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Hippische professionals slaan door corona
Hoe de paardenwereld de crisis tot nu toe weet te overleven
DOETINCHEM – De coronacrisis houdt de hele wereld nu al sinds
maart in zijn greep en de onzekerheid over wat er nog komen gaat
is groot. Veel activiteiten die bijdragen aan een bedrijfstak van 1,5
miljard euro jaarlijkse omzet lagen en liggen stil. Toen de eerste lockdown een grote impact op de paardenwereld begon te krijgen, sprak
Paardenkrant-Horses.nl met verschillende hippische professionals.
Wat gingen ze doen om de crisis te overleven? Nu, negen maanden
later, komen ze opnieuw aan het woord.
door Eline Korving

Om op de coronacrisis in te spelen
zijn hippische professionals over de
volle breedte gaan innoveren. Hengstenhouder Koen Brinkman hield
een online hengstenshow en Marthijs
Brouwer en Henk Nijhof Jr organiseerden online veilingen. Mireille
van Damme-Mineur lanceerde een
internetplatform voor paardencoaches en springruiter Harrie Smolders
zette met twee compagnons een
paardenveiling op.
Al deze hippische professionals
kwamen de crisis tot nu toe onverwacht goed door. En ze hebben stuk
voor stuk vertrouwen in de toekomst.
Nóg een overeenkomst: ze kunnen

niet wachten om weer ‘gewoon’ aan
de slag te gaan.

Schade door corona
Maar corona heeft natuurlijk wel degelijk schade aangericht. Pensionstalhoudster en paardencoach Mireille
van Damme-Mineur, fotograaf Dirk
Caremans en springruiter Harrie
Smolders verloren een deel van hun
inkomsten. Hengstenhouders Henk
Nijhof Jr, Koen Brinkman, Marthijs
Brouwer en fokker Willie Wijnen
doorstonden de coronacrisis tot nu
toe verrassend goed.
Koen Brinkman, op de foto in pre-coronatijd: “Corona brengt ook goede dingen met zich mee.” FOTO PAARDENKRANT/JACQUELIEN VAN TARTWIJK

Veel dekkingen
Zo heeft hengstenhouderij Brinkman
ondanks corona een prima jaar ach-

ter de rug. “Ons dekstation heeft
goed gedraaid, we hebben veel dek-

Harrie Smolders: ‘Verplaatsing van de Spelen komt mij niet slecht uit’
De crisis heeft voor Harrie Smolders ook voordelen gehad. ‘’Doordat er bijna geen wedstrijden waren, heb ik meer tijd besteed aan
mijn 7-, 8- en 9-jarige paarden. Daardoor kreeg ik ook een beter beeld van de jonge paarden die ik zelf in bezit heb. Hier had ik
eerder niet genoeg tijd voor.”

kingen naar het binnen- en buitenland verkocht”, aldus Koen Brinkman. “Er was wel minder handel,
omdat er minder mensen naar de
paarden kwamen kijken. Maar via
videobellen zijn er nog best veel
paarden verkocht.”

Breder bereik
Grote aderlating
“Het was voor mij als sporter een grote aderlating dat de concoursen afgelast werden. Ook financieel, want een groot deel van
mijn inkomen bestaat normaal gesproken uit prijzengeld. Na mijn successen met Emerald, Don VHP en Zinius was dit voor mij een
overgangsjaar. Als de Olympische Spelen dit jaar hadden plaatsgevonden was ik geen kanshebber geweest, maar komend jaar
ben ik dat misschien weer wel.”
Drie kanshebbers voor Tokio
Sportief gezien komt de verplaatsing van de Olympische Spelen mij dus niet slecht uit. “Ik heb nieuwe paarden, zoals Dolinn, die
eventueel een kanshebber zouden kunnen zijn voor Tokio. Bingo du Parc is de laatste maanden ook nadrukkelijker op de voorgrond
getreden. Monaco is momenteel ook super in vorm. Met deze drie paarden trek ik volgend jaar ten strijde.”
Onzekere tijden
Smolders kan moeilijk vooruit plannen. “Alles is onzeker. Deze lockdown werd ook kort van tevoren afgekondigd. Niemand weet
welke concoursen er in februari en maart zijn. Het beste is om gewoon rustig verder te trainen en paarden in conditie te houden.
Zelfs met een vaccin is het nog de vraag of de Global Champions Tour en andere vijfsterrenwedstrijden verreden worden. Dit heeft
met verschillende factoren te maken zoals de regels die de landen opstellen en of een vaccinatiepaspoort nodig is.”

“We zijn aan het begin van de crisis
in maart direct overgeschakeld op
online. De hengstenshow op Tweede
Paasdag hebben we voor het eerst
niet fysiek gehouden. Dan is de sfeer
wel heel anders. Maar het bereik is
veel breder. Je kunt dus zeggen dat
corona ook goede dingen met zich
meebrengt. Volgend jaar geef ik er de
voorkeur aan om de hengstenshow
toch weer op ons bedrijf te organiseren. Dan heb je ook koopcontact met
de fokkers. Misschien is het mooiste
wel een combinatie van een online
en fysieke hengstenshow.”

Klap kan nog komen
Risico’s spreiden
Financieel kon Smolders het coronajaar goed doorkomen, ook al werd zijn belangrijkste inkomstenbron sterk gereduceerd. “Ik heb
het geluk dat ik ook nog inkomsten haal uit lesgeven en paarden verkoop. We zijn in coronatijd met de SLF Auction begonnen om
de risico’s wat te spreiden.”
Florida
Smolders denkt niet dat hij dit indoorseizoen in Europa nog aan de start zal verschijnen. “Er staan nog een paar
indoorconcoursen op de kalender, maar
ik heb er een hard hoofd in dat deze
doorgaan. Ik heb een paar paarden in
Florida staan die ik daar op concours uitbreng, maar ik heb er ook nog een paar
in Europa. Het is nog afwachten of ik
deze paarden ook naar Florida stuur,
maar dat hangt ervan af hoe corona zich
hier ontwikkelt.”

Harrie Smolders, hier met de ondanks door stichting N.O.P. vastgelegde merrie Dolinn (v. Cardento): “Sportief gezien komt de verplaatsing van de Spelen mij niet
slecht uit.” FOTO WWW.ARND.NL

Hoger niveau
Corona gaat volgens Smolders nog lang
effect hebben op de paardenwereld.
“Maar we komen in elk geval terug en
dan zullen we ook op het oude niveau
zijn, zodat de sport zich weer verder kan
ontwikkelen naar een hoger niveau.”

“Dat we financieel weinig last van de
crisis hebben gehad is geen garantie
voor volgend jaar, want dan kan de
klap ook nog komen”, aldus Brinkman. ‘’In het voorjaar dacht iedereen
dat het aan het einde van de zomer

wel over zou zijn, maar dat blijkt nog
lang niet het geval. Aan het einde van
het jaar maken veel bedrijven de balans op. Dan kan blijken dat het niet
mee zat dit jaar.”

Veulenprijzen hetzelfde
Marthijs Brouwer heeft ook weinig
last gehad van de coronacrisis. “De
inseminaties verliepen goed en dit
kon prima met anderhalve meter afstand uitgevoerd worden. De verkoop van paarden gaat ook nog
steeds door. De prijzen voor de veulens waren hetzelfde als vorig jaar.”

Fysieke veilingen
Brouwer heeft ook geen hinder ondervonden bij het organiseren van
veilingen. “De vier veilingen die we
in het najaar georganiseerd hebben,
liepen erg goed. We hadden het
geluk dat wij nog fysieke veilingen
konden organiseren waar mensen
aanwezig waren om op de paarden te
bieden.”

Geluk gehad
“We hadden ons goed voorbereid.
Ook met in ons achterhoofd dat als
de fysieke veiling niet door kon gaan
er een online veiling georganiseerd

Eén van de dingen die Willie Wijnen het meest miste het afgelopen jaar: op concours gaan om zijn fokproducten te zien schitteren. “Daar heb ik wel behoorlijk op
in moeten leveren.” FOTO PAARDENKRANT/MELANIE BREVINK-VAN DIJK
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over de volle breedte aan het innoveren
Mireille van Damme-Mineur:
‘Ik focus mij op wat nog wel kan’
Aan het begin van de coronacrisis is Mireille van Damme-Mineur als paardencoach
een paar maanden inkomsten misgelopen. ‘’Er waren geen externe personen op
mijn bedrijf toegestaan, waardoor ik geen paardencoachingsessies kon verzorgen.
Met die bedrijfstak was ik juist net gestart, het was écht een domper.”
Publiciteit opgezocht
De onderneemster is zich in maart gaan focussen op wat er nog wel kon. ‘’Vanwege
corona heb ik de publiciteit opgezocht door proactief regionale media te benaderen,
die vervolgens publiceerden over mijn bedrijf en bedrijfsactiviteiten. Ik heb ook extra
berichten op social media gepost. Al deze inspanningen hebben mijn bedrijf een
boost gegeven. Ik heb daardoor meer naamsbekendheid opgebouwd, maar ook door
mond-tot-mondreclame. Nu loopt het hartstikke goed. Ik heb meerdere coachingssessies in een week en zit helemaal vol. De sessies kunnen doorgang vinden, want
ze vinden allemaal buiten plaats en het is één op één.”

Henk Nijhof jr.: “In maart was ik bang dat het een matig jaar zou worden.” FOTO PAARDENKRANT

werd. De eerste veilingen in Houten
en Borculo vonden buiten plaats. Op
26 september organiseerden we in
Tolbert de laatste fysieke veiling die
binnen gehouden werd. De dag erna
werden de regels rondom het virus
weer aangescherpt. We hebben hier
heel veel geluk mee gehad. We hadden goed overleg met de gemeente
en alle instanties die erbij betrokken
waren, zodat we overal maatregelen
konden nemen en de regels in acht
namen om het goed te laten verlopen. We hebben ook controle gehad
en daar kwam uit dat alles perfect
was.”

Telefonisch contact
Brouwer: “Als wij onze klanten en
fokkers bezoeken houden we afstand. We bellen van tevoren om te
vragen of we welkom zijn. Naar bepaalde doelgroepen gaan we minder
en dan hebben we meer telefonisch
contact. Onze werkzaamheden gaan
gewoon door.”

Geen kink in de kabel
Brouwer kijkt positief naar de toekomst. “Ik hoop dat in de toekomst
het virus verdwijnt en iedereen kan
gaan en staan waar hij wil. Mensen
blijven de behoefte houden om paard
te rijden. We moeten afwachten wat
de veulenveilingen gaan opbrengen
in 2021, maar ik zie geen kink in de
kabel. We kunnen nog steeds paarden exporteren over de hele wereld.

Zolang de grenzen open zijn is dat
nog gewoon mogelijk.”

Bang voor matig jaar
Tegen hun eigen verwachtingen in is
Team Nijhof de coronacrisis heel
goed doorgekomen. “Aan het begin
van de coronacrisis in maart was ik
bang dat het een matig jaar zou worden. We hebben het geluk dat we ons
op twee takken richten: het dekseizoen in het voorjaar/ de zomer en de
handel in het najaar/de winter. Dit
jaar hadden we veel dekkingen en dit
heeft er mede mee te maken dat de
merries die normaal in de sport lopen
nu, door het afgelasten van de wedstrijden, voor de dekdienst beschikbaar zijn. Bij ons loopt de handel dit
najaar erg goed. Wij verkopen paarden als ze drie jaar oud zijn. Dit is
een voordeel, omdat er dan nog genoeg tijd is om ze op te leiden. Paarden die zeven, acht of negen jaar zijn
worden door ruiters en handelaren
minder verkocht, omdat die nu niet
op concours kunnen. Voor hen is dit
een moeilijk jaar.”

Eerste online veiling
De eerste online veiling van Team
Nijhof die op 30 november plaatsvond, wierp ook zijn vruchten af.
“We hebben dertien paarden van 2,5
jaar voor goede prijzen verkocht. De
gemiddelde prijs was 15.000 euro.
We gaan nog twee online veilingen
organiseren.”

Dirk Caremans wil weer op pad
De coronacrisis heeft voor de Belgische hippisch fotograaf Dirk Caremans een stevige
financiële impact. ‘’Ik loop inkomsten mis als fotograaf, omdat ik altijd op grote internationale evenementen fotografeerde en nu zijn die allemaal afgelast. Er blijven niet
veel wedstrijden over. Ik heb wel het geluk dat ik een aantal vaste contracten heb
met websites en sociale media, waardoor er nog wat geld binnenkomt. Ik heb deze
opdrachtgevers te danken aan het feit dat ik al 35 jaar in het vak zit.”
Sociale contact missen
“De eerste drie weken van de coronacrisis miste ik de evenementen helemaal niet.
Daarna had ik het wel gehad, omdat ik ook iemand ben die niet graag stil zit. Er zit
bij mij een bepaalde routine in. Ik heb altijd op internationale wedstrijden gefotografeerd en mis het sociale contact met mijn collega’s.”

Geen fysieke hengstenshows
“Ik hoop dat het buitenseizoen met
de wedstrijden wel kan doorgaan en
dat er dan weer publiek bij mag zijn.
Ik denk dat de hengstenshows in
maart en april niet plaats kunnen vinden op de ouderwetse manier en dat
die weer fysiek zullen zijn in 2022.”

Geen financiële impact
De coronacrisis heeft voor fokker
Willie Wijnen geen financiële impact
gehad op de fokkerij. “We hebben
een aantal embryo’s verkocht. De
paarden hebben we ook allemaal
door kunnen trainen op onze accommodatie in Berlicum. De trainingen
vonden individueel plaats met één
technische begeleider. Wat dat betreft
heeft het allemaal goed uitgepakt.”

Promotie betaalt zich uit
Van Damme-Mineur verzorgt niet alleen coachsessies, ze heeft in Elburg ook een
pensionstal. "Dat loopt ook super goed. Ik heb zelfs een wachtlijst. Alle extra promotie
die ik gedurende de crisis heb voortgezet, betaalt zich nu uit. Veel mensen zitten
thuis en hebben behoefte aan positieve berichten. Hier heb ik op ingespeeld door
positieve energie over te brengen, ook door berichten te plaatsen over wat er aan
coronaproof activiteiten wél mogelijk is op stal. Ik wil laten zien dat je met elkaar in
deze tijd ook gezelligheid kunt beleven en dat de klanten en paarden het naar hun
zin hebben.”
Opleiden van paardencoaches
Van Damme-Mineur is ook trainer van paardencoaches bij opleidingscentrum
Open2Contact. De opleiding maakt door corona minder gebruik van fysieke ontmoetingen om andere paardencoaches op te leiden. “Er vinden nog wel fysieke ontmoetingen met het paard en de leerling-coach plaats, maar de trainingen voor de opleiding
tot paardencoach vinden, afhankelijk van de zwaarte van de regelgeving, ook gedeeltelijk online plaats. De kracht van deze opleiding is dat we ondanks corona nog
steeds paardencoaches kunnen opleiden.”
Online platform
Doordat het onduidelijk is hoe lang de crisis gaat duren, lanceert de onderneemster
samen met Henka Rooze-Veenstra begin volgend jaar een online platform voor afgestudeerde paardencoaches. "Er is behoefte aan professionalisering en bijscholing
in deze sector en wij zorgen met dit onafhankelijke online platform voor een landelijk
podium waar vraag en aanbod samen komen. Online masterclasses, informatieve
video’s en intervisies zorgen voor deze kennisuitwisseling. Als je opgeleid bent tot
paardencoach wil je niet stil blijven staan en hier spelen we met het platform op in.”

Niet genieten van eigen
fokproducten
Wijnen kan in deze tijd niet genieten
van zijn eigen fokproducten op wedstrijden. “Ik wil graag naar de jongen
hengsten gaan kijken, maar dat lukt
nu niet. Ik vind het jammer dat mijn
fokproduct Imposantos met Bart
Veeze niet aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden kon deelnemen, omdat dit kampioenschap
helaas is afgelast. Ik zie ook mijn andere fokproducten nu niet schitteren
op wedstrijden. Daar heb ik wel behoorlijk op in moeten leveren. Ik kijk
er naar uit wat er in februari en maart
allemaal kan.”

Embryo’s verkocht
De veulen- en embryoverkoop liep
voor Wijnen voorspoedig. “Door de
online veilingen ben ik alle veulens
kwijt die ik kwijt wilde en ik heb ook
al een aantal embryo’s verkocht. Als
ik een draagmerrie met een embryo
van Chacco Blue uit de lijn van Explosion W aanbied, zijn hier veel
mensen in geïnteresseerd. Dit heeft
absoluut met de afstamming te
maken.”

Sport weer hervat
Wijnen richt zijn vizier op de toe-

Mireille van Damme-Mineur: “Alle extra promotie en publiciteit betaalt zich
nu uit.”

komst. “Ik denk dat het heus wel
weer goedkomt als alles achter de
rug is en de spuitjes werken. Voor
de jeugd vind ik het heel erg dat ze
deze periode moeten meemaken en
thuis moeten blijven. De sport

wordt straks gewoon weer hervat en
er zijn dan een hoop paarden klaar
voor het grote werk. De professionele ruiters staan te springen om
weer aan concoursen deel te
nemen.”

