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Wie is Margreet Bouwmeester  
In 1966 ben ik op een lokale manege met paardrijden gestart. 
Ik was 10 jaar en wilde paardrijdinstructrice worden. Helaas 
was dat geen optie destijds. Het werd een kantoorbaan bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Na 32 jaar bij dit mooie bedrijf, 
besloot ik mijn hart te volgen en ben ik in april 2006 als full- 
time Instructrice en Centered Riding instructrice aan de slag 
gegaan. Ik zie mezelf meer als een “awareness trainer voor 
ruiter en paard”. In 1990 ben ik met Centered Riding in contact 
gekomen d.m.v. privéles. Dat was zo bijzonder voor me dat ik 
de instructeurs-training heb gevolgd. Vanaf 2014 werk ik als 
Level 4 clinician. Sinds 2018 ben ik Gecertificeerd Alexander 
Technique Teacher. Dit geef voor mij een enorme verdieping 
op het werk als Centered Riding clinician. 

 
 

 
 

 

Mijn reis binnen Alona 
 
Laska ontmoette ik in 1993 als jaarling. Een paard met een 
verleden. Hij bracht me op het pad van de TTEAM methode 
van Linda Tellington Jones. In Engeland volgde ik 5 
trainingen van elk een week. Ik gaf in die tijd les aan 
mensen die angstig waren geworden om te rijden of 
waarvan hun paard gedragsproblemen had. In 1990 heb ik 
bij Klaus Ferdinant Hempfling trainingen gevolgd.  
 
Al jaren ben ik geïntrigeerd door de Chinese Geneeskunde 
en ik kreeg de kans om in Engeland en in de USA Chinese 
Medicine voor paarden te studeren. Vervolgens in 
Nederland de humane acupunctuuropleiding incl. HBO 
medisch. Sinds 2007 geef ik een opleiding tot Acupressuur 
Paard Practitioner.  
 
Ik kocht een getraumatiseerd paard, Shen. Hij kon wel 
Cranio Sacraal therapie gebruiken. In de USA wees 
iemand me op Maureen Rogers. Drie dagen na mijn 
thuiskomst gaf ze een training in Nederland. Natuurlijk was 
ik van de partij. Zij bracht me de wijsheid van de botten van 
het paard. Zes modules verder behandel ik met liefde 
paarden zodat ze beter hun vel komen te zitten.   

 
Mijn reis met de paarden ging verder en ik studeerde af als Master 
Saddle Fitting consultant en vervolgens in Engeland als WOW 
saddle fitter. Het zadelpassen combineerde ik met Centered 
Riding lessen.  
 
Communicatievaardigheden in het lesgeven leerde ik bij het 
Tarazat instituut waar ik de opleiding tot master practitioner in 
Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) volgde en assisteerde bij 
practitioner trainingen. Ik ontmoette in de USA Jo-An Wilsson die 
me de Jack Meagher sportsmassage leerde in de praktijk.  
 
Ik ben me gaan verdiepen in Tai Chi en dit resulteerde in de basis 
opleiding Tai Chi 5 elementen training. Dit past helemaal binnen 
het Centered Riding concept. 
 
Omdat Laska ernstig jeuk had kwam ik in contact met Natascha 
Bosch van de Blauwe Hengst. Van haar heb ik enorm veel geleerd 
over voeding, een belangrijk en interessant veld. De 
orthomoleculaire opleiding voeding heb ik afgerond evenals een 
aantal workshops. Het heeft mijn paarden enorm geholpen en ze 
zien er gezond uit.  

 

 
 
Laska 28 en Donna 30 jaar oud. 
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Mijn reis naar verdieping in de beweging van de ruiter  
 
Sinds Juli 2018 ben ik gecertificeerd Alexander Technique 
teacher. Mijn Post Graduate volg ik dit bij Thommy Tompson in 
de USA alsook bij de International school voor AT in Los 
Angeles. Ik geef internationaal trainingen en opleidingen in 
Centered Riding/Alexander Technique. Hierin observeer ik wat 
ruiter en paard nodig hebben en werk met hetgeen de combinatie 
het meest helpt. Vanuit mijn 30 jarige ervaring als professioneel 
trainer verbetert iedere combinatie als Centered 
Riding/Alexander Technique geïntegreerd wordt.  
 
In het verleden reisde ik jaarlijks naar Portugal waar ik trainingen 
volgde in de klassieke dressuur van een student van Nuno 
Oliveira. Sinds 2018 volg ik Science of Motion ® van trainer Jean 
Luc Cornille. Lichaamsbewustwording bij paard en ruiter is een 
neverending process en mijn passie is om zowel ruiter als paard 
te verbeteren en gezond te houden. www.alona.nl 

 
 


