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‘Jan Vink bewijst zich keer op keer’
IJsbrand Chardon over de sponsor die in hem blijft geloven
SCHIPLUIDEN – IJsbrand Chardon kan nog minstens twee jaar
vooruit aan de top van de mensport. De vierspanrijder is al ruim
veertig jaar zeer succesvol, maar zijn honger naar medailles is
nog steeds niet gestild. Dankzij voortzetting van de sponsoring
door Jan Vink kan de man die twee keer Europees kampioen en
vier keer Wereldkampioen werd opnieuw een gooi doen naar deze
titels. In september dit jaar staan de Europese kampioenschappen
in Boedapest op het programma en volgend jaar hoopt Chardon
sr. er te staan op het WK in Pratoni del Vivaro.
door Eline Korving

“Vorig jaar heb ik door de corona
weinig wedstrijden kunnen rijden,
maar daar heeft Jan Vink nooit wat
over gezegd”, aldus IJsbrand Chardon. “Integendeel: hij sprak gelijk
het vertrouwen uit dat hij door
wilde gaan tot 2022. Daar heb ik
ontzettend veel waardering voor.
Hij had ook kunnen zeggen dat het
niet heeft opgebracht wat hij wilde
en dat hij ermee stopte.’’

Nieuwe inspiratie
Jan Vink sponsort IJsbrand Chardon al sinds 2015, het jaar waarin
Vink zijn bedrijf De Bioderij verkocht, de grootste producent van
pannenkoeken en poffertjes in Europa. Chardon: “Jan heeft een visie
voor de toekomst, hij weet ontzettend goed wat hij wil. Momenteel
is hij met Pandriks brood bezig, dat
doet hij echt geniaal. Hij zet iets
neer wat verkoopbaar is en waar iedereen ongelofelijk enthousiast van
wordt. Hij heeft een visie waar hij
honderd procent achter staat en
tweehonderd procent in gelooft.
Niemand brengt hem van de wijs.

Hier kan ik echt veel van leren. Ik
vind het knap dat hij zich keer op
keer bewijst, daar heb ik diep respect voor. Elke keer als ik hem
spreek geeft hij mij weer nieuwe inspiratie.”

Sponsors in ere houden
“Jan is heel veelzijdig. Hij sponsort
naast mij ook dressuur- en springruiters en tuigpaardrijders. Hij helpt
veel mensen op de goede weg. Dat
kost veel geld. Ook al heb je het
geld, dan hoef je dat nog niet aan
sponsoring uit te geven. Jan is een
liefhebber van de sport. Hij geniet
er echt van. Het enige wat ik kan
doen is mooie resultaten halen en
eruit halen wat erin zit. Sponsors
doen heel veel voor de sport, wij
moeten ze in ere houden.”

Hoog niveau
De vierspansport is kostbaar, vooral
als je aan internationale wedstrijden
deelneemt. “In aanschaf zijn vierspanpaarden goedkoper dan dressuur- of springpaarden”, aldus
Chardon. “Maar een vierspanner
heeft wel ondersteuning nodig. We
trainen vijf tot zes uur per dag met

IJsbrand Chardon kocht nieuwe paarden: “Nu doe ik bij de indoorwedstrijden ook weer mee met de top en vind ik het
spelletje weer leuk.” FOTO WWW.ARND.NL

de paarden. Als je in Nederland
mee wil doen, moet je van goeden
huize komen. Anders word je niet
uitgezonden naar wedstrijden. Als
je je niet volledig kan focussen op
de sport en niet de goede paarden
kan kopen, maak je geen kans. Het
materiaal moet ook goed voor elkaar zijn. Als één van deze dingen
niet optimaal is, doe je in Nederland niet mee.”

Focus op titels binnenhalen
IJsbrand Chardon richt zich volledig op het CHIO Aken. “Twee jaar
geleden won ik daar voor de
twaalfde keer. Dat is uniek, daar
doe ik het voor. Het EK en het WK
zijn natuurlijk ook super belangrijk.
Ik focus mij echt op het binnenhalen van titels en niet op het meedoen aan grote wedstrijden. Mijn
collega Boyd Exell rijdt heel sterk.
Mijn doel is om hem van de eerste
plaats te verstoten. Wij zijn echt
concurrenten van elkaar, hebben allebei kans om te winnen. Ik wil op
het WK absoluut winnen. Dat is
voor mij belangrijker dan meedoen.”

Stoppen of gas geven

Jan Vink met de tuigpaard-kampioensmerrie Wendelrose, waardoor hij in contact
kwam met IJsbrand Chardon. “Ik ken er maar weinig die zo gedreven en enthousiast zijn als IJsbrand.” FOTO LONNEKE REUSINK

Chardon is nog even fanatiek als 25
jaar geleden. “Anders zou ik niet
rijden. Op het moment dat ik niet
meer de inspiratie heb om voor het
hoogst haalbare te gaan, stop ik
ermee. Ik haal absoluut inspiratie
uit de wedstrijden door de kans dat
ik ze kan winnen. Toen ik een paar
indoorwedstrijden niet mee kon
met de top was ik het snel zat. Dan
kan je twee dingen doen, stoppen of
gas geven en betere paarden kopen.
Dat laatste heb ik gedaan. Nu doe
ik bij de indoorwedstrijden ook
weer mee met de top en vind ik het
spelletje weer leuk. Ik heb toen wel
ervaren dat ik absoluut geen ‘meerijder’ ben. Als je kansloos bent op

een wedstrijd vind ik er niks aan.”

Elkaar sterker maken
Zoon Bram Chardon is inmiddels
een geduchte concurrent geworden.
“Dat vind ik fantastisch. We rijden
allebei voor onze eigen sponsor,
hebben allebei onze eigen paarden
en wisselen niet onderling, want dat
werkt niet. We willen namelijk allebei met de beste paarden rijden.
We proberen elkaar sterker te
maken, maar zeker niet zwakker.
Twee jaar geleden werd ik geen Europees kampioen door pech in de
marathon. Bram pakte toen de titel
en dat verzachtte de pijn. Maar als
ik naar een wedstrijd ga, wil ik hem
winnen.”

‘Heel knap’
Jan Vink kwam met IJsbrand
Chardon in aanraking door zijn
meervoudige tuigpaard-kampioensmerrie Wendelrose (v. Manno). “IJsbrand heeft met haar gereden, zij
was één van de beste tuigpaarden.
IJsbrand is een streber, hij wil natuurlijk de beste paarden hebben.”
Het contact met IJsbrand Chardon
werd intensiever toen Dirk Kat met
zijn bedrijf PrimeVal ophield als
sponsor. “Toen belde IJsbrand mij
op om te vragen of ik hem wilde
sponsoren. Dit heb ik toen gedaan.
Ik vind het vierspannen een hele
mooie sport. Heel knap wat vierspanners doen.”
Voor Vink was de lange wedstrijdpauze als gevolg van corona geen
reden om het bijltje erbij neer te
gooien. “Daar kunnen we met zijn
allen niks aan doen. Het is een groot
drama met het coronavirus en het
rhinovirus. Ik ben van ‘een man een
man, een woord een woord’. Ik
hoop dat er weer betere tijden
komen. Ik hoop ook dat IJsbrand
over twee jaar wereldkampioen
wordt.”

Chardon pakt WK titel
“Ik ben altijd op grote kampioenschappen aanwezig om IJsbrand
aan te moedigen. Als hij zich kwalificeert voor het EK en WK ben ik
er zeker ook weer bij. Een paar jaar
geleden moest hij rijden tegen
Boyd Exell. Die had al mensen uitgenodigd, omdat hij ervan uit ging
dat hij Wereldkampioen zou worden. Maar dat liep anders... Echt
geweldig.”

Stuurmanskunst
“Tuigpaarden en dressuurpaarden
vind ik prachtig om te zien. Als ik
Indian Rock (de KWPN-hengst
waarvan Vink mede-eigenaar is,
red.) zie lopen, vind ik dat geweldig. Maar dressuur blijft wel een jurysport. Bij het mennen geniet ik
van de marathon. Dat is echt stuurmanskunst.”
“Doordat ik veel te veel paarden
kreeg ben ik gestopt met dressuuren tuigpaarden fokken. Ik heb mij
nu gefocust op het fokken van
springpaarden. Daar gaat ook mijn
voorkeur naar uit. Mijn dressuurpaarden ben ik aan het verkopen.
Vorig jaar hebben we een veiling
gehouden en dit jaar doen we dat
weer.”

Geweldige paardenman
“IJsbrand is een geweldige paardenman. Ik ken er maar weinig die
zo gedreven en enthousiast zijn.
Hij zet er echt alles voor aan de
kant. Hij gaat altijd naar een wedstrijd om te winnen en soms zit dat
mee en soms tegen. Over twee jaar
zien we wel hoe het er dan voor
staat. Hij gaat het wel moeilijk krijgen om Bram te verslaan, maar dat
vind ik juist super. Mooier kan je
het niet hebben: het blijft in de familie.”

