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De Zangersheide 
school iscool

Door: Kris Van Loo

Het gaat er in het dierenrijk niet anders aan toe dan in het mensdom. Voor je ontwikkeling en 
ontplooiing moet je het geluk hebben om in de juiste stal te worden geboren, of er terecht te 
komen. Zo zijn er gelukkig nog al wat en niemand zal het ontkennen; Zangersheide is ook zo’n 
lucky place, waar school cool is. Het volstaat om naar de rapporten van de paarden en ruiters te 
kijken die hun opleiding in Z genoten hebben, in het verleden en het heden. Het geheim van hun 
succes? Een gepersonaliseerde benadering van elk paard, dat alle tijd krijgt dat het nodig heeft. 
Met veel geduld stap voor stap opbouwen, met veel aandacht voor de basis, want enkel op een 
goede fundering kan je verder bouwen. Om dit alles in goede banen te leiden heb je een compe-
tent en gemotiveerd lerarenkorps nodig. Zoals Christian Ahlmann het in een vorig Z-Magazine al 
aangaf, elk resultaat is altijd het werk van een heel team. Judy Ann en Christian schitteren van-
daag op vijfsterren en daar gaat jaren werk aan vooraf. Maak kennis met de drie blauwbloezen 
die de Z-paarden bijstaan bij de kennismaking met een zadel, hun eerste evenwichtsoefening 
onder de man, hun eerst sprong, hun eerste parcours.

Kris en Ken, de leraren van de kleuterklas waar de vier- 
en vijfjarigen school lopen, hebben elk een twaalftal 
paarden in hun klasje. De lessen beginnen om 07.30h 
en eindigen rond 17.00h, met één uur middagpauze. In 
dat tijdbestek worden gemiddeld tien paarden getraind. 
Kris en Ken hebben elk twee grooms ter beschikking die 
de paarden klaarmaken en het onderhoud van de stal-
len voor zich nemen. Afhankelijk van de leeftijd, duurt 
een lesuur 45 minuten, iets minder bij een vierjarige, iets 
meer bij een vijfjarige. Tijdens een doorsnee dag rijden 

Afwisseling in de opleiding draagt daartoe bij. Niet elke 
dag rondjes draaien in de piste, maar regelmatig gaan 
wandelen in het bos. Niet elke dag keihard trainen, maar 
werken op ontspanning en als het goed gaat mag je al 
eens vroeger stoppen. En elke les beëindigen met een po-
sitieve noot. Tussen de training sessies door is het aan-
gewezen eens met de paarden te wandelen aan de hand 
en te laten grazen. Het hoort allemaal bij het algemeen 
welzijn van een paard. En heel voornaam, geduld draagt 
bij tot geluk: ‘geduld is een heel belangrijke eigenschap 
van een ruiter’, weet Kris: ‘tenslotte weet een paard niet 
wat hij verkeerd doet. Wij vragen van alles en nog wat 
van een paard, maar een paard weet dikwijls niet wat 
wij vragen, omdat ze het niet of nog niet kennen. Als 
ruiter mag je nooit je geduld verliezen en moet je altijd 

Kris en Ken zes paarden in de voormiddag en vier in de 
namiddag. Voor de springles doen ze beroep op een vak-
leraar; Judy Ann, Christian of Tobias. De jonge paarden 
springen één, maximum twee keer per week. Als ze in 
het weekend wedstrijd gereden hebben, kan het ook dat 
ze de week nadien enkel dressuurmatig getraind wor-
den. De paarden die voormiddags gereden worden, gaan 
in de namiddag in de stapmolen en/of de weide en vice 
versa, zodat elk paard minstens tweemaal per dag bui-
tenkomt. 

In de opleiding van de paarden zijn drie maaltijden voor-
zien, om 07.00h is er ontbijt, om 12.15h lunch en om 
17.00h diner, telkens een gezonde granenmix. En ze krij-
gen ook een vieruurtje, in de vorm van een pakje hooi.

Paarden opleiden is een vak apart, het gaat over tech-
nische vaardigheden en leren balanceren, basistraining, 
dressuurwerk, maar het intermenselijke contact blijft 
het voornaamste. Bovenal moet je de paarden gelukkig 
maken en gelukkig houden, weet Kris Christiaens: ‘dat 
is het allerbelangrijkste. Je zal met een paard enkel iets 
bereiken als het zich gelukkig voelt en dat is misschien 
wel de grootste eigenschap die een ruiter moet hebben. 
Dat geldt ook voor ons, niet? Wij kunnen toch ook en-
kel echt goed presteren als we goed in ons vel zitten?’ 



Magazine juni 2013 35

eerst aan jezelf vragen wat jij verkeerd gedaan hebt als 
een paard niet doet wat jij vraagt. Paarden willen wel, 
maar ze moeten eerst weten wat jij wilt. En als het van-
daag niet lukt, lukt het morgen misschien wel. Een goed 
paard blijft een goed paard hoor, dat komt er vroeg of 
laat wel uit.’ 

Tobias Thoenes: ‘in zo’n 
sportstal mag je ambitieus zijn’
Sinds begin dit jaar is Tobias Thoenes (25) de nieuwe 
ruiter in Zangersheide, de schakel tussen Judy Ann en 
Christian en de trainers van de youngster Kris en Ken. De 
jonge Duitser is ambitieus: ‘ik ken ondertussen de paar-
den van de sportstal en dan mag je in alle bescheiden-
heid ambitieus zijn’, lacht Tobias. Hij woont op domein 
Zangersheide, dicht bij de paarden en vindt inmiddels 
blindelings alle frituren van Lanaken. Hoewel zijn ou-
ders een cateringbedrijf runnen, heeft hij zelf nooit leren 
koken. ‘Na school ging mijn aandacht naar de paarden, 
je vond me altijd in de stal, nooit in keuken. Ik denk dat 
ik altijd een betere ruiter dan kok zou geworden zijn.’ 

Tobias was één van de laatste dienstplichtigen. Twee jaar 
na hem werd de legerdienst afgeschat in Duitsland. Hij 
heeft zijn vaderland nog gediend en verdedigd, te paard! 
‘Ik was inderdaad een sportsoldaat. Als je twee paarden 
had waarmee je 1.40m sprong, kon je het sportstatuut 
aanvragen en kwam je in Warendorf terecht. Voor mij 
was het een leuk alternatief. Ik bleef er zelfs vier jaar. 
Het eerste jaar was verplicht, daarna tekende ik vrijwil-
lig bij omdat ik zo gediplomeerd ruiter zou worden. Na 
het tweede jaar werd het een bureau job.’ In die periode 
reed Tobias wedstrijden in uniform.

Zijn vader had paarden, hij effende het pad voor Tobias, 
al werd het een moeizame weg met veel vallen. Tobias 
had het als achtjarige eigenlijk gehad met paarden, maar 
in het Duitse onderwijs moet je een sport opgeven en het 
was Tobias vader die de sport aanduidde: paardrijden! 

‘Ik had voetbal opgegeven, mijn interesse voor de paar-
den was al voorbij, vandaar. Het werd dus paardrijden 
en enkele lessen later kreeg ik de smaak opnieuw te pak-
ken. Dat is de rode draad door mijn leven met paarden, 
ik ben altijd goed omringd geweest met de beste lera-
ren.’ Het heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2002 kwam 
Tobias voor het eerst naar Zangersheide, als lid van het 
Duitse ponyteam voor het EK. ‘Als ponyruiter maakte 
ik twee jaar deel uit van het Bundeskader. En het mag 
gezegd worden dat de Duitse federatie haar jeugd goed 
begeleidt. Dietmar Gugler was in die tijd onze bondstrai-
ner en hij zorgde ook voor de overgang van de pony’s 
naar de paarden. Dat werd allemaal geregeld door de 
bondstrainer en de federatie. Zo heb ik een paard over-
genomen van Daniel Deusser. Daniel is een paar jaar 
ouder en toen zijn jeugdreeks ten einde liep, heb ik zijn 
paard overgenomen. Het is een goed systeem waarbij 
mensen paarden ter beschikking stellen van de jeugdrui-
ters. De bondstrainer beslist vervolgens wie welk paard 
krijgt. Zonder die formule had ik nooit zo’n goede paar-
den kunnen rijden. Zonder die ondersteuning zat ik nu 
niet in Zangersheide en was ik misschien geen profruiter 
geworden. 

Mijn ouders runnen een cateringbedrijf. Het motto van 
mijn vader was duidelijk. Hij is arm geboren en heeft 
zich door hard werken opgewerkt, al zal hij nooit geld 
weggooien. Ook niet om dure paarden te kopen. Als je 
iets wilt bereiken, moet je er hard voor werken. Al wat je 
hebt, moet je verdienen. Met die instelling ben ik opge-
groeid. Holger Hetzel is de buurman van mijn ouders en 
daar ging ik veel paardrijden. Zo heb ik altijd mijn weg 
gezocht.’ Tot hij zijn legerplicht vervulde en vervolgens 
aanklopte bij Paul Schockemöhle: ‘ik heb doorheen mijn 
jeugdjaren altijd nieuwe paarden gereden en het was voor 
mij telkens een zoektocht om de ideale methodiek te vin-
den om een paard de best aangepaste opleiding te geven. 
Daarom wou ik naar Schockemöhle, want in geen enkele 
andere stal komen er jaarlijks zoveel nieuw paarden bij. 
Bij Paul Schockemöhle heb ik op verschillende manieren 
geleerd hoe je een paard op de beste mogelijke wijze tot 
een succes kan brengen. Een interessante periode. In een 
doorsnee stal zie je gemiddeld enkele tientallen paarden, 
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bij Schockemöhle zijn er dat enkele honderden. Je ziet en 
ervaart zoveel meer. Veel verschillende paarden, verschil-
lende trainers en ruiters. Dat maakte die periode heel 
leerrijk. Op al je vragen kreeg je een antwoord, er was 
altijd wel iemand die je met raad en daad kon bijstaan. 
Laten we zeggen dat ik in die periode een paard beter 
heb leren lezen en begrijpen. Mijn job op Zangersheide 
had ik nooit gekund indien ik de leerrijke periode bij 
Schockemöhle niet had meegemaakt.’

Tobias vader had al vrij snel begrepen dat zijn zoon be-
ter overweg kon met paarden dan met kookpotten. ‘Hij 
stond er wel op dat ik naast het paardrijden ook een alge-
mene opleiding zou genieten, wat ik gedaan heb in mijn 
tweede jaar Warendorf. Zo had ik nog een alternatief en 
kon ik eventueel een office job combineren met paard-
rijden. Ik was eerlijk gezegd aanvankelijk ook onzeker. 
Op je eigen benen staan in de paardenwereld is geen evi-
dentie. Daarom was de stap naar Schockemöhle ook be-
langrijk, daar zou ik uitmaken of ik wel goed genoeg zou 
zijn. Het was de bedoeling om er langer te blijven, maar 
na één jaar kreeg ik telefoon van Christian Ahlmann en 
Judy Ann Melchior. Pas toen zij mij werk aanboden op 
Zangersheide heb ik de knoop definitief doorgehakt en 
ben ik profruiter geworden. Althans, dat wil ik worden 
(lacht). In het andere geval was ik waarschijnlijk nog 
langer bij Schockemöhle gebleven en had ik op termijn 
eventueel mijn eigen stal uitgebouwd. Lesgeven, handel, 
paarden opleiden, zo zag ik het, tot dat ene telefoontje 
kwam. Ik denk dat ik de juiste beslissing genomen heb.’ 
Tobias werd aangetrokken als ruiter, en als sportmana-
ger die een oogje in het zeil houdt over de sportstal als 
Judy Ann en Christian op wedstrijd zijn. Daarnaast is 
het de bedoeling dat hij de paarden uitbrengt voor ze de 
overstap maken naar de grote sport. 

In de regel worden de vier- en vijfjarigen getraind door 
Kris en Ken. Tobias neemt ze over vanaf zes jaar en ou-
der. Bij de hengsten heeft Tobias de vijfjarige Clarissimo 
Z toegewezen gekregen. Tabou Z en Crown Z zijn even-
eens onder zijn leiding gekomen. Tobias is als manager, 
trainer en opvoeder ambitieus. ‘Dat mag ik zijn omdat 
ik veel talent herken bij de jonge lichting, vooral bij de 

zesjarigen komt dat tot uiting.’ Tobias neemt ze onder 
zijn hoede, niet enkel in Lanaken, want rijden zonder 
wedstrijd is niks voor hem: ‘ik ben inderdaad competi-
tief ingesteld. Met de jonge paarden ga ik veel op wed-
strijd in Duitsland. Wedstrijden maken nu eenmaal deel 
uit van hun opleiding. Met de oudere paarden mag ik 
naar twee en driesterren. Ik hoop dat ik kan meegroeien 
met de jonge paarden en dat we op termijn zoveel goede 
paarden hebben dat Judy Ann en Christian ze niet alleen 
aankunnen. Ik ken mijn plaats in de rangorde en daar 
heb ik geen enkel probleem mee. Integendeel, het is mijn 
motivatie om alle paarden zo goed te maken dat er in 
de toekomst voor mij overblijven voor de internationale 
wedstrijden (lacht).’

Op een dag vind je de job van je leven, in het geval van 
Tobias was dat Zangersheide. Hij liet er Schockemöhle 
voor staan, ook niet de eerste de beste stal. Wat dreef 
hem naar Lanaken? ‘Zangersheide biedt een totaalpak-
ket aan en dat sprak me aan. Het is niet enkel een stoe-
terij, maar ook een opleidingstal en sportstal op het al-
lerhoogste niveau. Een interessante benadering, omdat 
ik ook betrokken word vanaf de eerste stappen, vanaf 
het vrijspringen als ze twee jaar zijn en de eerste stappen 
onder het zadel tot ze klaar zijn voor het internationale 
werk. Je wordt betrokken in het proces van A tot Z. 
Heel eerlijk, ik wilde niet weg bij Schockemöhle, maar 
de uitdaging die ik van Zangersheide kreeg kon ik niet 
laten liggen. Het is bij Z allemaal meer geconcentreerd 
en gefocust. Wij zijn in totaal met vijf ruiters en tussen 
ons is er een zeer nauwe samenwerking. Ik kan nu al 
zeggen dat we een hecht team vormen en dat we als één 
geheel naar de opleiding van de paarden kijken. Dat is 
een belangrijk voordeel. We denken, werken en hande-
len allemaal met dezelfde visie. Er heerst een zeer open 
cultuur, we kunnen alles vragen en alles is bespreekbaar. 
Zo kom je vooruit met je paarden.’

En iedereen heeft zijn favoriete paard. Tobias hoeft er 
niet lang over na te denken: ‘mijn jongste paard is mijn 
beste en dan heb ik het over Clarissimo Z. Ik heb nooit 
een paard van vijf jaar gekend met zo’n potentieel en 
maturiteit. Een super talent en een uitzonderlijk slim 
paard. Clarissimo Z weet nu al wanneer het belangrijk 
is. Ik reed hem tijdens de Open Dagen op de hengsten-
presentatie en viel er bijna af. Enkele weken geleden beet 
ik echt in het zand, toen we buiten trainden. We reden 
naar een oxer, 1 meter, niet hoger. Hij deed het zo goed 
en zo snel dat hij me verraste. Clarissimo Z doet nu din-
gen die je niet verwacht van een vijfjarige.’

Kris Christiaens: 
‘paarden gelukkig maken’
Kris Christiaens (32) is afkomstig van Bilzen en woont 
sinds enkele jaren met zijn vriendin in Dilsen-Stokkem, 
niet ver van zijn werkgever. De paardenpassie van Kris 
begon thuis, achteraan in de tuin, waar de pony van de 
buurman woonde. Ze werden vrienden en via de pony 
schreef Kris zich in voor paardenkampen. Met die bagage 
kon hij in zijn vrije tijd aan de slag bij handelaar Franky 
Hermans, vandaar ging het naar De Richter en er volgden 
nog enkele handelstallen. ‘Heel even heb ik gevoetbald, 
al lag mij dat niet zo. Paardrijden lag en ligt me beter. 
Na mijn secundaire school was het de bedoeling om ver-
der te studeren voor leerkracht Lichamelijke Opvoeding, 
maar toen kwam het telefoontje van Zangersheide. Jos 
Lansink belde met de vraag of ik wilde komen werken 
als ruiter. Ik werd voor de keuze geplaatst, al heb ik niet 
zo gek lang moeten nadenken. Natuurlijk zei ik ja. Ruiter 
worden, dat was wat ik wilde. Ik werk ondertussen al 13 
jaar voor Zangersheide, mijn eerste en enige werkgever. 
En ik kom nog elke dag even graag werken. Ik heb eerst 
twee dagen op proef gereden en nadien zei Jos dat ik 
mocht beginnen. Ik heb wel nooit gevraagd waarom hij 
aan mij dacht, maar ik ben Jos er nog altijd dankbaar 
voor dat hij mij die kans gegeven heeft.’

Jos was zijn grote leermeester, al denkt Kris ook met 
veel genoegen terug aan de periode dat de Nederlandse 
bondscoach Rob Ehrens als trainer werd aangetrokken: 
‘hij kwam gedurende drie jaar één keer per week lesge-
ven. Ook een heel rustig type die veel werkt op ontspan-
ning.’ 

Ook voor Christian Ahlmann is zijn bewondering groot: 
‘volgens mij is hij de enige ruiter op de planeet met zo’n 
uitzonderlijk subtiel gevoel op een paard. Werkelijk ab-
normaal. Je kan het aantal ruiters van zijn kaliber op 
één hand tellen, maximum. Als je hem ziet rijden lijkt 
paardrijden zo simpel…en ik weet dat het niet altijd sim-
pel is. Bij Christian dus wel, omdat hij werkelijk op elk 
detail let, hoe klein ook. Een voorbeeld, ik rij hier al 13 

jaar en tijdens een springles gaf hij mij en mijn paard 
een heel ander gevoel, door mij boven de sprong mijn 
lichaam anders te laten plaatsen. Dat gaat misschien 
maar over enkele graden, of door mijn lichaam anders 
te draaien, maar dat kan een wereld van verschil beteke-
nen. Christian ziet alles en als je er vervolgens aandacht 
aan besteedt, merk je dat de paarden beter springen. Op 
die paar jaar dat hij mij lesgeeft, is mijn springen al 50% 
verbeterd. Je ziet het niet altijd, maar ik voel het wel en 
de paarden zeker. Ik ben eerlijk gezegd vereerd dat ik van 
zo iemand les kan krijgen. Welke ruiter zou in zijn leven 
die kans krijgen? Alle ruiters op Zangersheide zijn altijd 
blij als Christian ons helpt. Hij heeft alles al gewonnen, 
staat aan de top van de wereld en toch maakt hij nog 
tijd vrij om ons, Ken en Kris, twee simpele ruiters, bij te 
staan tijdens sprongetjes met een vierjarige, waarmee wij 
dan op wedstrijd 90cm gaan springen. Dat siert hem als 
mens. Ook Judy Ann kan je altijd en alles vragen.’

Omgekeerd moet het vertrouwen van Zangersheide in 
Kris ook groot zijn. Toen Taloubet Z in de winter naar 
Lanaken kwam voor de dekdienst, vroeg de nummer één 
van de wereld aan Kris om Taloubet Z twee maanden 
in training te houden. Hij blijft er zoals altijd nuchter 
bij: ‘ik voer zeer secuur uit wat Christian voorschrijft en 
probeer Taloubet Z terug te geven in de staat waarin ik 
hem gekregen heb. Ik benader Taloubet Z niet als een 
ander paard, anders zou ik mezelf te veel druk opleggen 
en dat is niet de bedoeling.’

Jonge paarden zijn altijd het dada van Kris geweest: ‘ik 
ben een familiemens en heb vervolgens nooit een inter-
nationale carrière geambieerd. Ik ben ’s avonds graag 
thuis (glimlacht). Het is goed zoals het nu is, ik haal veel 
voldoening uit mijn werk. Ik krijg de paarden als ze za-
delmak zijn en probeer ze dan drie jaar later degelijk 
opgeleid af te geven. Mijn job is ook afwisselend, elk 
jaar komen er nieuwe paarden bij en elke dag zie je pro-
gressie. Weet je waarom het nog een fijne job is? Ik rij 
enkel goede paarden, dat scheelt hoor.’ In de 13 jaar dat 
Kris bij Zangersheide werkt is zijn werk niet onopge-
merkt voorbijgegaan. Hij kreeg al enkele aanbiedingen, 
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maar een transfer heeft hij nooit overwogen. Ik weet niet 
waar ik me zou kunnen verbeteren, vertelt hij daarover. 
‘Na 13 jaar weet ik wat ik heb en voel ik me enorm 
gerespecteerd. Dat is een wederzijds respect en in zo’n 
omgeving is het aangenaam werken.’ Kris Christiaens is 
de rust in persoon, je ziet dat gewoon. Hij is geduldig, 
evenwichtig en geen enkel paard zal hem uit zijn lood 
slaan. Als paard weet je wat je aan hem hebt. En nog een 
eigenschap, bescheidenheid siert hem: ‘na 13 jaar weet 
ik ongeveer wat ik moet doen om iets te bereiken met 
een jong paard.’ Jos Lansink was zijn eerste leermeester, 
waarmee hij vier jaar samengewerkt heeft: ‘hij heeft me 
vooral dressuurmatig veel bijgebracht. Ik had al een ba-
sis en daar heeft Jos veel aan bijgeschaafd. Paarden tijd 
geven, altijd rustig blijven en nooit je geduld verliezen, 
daar hamerde Jos terecht op.’

Bij nieuwe paarden uit de Z-fokkerij, begint de taak van 
Kris met het longeren van de driejarigen. Nadien komt 
een externe ruiter de paarden zadelmak maken. Twee 
weken later krijgt Kris een paard met een stuur en een 
rem en kan hij aan de afwerking en verfijning beginnen. 
‘Judy Ann bepaalt wie de paarden rijdt en wijst ze toe 
aan Ken of mij. Daarmee gaan we dan aan de slag en 
na verloop van tijd evalueren we en kan het zijn dat we 
onderling wisselen.’ Kris heeft momenteel 12 paarden 
in zijn klasje. Eén zesjarige, voor het overige vier- en 
vijfjarigen. ‘Het mooiste wat er is, is dat Judy Ann in-
ternationaal springt met een paard dat in Zangersheide 
is geboren en ik heb opgeleid. As Cold As Ice Z is zo’n 
voorbeeld. Toen ze met Ice in Aken sprong, ben ik gaan 
kijken. Weet je hoe trots ik toen wel was (glimlacht)? 
Met Ice zal ik altijd een speciale band blijven hebben. Zij 
is altijd bijzonder geweest, net iets anders dan de ande-
ren. Als ze thuis op stal staat, zal ik haar altijd gaan be-
groeten. Als Judy Ann met paarden springt, waarmee ik 
gereden heb, zal ik altijd gaan kijken. Als het in de buurt 
is hé, tenslotte heb je toch twee jaar met die paarden sa-
mengeleefd, dan heb je daar een band mee en leef je daar 
intenser mee mee. Je wilt dat het perfect gaat. Ik heb nu 
de klonen van Chellano Z, Air Jordan Z en Levisto Z 
onder mijn hoede en dat is toch een grote verantwoorde-
lijkheid. Ook dat moet perfect verlopen.’ Asca Z kreeg 
ook de basis mee van Kris en dat resultaat mag eveneens 
gezien worden. 

Jonge paarden die net zadelmak zijn, worden eerst dres-
suurmatig aangereden. De springoefeningen doet Kris 
enkel onder het toeziend oog van Judy Ann, Christian 
of Tobias. ‘Ik vind het ook beter dat er altijd iemand bij 
is die ons van op de grond kan bijstaan.  Met dressuur-

werk heb ik al enige ervaring en weet ik inmiddels hoe ik 
dat moet aanpakken. Voor het springen is het altijd beter 
als er iemand naast je staat.’

Kris houdt van jonge paarden, zoveel is duidelijk: ‘omdat 
je bij jonge paarden de progressie ziet. Je begint met een 
groen paard en op een jaar tijd zie je dat paard echt evo-
lueren. Dat geeft veel voldoening. Met een ouder paard is 
dat anders. Jonge paarden zie je soms van week tot week 
grote stappen vooruit maken, bij volwassen paarden valt 
dat minder op, daar gaat het meer over onderhoud. Nu 
mag je je ook niet laten vangen aan het opleidingspro-
ces, want elk jong paard krijgt vroeg of laat zijn dipje. 
Je begint met veel enthousiasme, het gaat goed, elke dag 
beter en dan stel je vast dat je op een gegeven moment 
geen vooruitgang meer boekt. Het overkomt ieder paard 
en dan moet je als ruiter rustig blijven, een stapje terug 
zetten en de draad weer oppikken. Op het einde komt 
het allemaal goed hoor, je mag gewoon je geduld niet 
verliezen. Die paarden moeten het tenslotte allemaal 
verwerken. Zelfs oudere paarden krijgen nu en dan nog 
eens een dipje.’ Kris is inmiddels ervaringsdeskundige 
en geeft de voorkeur aan hengsten. ‘Misschien komt dat 
omdat ik altijd veel hengsten gereden heb. Toch heb ik 
het gevoel dat een hengst meer voor zijn ruiter doet dan 
een merrie, die zijn doorgaans wisselvalliger. Dat is al-
thans mijn ervaring.’ 

In de weekenden zie je Kris vaak op wedstrijd, vooral 
bij de provinciale Kempische Regionale. Het past in het 
kader van de opleiding; transport, andere omgeving, 

nieuwe impressies. Daar zien de jonge Z-ruiters wat er 
allemaal verkeerd kan lopen in de opleiding van jonge 
paarden. Kris blijft diplomatisch: ‘iedereen heeft zijn ma-
nier van rijden, al zijn er veel manieren die ik nooit zou 
toepassen. Je ziet veel ruiters die nog steeds te snel willen 
gaan, die tegelijk zelf te weinig basis hebben en het dres-
suurmatig niet goed voor mekaar hebben. Kortom, het 
omgekeerde van wat wij voor ogen hebben. Wij geven 
alle paarden de tijd die ze nodig hebben en als ze niet 
klaar zijn voor een wedstrijd, gaan ze niet. Wij hebben 
verschillende vierjarigen, maar pas eind mei zijn we voor 
het eerst met hen op wedstrijd gegaan. Omdat ze er toen 
pas klaar voor waren.’ 

Eén keer per jaar gaat Kris internationaal, op het WK 
Jonge Paarden. Het is elk jaar een hoogtepunt waar Kris 
naartoe leeft. Een medaille heeft hij echter nog nooit ge-
wonnen. ‘Ik heb al gedroomd van een medaille, al is dat 
niet evident. En ik rij doorgaans maar één, max. twee 
vijfjarigen op het WK. Het is goed zoals het nu is. Zoals 
ik al zei, een paard kan alleen maar goed functioneren 
als hij gelukkig is en dat is bij mensen niet anders. En ik 
ben hier gelukkig!’

Ken Ruysen: ‘Door terug te 
schakelen en kleinere stappen 
te maken, kom je ook vooruit’
Johan Heins, Piet Raijnmakers, Jos Lansink, het zijn 
stuk voor stuk gouden medaillewinnaars die een groot 
deel van hun loopbaan bij Zangersheide doorbrachten 
en er net zoals de paarden alle kansen en de beste oplei-
ding kregen. Want niet enkel de paarden, ook de ruiters 
krijgen in Lanaken kansen door de best mogelijke bege-
leiding. Ken Ruysen is van Diest en woont sinds januari 
samen met zijn vriendin in Peer. Ken komt uit een paar-
denfamilie, ouders, nonkels, ze zijn allemaal al dan niet 
beroepshalve bezig met paarden. Ken was als tiener ac-
tief in de Kempische Regionale en nam ook deel aan de 
Gouden Laars en nationale wedstrijden. Insiders zullen 
Ken linken aan Armani van Overis Z, nu bij Penelope 
Leprevost, die hij als vierjarige reed, onder andere op 
het Z-Festival.  Ken studeerde Lichamelijke Opvoeding 
in Leuven. Op zijn 21e had hij zijn diploma op zak. Een 
bewuste keuze, de paarden waren altijd wel in zijn leven, 
al had hij geen idee hoe een professionele loopbaan er 
in de paarden zou uitzien. Een diploma zou zekerheid 
bieden. ‘Als beginnend leerkracht LO ben je aangewezen 
op interim werk. Enkele dagen hier, een week daar, zieke 
collega’s vervangen. Vast werk zit er als beginneling niet 
in. Ik had dus tijd en die besteedde ik meer en meer aan 
paardrijden. Daardoor werd mijn interesse nog meer ge-
prikkeld.’ Via via verzeilde Ken in Zangersheide: ‘ik reed 
enkele paarden voor een Nederlandse stal. De groom die 
daar werkte, verhuisde naar Zangersheide en zij vertelde 
me dat ze in Lanaken nog een ruiter zochten voor jonge 
paarden. Ik trok mijn stoute schoenen aan, belde naar 
Zangersheide en mocht een dag op proef komen. Dat 
was vorig jaar in maart. Ik kwam een dag proefdraaien 
en werd aangeworven, door Judy Ann. Mijn taak bestaat 
er in om vier- en vijfjarigen op te leiden, samen met Kris 
en Tobias. Na één jaar heeft Ken al meer geleerd dan in 
de voorbije decennia. ‘Ik heb hier de voorbije 15 maan-
den al geleerd dat ik me moet aanpassen aan het paard. 
Daarvoor gold het omgekeerde en wilde ik elk paard 
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aanpassen aan mijn systeem. Verkeerd natuurlijk, daar 
ben ik inmiddels achter gekomen. Mijn aanpassingsver-
mogen is veel groter geworden’, beseft Ken: ‘mijn taak 
bestaat er in om de paarden een degelijk onderbouwde 
basisopleiding bij te brengen, waarop later Tobias en 
Judy Ann  verder kunnen bouwen. De paarden hoeven 
zich helemaal niet aan mij aan te passen. Dat besef ik al, 
nu moet ik het nog leren en toepassen (lacht). Het leuke 
aan de job is dat we een hecht team vormen waar ieder-
een alles aan iedereen kan vragen. We staan als team ten 
dienste van het paard. Ik ben de minst ervaren ruiters 
en het is fi jn om in zo’n professioneel team terecht te 
komen. Ik kan elke dag beter worden! Ik was drie da-
gen in dienst toen Christian Ahlmann langskwam, hij 
kwam ons springles geven. Dat was wel even slikken. 
Vroeger werd ik ook begeleid, heb ik ook les gevolgd, al 
is dat in niks te vergelijken met Christian Ahlmann die 
plots naast je komt staan. Alsof de voetballers van FC 
Peer plots getraind worden door Lionel Messi. Dat laat 
je niet onberoerd. Ik herinner me nog het allereerste wat 
hij opmerkte. Ik corrigeerde de paarden te veel met mijn 
hand en Christian heeft me bijgebracht dat ik veel meer 
vanuit mijn zit en been moet rijden. Elk woord van hem 
brengt je iets bij. Er is een nieuwe wereld voor me open-
gegaan. Ik ben echt blij dat ik die kans krijg. Ik moet 
paarden opleren, al ben ik zelf nog elke dag hard aan het 
bijleren. Hier krijgen de paarden alle tijd en alle kansen, 
ook iets wat ik in Zangersheide geleerd heb. Sommige 
paarden zijn niet de gemakkelijkste, vind je aanvankelijk 
zelfs moeilijk. Door terug te schakelen en kleinere stap-
pen te maken, kom je ook vooruit. Op termijn kom je er 
zelfs verder mee. Zo ben ik met enkele paarden al verder 
geraakt dan ik ooit gedacht had. Dat is een belangrijke 
levensles geweest.’

w w w. g ov a p l a s t . b e

Waarom zou u tevreden zijn met een mindere kwaliteit ? Eis 

daarom voor uw stal, stapmolen of hoefslagkering de originele 
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