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Devos: ‘Het was een zware omloop, maar ik vond het 
heel mooi gebouwd. Er zijn geen catastrofes gebeurd. 
Felicitaties aan Luc Musette.’ De parcoursbouwer ver-
antwoordde zich als volgt: ‘Toen men mij vroeg om de 
parcoursen voor dit BK te tekenen, heb ik als voorwaar-
de gesteld dat ik het enkel zou doen als ik voor kampi-
oenschapswaardige combinaties mocht bouwen. Een BK 
verdient topsport en niet enkel goede ruiters met hun 
tweede of derde paard.’ Pieter Devos, die in Calgary en 
Shanghai de voorbije jaren honderdduizenden euro’s 
won, gaf hem gelijk en werd emotioneel na goud op het 
BK. ‘Ik denk dat vandaag is bewezen dat het kampioen-
schap van België wel nog veel te betekenen heeft en dat 
het nog steeds een zware en belangrijke wedstrijd is. De 
titel draag je heel je leven mee op je palmares. Niet alles 
heeft met geld te maken. Ook de locatie vind ik hier top. 

BK Lanaken

Devos sleept gegeerde 
Belgische titel in de wacht

Het BK in een notendop: Pieter Devos wint de eerste 
kwalificatie, het jachtparcours. Hij weet ook de volgen-
de dag de nul vast te houden en in de finale lukt hem dat 
eveneens. De druk op zijn schouders was echter nooit 
zo groot. Die druk had hij zichzelf opgelegd, maar hij 
voelde ook de hete adem van Pieter Clemens in zijn nek. 
Die had met het jong talent Horizon de Regor (Obourg) 
uit de stal Lansink eveneens geen enkele fout gemaakt 

en stond op minder dan vier strafpunten uit het jacht-
parcours. Devos moest de laatste manche in de finale 
dus echt wel foutloos blijven, want anders hij kwam hij 
andermaal terug op zilver. In de achterban streden twee 
amazones om het brons. Karline De Brabander en haar 
hengst Fantomas de Muze (Sandro Boy) sprongen na 
twee fouten uit de eerste omloop foutloos in de laatste 
proef van dit BK. Maakten Fabienne Lange-Daigneux 

en Venu d’Fees des Hazalles (President) een fout, dan 
ging het brons naar de dochter van hengstenhouder Joris 
De Brabander. Zo geschiedde niet. Dierenarts Fabienne 
Lange-Daigneux sprak haar ervaring en die van haar 
merrie aan en reed een geoliede nulronde, zoals we die 
van haar al zo vaak hebben gezien. Het podium van 
hoog naar laag: Devos, Clemens en Lange-Daigneux. 
Karline De Brabander (Fantomas de Muze) en Constant 
Van Paesschen (Carlow van de Helle) stonden na een 
foutloze tweede ronde nog mee in de topvijf.

Een kampioenschap waardig…
Vooral de eerste manche van finaleparcours bleek voor 
heel wat paarden te technisch en te hoog gegrepen. 
Balken vielen bij de vleet en vijf finalisten haalden de 
eindmeet van dit kampioenschap niet. Kampioen Pieter 

Door: Björn Van BunDer

Na een vierde plaats in 2012 en twee zilveren medailles de laatste drie jaar had Pieter Devos (30) 
duidelijk zijn zinnen gezet op dit Belgisch Kampioenschap. Hij kwam om te winnen en hield de leiding 
vast van start tot finish. ’Ondanks de wekelijkse internationale vijf sterrenwedstrijden blijft het BK 
ieder jaar een belangrijk doel op zich. Zeker hier in Lanaken. Hier goud pakken, in dit kader, dat 
voelt goed’, Pieter Devos spreekt nu uit ervaring. Hij hield de revelatie van het kampioenschap Pieter 
Clemens en de ervaren Waalse amazone Fabienne Lange-Daigneux achter zich.

1. Pieter Devos en Espoir
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Geen enkel ander nationaal kampioenschap heeft zo’n 
internationale weerklank als het BK op Zangersheide tij-
dens de wereldkampioenschappen. Voor een BK alleen 
krijg je dit nooit op poten. Nergens krijg je zo veel pu-
bliek bij elkaar als hier. Er wordt wel eens gezegd dat 
het BK te laat op het seizoen valt. Ik ben het daar niet 
mee eens. Een kampioenschap aan het begin van het sei-
zoen, zoals in Nederland, is ook niet meer van deze tijd. 
In Nederland geldt het NK als selectiemoment voor de 
landenprijzen. In België doen we dat op andere wedstrij-
den. Het BK aan het eind van het seizoen is een mooie 
afsluiter, een hoogtepunt waarnaar iedereen kan toewer-
ken.’ Het is ook de finale van het nationaal Gold League 
criterium, dus vroeger kan het eigenlijk niet.

Alle hoop op Espoir
De ruiters die niet hadden begrepen dat het kampioen-
schap bedoeld is voor de beste paarden, de beste combi-
naties, die moesten achteraf op de blaren zitten. In de top-
tien uitsluitend ruiters met hun eerste paarden, behalve 
Pieter Devos misschien? ‘Neen, ik zie Espoir al lang niet 
meer als een tweede paard. Hij is klaar om de kar te trek-
ken. Ik heb hem al maanden gereserveerd voor dit BK. 
We hebben hier heimelijk in alle stilte naartoe gewerkt 
met als bedoeling om goud te winnen.’ Bijna werd Pieter 
Devos de “Poulidor” van de Belgische paardensport ge-
noemd. De laatste drie jaar werd hij twee keer tweede, 
maar die vergelijking, da’s niets voor Pieter Devos en zijn 
winnaarsmentaliteit. ‘Toen ik over de streep reed, zal je 
gemerkt hebben hoe gelukkig is was. Ik werd er zelfs wat 
emotioneel van. Ik heb hier vele jaren voor gevochten en 
nu is het gelukt. Ik heb de laatste tijd wel wat pech gehad 
en dan is dit een serieuze opsteker. Vanochtend dacht ik 
nog even bij mezelf: het zal toch weer niet zo zijn dat 
ik er één af spring, zeker?! Die negatieve gedachte heb 
ik vrijwel onmiddellijk omgezet in positieve energie. Ik 
heb me gefocust op deze finale en me wat afgezonderd. 
Ik heb ook maar één ruiter zien springen, omdat ik mijn 
eigen ding wou doen. Ik wist niet eens dat er zo veel fou-
ten gemaakt waren vandaag.’ 

Devos: ‘Tevreden over de manier waarop ik 
heb gewonnen’
De voorbije jaren reed Pieter Devos telkens met Dream 
of India Greenfield, maar die moest nu in laatste instan-
tie naar Barcelona voor de Furusiyya Nations Cup Final. 
‘Dat heeft niets te maken met mijn keuze voor Espoir. Ik 
had hem al langer gereserveerd voor het BK. Met Dream 
was ik tenslotte al twee keer tweede geworden. Het was 
dus misschien eens tijd om van paard te veranderen! 
Neen, ik wist dat Espoir er klaar voor was, dat hij de 
eerste dag snel kon zijn en dat hij vier dagen nul kon 
lopen.’ De kunst was om koel te blijven en laat dat nu 
net één van de specialiteiten te zijn van deze ruiter en 
fruithandelaar uit Bekkevoort. Bij de pony’s en bij de 
Young Riders heeft hij ook al Belgisch goud gewonnen. 
‘Vandaag voelde ik me gesterkt door de kwaliteiten van 
dit paard. Ik heb er altijd in geloofd en nu heeft hij het 
waargemaakt. Mijn uitgangspunt bij het binnenrijden 
van de piste was telkens om te blijven vertrouwen op 
zijn vermogen en voorzichtigheid. Ik wist uit het verle-
den dat dit paard te veel druk niet aanvaardt. Dat het me 
is gelukt om te rijden zoals ik het wilde, stemt me nog 
meer gelukkig. Ik ben niet alleen blij dat ik goud heb 
gewonnen, maar ook over de manier waarop. De vierde 
ronde sprong hij nog best van allemaal.’

Espoir (Surcouf de Revel) staat nu exact een jaar bij 
Pieter Devos. Hij sprong hier op het BK vorig jaar zijn 
laatste wedstrijd met de vorige ruiter Olivier Seynhaeve 
en liep ook toen de finale. Eigenaar Bart Vandecasteele: 
‘Pieter had me al lang gezegd dat hij interesse had, maar 
ik wou niet verkopen. Ik wou eens proeven van de sport. 
Tijdens het BK in 2015 zijn we overeengekomen dat 
Pieter de helft kon kopen. Een jaar later dit! We gaan een 
feestje vieren vanavond!’ Vandecasteele vertelt als pittige 
anekdote ook nog graag erbij dat enkele grote namen 
uit de Belgische springsport Espoir op jongere leeftijd 
lieten staan. ‘Hij heeft misschien niet de meest elegante 
manier van lopen, maar een super springpaard is het al-
tijd geweest.’

2. Pieter Clemens en Horizon de Regor 3. Fabienne Daigneux Lange en Venue d’Fees des Hazalles
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paard niet zou misstaan op het BK.’ Van zichzelf vindt 
Pieter dat hij tijdens het kampioenschap enkele kleine 
fouten heeft gemaakt, ‘maar mijn paard heeft het alle-
maal opgelost. Hij sprong fantastisch’, aldus de neef van 
de familie Philippaerts. ‘Ik moet mijn paard bedanken 
en ook mijn werkgever en trainer Jos Lansink. Hij zorgt 
voor de perfecte begeleiding en de mogelijkheden om 
hier aan de start te kunnen komen.’ Jos is ook zelf al-
tijd heer en meester geweest in de grote kampioenschap-
pen en zijn leerlingen leert hij de knepen van het vak. In 
april werden Frank Schuttert en Go Easy de Muze uit de 
stal van Lansink al Nederlands kampioen. Nu is er zil-
ver voor collega Pieter Clemens met Horizon de Regor. 
Pieter Clemens, die is opgeleid door zijn nonkel Ludo 
Philippaerts: ‘Zowel Ludo als Jos zijn twee vakmensen 
die zelf alles hebben bereikt en goed weten waar ze mee 
bezig zijn. Ieder heeft zijn manier van werken, maar uit-
eindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Allebei 
vertrekken ze van de basis om zo langzaam aan op te 
klimmen naar dit niveau. Dat is waarom ze zo succesvol 
zijn. Ook met Horizon de Regor hebben we lang de tijd 
genomen en dat loont.’

Eindelijk ook nog eens een vrouw op het podium van 
dit BK. Brons gaat naar Fabienne Lange-Daigneux (53). 
‘Het is nog maar mijn derde kampioenschap, telkens met 
Venu d’Fees. We draaiden de voorbije jaren goed mee. 
Foutloos springen is voor dit paard geen probleem. Op 
een kampioenschap zijn we op ons plaats. Mijn merrie 
is onwaarschijnlijk regelmatig, maar ik was in het verle-
den gewoonweg te traag. Om die reden winnen we ook 
zo weinig proeven. In de barrages schiet ik tekort. De 
voorbije jaren in het Belgisch Kampioenschap deden het 
jachtparcours en tijdsoverschrijding ons steeds de das 
om. Daar heb ik aan gewerkt, met een medaille tot ge-
volg. Ik ben een tevreden vrouw, want ik had hierop ge-
hoopt. Dit is het absolute hoogtepunt uit mijn carrière, 
die nogal laat op gang kwam, dankzij dit paard.’

Clemens: ‘Met dank aan mijn paard en mijn 
trainer Jos Lansink’
Pieter Clemens (22) was in de Barema C op woensdag 
een stuk trager en was daarom op achtervolgen aan-
gewezen. Hij bleef echter ronde na ronde stijlvol fout-
loos springen en finaal stond hij op een tweede plaats 
met minder dan één balk achterstand op Pieter Devos. 
Clemens, die hier zijn tweede BK-finale sprong en met 
Casuality Z al eens zilver pakte op het WK, is volgens 
zijn collega’s ook een ruiter die bijzonder goed met druk 
om kan. Zelf oordeelt hij anders: ’Ik sta hier dankzij dit 
geweldig paard, het beste paard dat ik ooit gereden heb. 
Iedereen zal wel gezien hebben wat voor een potentieel 
die heeft. Hij gaat wereldbekers en landenprijzen sprin-
gen, denk ik. Met wie en wanneer? Dat zal de toekomst 
uitwijzen. Dat kan met mij gebeuren, maar ik denk ook 
dat Jos nog ambitie heeft. Horizon wordt wel eens ver-
geleken met Valentina, het laatste kampioenschapspaard 
van Jos.’ 

Pieter heeft Horizon een half jaar geleden van Jos 
Lansink overgenomen toen die om gezondheidsredenen 
een stap opzij moest zetten. De grootmeester had dit 
paard perfect afgesteld en stilaan was het paard klaar 
voor een trapje hoger. ‘Ik heb hem een aantal grote prij-
zen gereden afgelopen zomer. Daarin was het nog vaak 
net niet, maar geleidelijk zijn we gaan beseffen dat dit 
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