheid en ontspanning. Doelen zorgen dat je op een fijne en
ontspannen manier vol vertrouwen op de finish afgaat en overwinningen
behaalt. Je weet waarvoor je traint. Door elke dag een stapje richting dit
doel te zetten kom je in beweging. 

Of je nu wedstrijden wilt gaan rijden, een bepaalde klasse wilt behalen,
subtop wilt rijden of je wilt bij het nationaal kader horen, zet elke dag
stappen richting dit doel. Elke stap is goed, hoe klein ze ook lijken. 

Stretch jezelf door groot te denken en blijf er in geloven. Hierdoor daag je
jezelf uit om buiten de comfortzone te gaan. Je zult merken dat het behalen
van deze doelen makkelijker gaat. Er ontstaan nieuwe kansen en
mogelijkheden die je eerder niet had gezien. 

Ga je niet blind staren op de hoe-vraag. Simpelweg omdat je soms niet weet
hoe je het gaat doen. Maar omdat je jezelf openstelt voor dromen komen
de antwoorden vanzelf. 

Maak het jezelf niet te moeilijk, blijf plezier houden en verkramp niet. Die
verkramping zul je ook terug zien tijdens de training te paard. 

Visualisatie
Visualiseren is een krachtige manier om je onderbewustzijn mee te laten
werken om je doel te behalen en je dromen waar te maken. Door in
gedachten voor je te zien alsof iets al zo is stuur je deze beelden de wereld
in. Door het vervolgens los te laten en erop te vertrouwen komt wat je
wenst op je pad. Al is het soms in een andere vorm dan dat je dacht. 



Laat het gewenste resultaat van wat jij wilt bereiken binnen komen. Zie het
alsof het al werkelijkheid is door de situatie zo echt mogelijk te maken en
maak het zo gedetailleerd mogelijk door de reuk, smaak, gevoel en met
geluiden. Gebruik al je zintuigen en maak het zo echt mogelijk. Zie je droom
werkelijkheid worden, alsof je in een mooie film zit. Zie jezelf in de
wedstrijdring, op een nieuw paard, op het podium of juist in die nieuwe
werkomgeving. 

Visualiseren helpt alleen als je echt in je gedachten gelooft. Wanneer jij
angst, onzekerheid, onrust en ongeloof ontdekt dan zend je juist een
verkeerd signaal naar je onderbewuste en zul je krijgen wat je niet wilt maar
wel om vraagt

Waarom doe ik wat ik doe en wat wil ik bereiken?



Stap 5: Overwin je eigen beperkingen

Grote kans dat wanneer jij grote doelen hebt opgesteld je beren op de weg
ziet en het spannend vindt om echt in actie te komen. Of als je wel in actie
komt je vrij snel weer terugvalt in je oude patroon. 

Angst en spanning

Ben jij de persoon die zichzelf een schop onder de kont geeft? Of blijf jij
lekker in de comfortzone zitten. Daar waar jij je veilig voelt? 

Je denkt op deze manier je spanning en angst voor het onbekende de baas
te zijn. Voor eventjes is dat ook wel zo. Maar deze komt altijd terug, Juist op
momenten dat je deze niet had verwacht of niet kunt gebruiken.

Stel dat je angst en spanning een bal is. Deze bal duw je onder water. Je ziet
hem niet meer. Dat voelt goed. De volgende keer duw je de bal harder
onder water. Er komt meer spanning op. En ineens gebeurt er iets
onverwachts, iets wat je totaal niet had verwacht. De bal spot omhoog en is
weer zichtbaar. Dat wat je dacht dat was verdwenen is weer aanwezig.

Je dacht afscheid te hebben genomen van de spanning en de angst. Maar je
had het weggestopt. Geparkeerd. In de hoek gezet. Onder het zand
geschoven. 

Zonder dat je het door had stond het te loeren om weer tevoorschijn te
komen. Ook dat deel wil gezien worden. Het is een gedeelte in jou dat
aandacht wil. Dat net als een klein kind blijft schreeuwen totdat die
aandacht wordt gegeven. 

Je eigen spanning en angst onder ogen komen is best pittig. Emotioneel.
Verdrietig, Gevoelig en soms pijnlijk.



Maar wat geeft het een verlichting als je dat gedeelte ruimte geeft

Wat geeft het een rust als je niet steeds de angst in de hoek hoeft te sturen.
Wat zul je meer van jezelf gaan houden als jij kunt samenwerken met je
angst.

Zodat je meer vertrouwen krijgt in jezelf en meer ontspanning ervaart. 

Door in actie te komen ga je groeien. Bij groei hoort spierpijn. Stel je voor
dat je de pijn die je voelt niet meer voelt als pijn of stress maar juist kunt
omarmen door te genieten van de emoties omdat je weet dat deze zorgen
voor groei.

Ik daag je uit om de gedachten die je ergens in tegenhouden op te
schrijven. Daarna beschrijf je hoe je wilt dat deze gedachten voor jou
werken en wat je nieuwe werkelijkheid wordt. 

 
Deze gedachten houden me tegen in het bereiken van mijn doelen:

 



:
Dit wordt mijn waarheid en nieuwe werkelijkheid:



Stap 6: Lichamelijke beweging

Als ruiter heb je te maken met de nodige fysieke inspanningen. Je moet de
bewegingen van het paard kunnen opvangen, antwoord kunnen geven op
plotselinge bewegingen en er wordt een beroep gedaan op je balans,
coördinatie en uithoudingsvermogen. Hulpen die je geeft wil je zo subtiel
mogelijk doen zodat ze nauwelijks opvallen. 

Je bekken, onderbuik- en rugspieren en lies-/bilspieren moeten goed hun
werk doen om je zit zo optimaal mogelijk te krijgen. Dit gaat niet vanzelf,
daar is training voor nodig. 

Bij een optimale zit zit je midden in het zadel, op je billen. Je
zitbeenknobbels voelen aan beide kanten van het zadel evenveel. Zit
rechtop, maar vermijd spanning in je bovenlijf. Je schouders, heupen en
hakken houd je recht onder elkaar. Je kijkt naar voren en beweegt soepel
met de beweging van het paard mee. Blijf in evenwicht en houd je
schouders ontspannen naar achteren. 

Aandacht aan je eigen fitheid en spierkracht zorgt voor positieve gevolgen 
 voor je onafhankelijke zit. Met rijden alleen ben je er niet. Naast je paard
heb je je werk, eventueel een gezin en sociale verplichtingen. Hoe fijn is het
dat je kunt trainen om alle ballen in de lucht te houden.

Voorbeelden van oefeningen vind je in de online community Ambitieuze
Ruiters.

https://www.facebook.com/groups/ambitieuzeruiters


Stap 7: Maak je eigen plan en overwin

Zet alle notificaties van je telefoon uit of zet deze op
vliegtuigstand. Neem je eigen regie en laat je niet afleiden. 
Plan je focustijd en start met datgene wat je het minst leuk
vindt om te zien.
Werk in blokken van 25 minuten. Zet je wekker en zorg dat je
niet afgeleid wordt
Blijf focus houden op je doel door vooral de belangrijkste
dingen aandacht te blijven geven en geniet van datgene wat je
aan het doen bent. 

Waar geef jij aandacht aan? Waar gaat je energie heen? Behoud je
focus en zorg dat jij de weg inzet naar waar je wilt komen. Daar is
doorzettingsvermogen, concentratie, vastberadenheid en een
ijzeren wil voor nodig. Wees bewust van de hobbels die het
bospad geven en daag ze uit om je sterker te maken. 

Het mooie aan ons lichaam is dat we zowel ons brein als onze
spieren kunnen trainen. Een spier die getraind wordt wordt
sterker. Dit kan zorgen voor spierpijn. Toch is pijn fijn, het zorgt
voor groei. Daarom zeggen we niet voor niets: korte termijn pijn is
lange termijn fijn. 

Zorg voor focus. weet waar je heen wil en laat je niet afleiden door
meningen van een ander. 

Door je focus te verbeteren krijg je in minder tijd meer gedaan. Je
werkt sneller, efficiënter en je bent productiever. Ik heb een paar
tips voor meer focus.



Progressieve relaxatie. Met deze ontspanningsoefening
ontspan je je spieren door ze eerst juist aan te spannen. Loop
alle delen in je lichaam stuk voor stuk na. Span je spieren aan
en houd je adem zes seconden in. Adem dan uit en laat
daarmee ook de spier los. Ervaar hoe je spier op dat moment
voelt.

Focus op je ademhaling. Hierdoor verminder je stress, zorg
je voor ontspanning en ben je in het hier en nu aanwezig. Een
fijne oefening is om drie seconden in te ademen via je neus en
houd deze drie seconden vast. Adem dan drie seconden
bewust uit door je mond en houd deze weer drie seconden
vast. Blijf deze twee minuten herhalen. Via de Ambitieuze
Ruiters podcast vind je meer ademhalingsoefeningen. 

Het loslaten van spanning

Het is zover. Jij hebt een wedstrijd, gaat rijden of je zet een
spannende stap richting je droom. Je gaat uit je comfortzone om
een overwinning te behalen. 

Je voelt de spanning stijgen en soms zijn de zenuwen zo heftig dat
ze jou onder controle hebben. In dat geval kun je deze technieken
gebruiken om weer rustig en sterk te worden.

Anne-lys weet de juiste vragen te stellen, waardoor er een trigger naar het
bewuste wordt gebracht. hierdoor kwam ik er achter waar ik al jaren
tegen aan liep. Nu aan het werk om deze blokkade op te lossen. Bedankt
Anne-lys 
A. v. S.



Hoe kan ik jou
helpen om

overwinningen te
behalen en

topprestaties neer te
zetten?

Pak je eigen podium

Het persoonlijk ontwikkel
programma om sprongen te
maken en je eigen podium te
pakken. Zet stappen voor meer
innerlijke rust, vertrouwen,
verbinding en winst op elk niveau
zodat dit invloed heeft op alle
facetten in je leven.

Met meerdere live-dagen, 1-op-1
coaching calls, groepscalls en een
community met gelijkgestemden.

Groeispurtsessie

De sessie voor elke ruiter met een winnaarsmentaliteit die vooruit wil en
voor goud gaat. Heb je het gevoel dat er zoveel meer in je zit? Ben je
ambitieus maar loop je vast door bepaalde belemmeringen? Weet je even
niet meer hoe je de vervolgstappen gaat zetten? We gaan letterlijk en
figuurlijk in beweging zodat jij voorwaarts gaat. 

Spreker en workshopleider

Waarom is een steengoede fundering zo ontzettend belangrijk voor
ambitieuze ruiters? Waar bestaat deze fundering uit en hoe kan er invulling
aan gegeven worden?

Hoe kunnen ruiters zichzelf trainen voor optimaal resultaat? Wat zijn de
beste ruiteroefeningen? 

Zomaar een paar onderwerpen voor een workshop of masterclass. De
mogelijkheden zijn enorm. 

Houd de evenementen in de online community in de gaten. Zelf organiseer
ik ook regelmatig interessante workshops.



Volgende stap

Bedankt voor het lezen van dit e-book. Ik zou het super leuk vinden om je
terug te zien in de ambitieuze ruiters community. En het enorm waarderen
als je deze community onder de aandacht brengt bij 1 of 2 ruiters in je
netwerk. 

Dit is een win-win situatie. Hoe meer ruiters daar handige tips, trucs en
weetjes delen, hoe sneller jij overwinningen zult behalen. Hoe leuk is het
om je te omringen met een groep gelijkgestemden? 

Wat is je grootste inzicht na het lezen van dit e-book? Voel je vrij om het te
delen in de online community.

Ik hoop je snel te zien en natuurlijk heel veel succes met het behalen van je
doelen en het ontwikkelen of verscherpen van je steengoede fundering.

Liefs, 

Anne-lys
Ruitercoach

Wekelijks komt er een nieuwe podcastaflevering in
de Ambitieuze Ruiters podcast. Gratis te beluisteren
in je favoriete podcast app.

/groups/ambitieuzeruiters

anne_lys_ondernemen_met_flow

Ambitieuze ruiters. 
Via spotify, soundcloud of ITunes

https://www.instagram.com/anne_lys_ondernemen_met_flow/
https://www.facebook.com/ondernemenmetflow
https://www.facebook.com/groups/ambitieuzeruiters
https://www.facebook.com/groups/ambitieuzeruiters
https://www.instagram.com/anne_lys_ondernemen_met_flow/

