10 Haverklap

woensdag 26 juni 2013

woensdag 26 juni 2013

wedstrijd en daar werken we aan.’ Evenwicht een
aanleuning zijn vandaag de aandachtspunten.
‘Omdat ik veel verschillende paarden train, bestaat
de kans dat je foutjes van het ene paard overneemt
naar het ander paard. Daarom is er Stefan die me
een spiegel kan voorhouden’, weet Karin. Stefan
knikt: ‘paarden zoeken ook hun weg en proberen
je te laten rijden zoals zij het graag willen. Ze
manipuleren hun ruiter en daar mag je niet aan
toegeven. Dat is een gevaarlijke valstrik voor elke
ruiter. Je moet slimmer zijn dan je paard.’ Stefan

Een dag uit het leven van… Karin Donckers
Welke karakteristieken associeer je met Karin Donckers? Vraag het aan haar
entourage en enkele eigenschappen drijven meteen boven: vastberaden,
harde werker, een vechtertje en een bijtertje, een doorzetter pur sang. Karin
knikt instemmend. Ze loopt niet over van talent, maar dat compenseert ze
ruimschoots door haar niet aflatende inzet en werkkracht. Zo bereikte ze met

beperkte middelen de top in de eventing. Op elk internationaal kampioenschap,
van EK via WK tot OS, werd ze al eens vierde. De meest ondankbare plaats. En
zolang ze die verdiende individuele medaille nog wint, zal ze niet stoppen. Ze
werkt er elke dag keihard aan. Wij mochten een dagje met haar meelopen
Tekst: Kris Van Loo

dagelijkse routine; de stapmolen

Brittannië, Nederland, Frankrijk en zelfs Rusland.
Het dagschema wordt toegelicht, de taken verdeeld.
Dinsdag is dressuurdag in stal Donckers. Stefan
Hollanders komt om 08.00h lesgeven en Karin wil
met vijf paarden opdraven en die moeten in de juiste
volgorde op het juiste moment naar de buitenpiste
gebracht worden. Iedereen krijgt een strak tijdschema
mee voor een goed gevulde dag.

elke morgen worden de paarden
gecontroleerd

welkom bij Karin Donckers

briefing met de juf
Een kwartiertje, meer heeft Karin ’s morgens niet nodig
om zich aan de wereld te tonen. Concreet; om kwart
voor zeven springt ze uit de veren en om klokslag zeven
uur verzamelen de meisjes (lees: haar studenten) in de
zadelkamer voor de briefing van de dag. ‘Ik ben meer
een avondmens. Om zeven uur is er briefing en ik tel
exact de minuten uit die ik nodig heb om paraat te
staan.’ Exact 15 minuten dus, lang voor de spiegel zal
ze niet gestaan hebben. Je merkt het niet eens, Karin is
een no nonsense natural beauty. Rond 06.30h krijgen
de paarden ontbijt, dat van Karin beperkt zich tot een
perzik en enkele aardbeien, het streekproduct bij uitstek
in Hoogstraten. ‘Op wedstrijd sla ik nooit het ontbijt
over, thuis gebeurt dat vaker.’

07.50h
ontbijt op de kamer

07.30h
Na de briefing volgt de check up van de paarden die
op wedstrijd geweest zijn of moeten gaan, of die een
intensieve training achter de rug hebben. De studenten
laten de paarden op de harde bodem draven, Karin
onderwerpt ze aan een manueel onderzoek van de
rug, pezen en gewrichten. Haar bevindingen worden
zorgvuldig genoteerd. Het is een dagelijkse routine ‘We
simuleren een wedstrijdkeuring, want we willen geen
verrassingen. Zo’n controle is nodig, gisteren pikten we
bijvoorbeeld een paard uit met een blein.’
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Met de briefing vers in het achterhoofd zwermen de
meisjes uit elkaar. Het lijkt een minileger mieren
dat exact weet wat van hen verlangd wordt. Paarden
worden gezadeld, anderen mogen naar de weide, nog
een andere groep vertrekt richting stapmolen. Alles en
iedereen staat genoteerd in het dikke boek, naarmate
de dag vordert worden meer en meer taken aangevinkt
en doorstreept. Hier opereert een goed draaiend team
dat met weinig woorden op elkaar is ingespeeld. In stal
Donckers komen de paarden minimum driemaal per
dag buiten; voor een training en wandeling, weidegang
en stapmolen.

drie uur onafgebroken vijf paarden werken, aan een gemiddelde
van veertig minuten per paard. Er wordt gewerkt op ontspanning,
controle en zelfzekerheid. Een jury moet doorheen de proef constant
de kwaliteit van het paard kunnen zien. Dressuur is hard labeur. Er
wordt veel geschakeld en het is een moeilijke evenwichtsoefening.
Karin werkt onverstoorbaar door en moet zelf ook veel overschakelen.
Vijf verschillende paarden, evenveel verschillende aandachtspunten.
Dit vereist opperste concentratie en geen enkel moment verslapt de
aandacht. Karin is duidelijk bij de les. Stefan Hollanders beaamt: ‘we
kennen elkaar inmiddels door en door. Karin is een dankbare leerlinge
omdat ze zo vastberaden is en altijd een mateloze inzet toont. Zij gaat
er echt voor, altijd en overal en al die elementen samen maken dat zij
in dressuur vandaag bovenaan staat.’

switcht naar een klein snel paard en vice verse.
Dat vraagt aanpassing en die situatie simuleer ik
thuis in de training. Vijf paarden dressuurmatig
rijden met een trainer is effectief intensief en ik
moet soms ook op mijn tanden bijten. Ook dat
is een leerproces. Maar als je het thuis niet kunt
verwerken, zal het op wedstrijd zeker niet lukken.
Je moet altijd het beste uit je paard halen. Dat kan
als je goed voorbereid bent en kan terugvallen op
een solide basis. Het gebeurt dat je op wedstrijd
voor je dressuurproef de indruk krijgt dat het
beeld niet klopt. Je hebt nog tien minuten en in
die korte tijdspanne moet je voldoende flexibel
zijn om in te spelen op het moment. Je moet
kunnen anticiperen op elke situatie. Ik zoek thuis
de extremen op, wat maakt dat ik op wedstrijd
altijd nog reserve heb. Wie thuis keihard werkt
heeft op wedstrijd verlof. Sommigen vragen hoe
ik dat klaarspeel om vier paarden uit te brengen.
Dan lach ik binnensmonds, thuis rijd ik vlot tien
paarden per dag en geef ik nog enkele lessen. Met
vier paarden op wedstrijd gaan is in mijn beleving
dus heel ontspannend.

een opstapje voor de rug...
van het paard

Hollanders komt in regel één keer per week naar
Karin. Voor belangrijke wedstrijden worden extra
lessen ingepland. ‘Niet zelden voorzien we voor
de afreis naar een wedstrijd nog een les en kan
het zijn dat we om 05.30h ’s morgens al aan het
trainen zijn. Of om één uur ’s nachts. Ook dat is
topsport. Geen resultaat zonder hard werk.

11.15h
Vijf paarden zijn afgewerkt, Stefan Hollanders
neemt afscheid, Karin heeft even tijd voor een
korte pauze. De thermometer wijst al naar de
30°. Karin gaat even zitten, neemt een slok
water, een perzik en aardbeien: ‘mijn gevoel na
een voormiddag dressuur? Soms denk ik dat ik
redelijk goed bezig ben en na zo’n lessenreeks
kom ik weer tot het besef dat het nog niet goed
genoeg is.’ Een dag van Karin is een constante

joepie, ik mag naar de weide

wakker worden!
Briefing? Fletcha voelt zich niet
aangesproken

06.50h
Loes Van Gils is haar eerste paard al aan het rijden.
Zij is een Nederlandse amazone die met drie paarden
bij Karin gestald staat en vijf dagen per week in de
voormiddag paarden traint voor Karin. Tine Magnus en
Lisa Sabbe komen éénmaal in de week Karin bijstaan en
krijgen als tegenprestatie les van hun grote voorbeeld.
De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen bij Stal
Donckers

07.00h
Een zevental meisjes die kriskras door elkaar lopen op
Donckers Stables druipen één voor één binnen in de
donkere zadelkamer. Engels is de voertaal, begrijpelijk,
de studenten van Karin komen uit Ierland, Groot-

08.00h

de school van Karin

Klokslag 08.00h rijdt Stefan Hollanders de parking
op. Hij traint Karin al een tiental jaar. Met succes als
je de progressie van haar dressuurscores volgt. ‘We
hebben elkaar gevonden’, lacht Stefan: ‘we geven de
paarden een basis mee, waarbij we rekening houden
met hun andere trainingen, in springen en conditie.
Daarin proberen we een gulden middenweg te vinden
tussen de drie disciplines. Het dressuurwerk mag geen
afbreuk doen aan de andere onderdelen die inherent
zijn aan een eventingpaard.’ Karin zal de volgende
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...van kop tot teen

Er wordt in snel tempo gewisseld van paarden. Terwijl Karin met één
paard dressuur rijdt, wordt het andere al los gestapt langs de ring.
Karin geeft een teken, ze wisselt van paard en een minuut later begint
een nieuwe les. Hier wordt geen seconde verloren. ‘Zeker als Stefan er
is. Hij wordt per uur betaald en dan train ik in het tijdsbestek van drie
uur liever vijf paarden dan drie paarden. We mogen dus zeker geen
tijd verliezen’, lacht Karin. Er staan enkele belangrijke wedstrijden op
het programma, in Arville, Aken en Groot Brittannië en die paarden
moeten getraind worden. Lady Brown kwam als eerste aan de beurt, ze
is van Karin en Alec van den Abeele en loopt in Arville de tweesterren
cross. Sherkan de la Brasserie is de volgende, een zevenjarige ruin van
Michel en Jacques Pellaux, de eigenaar van Gazelle. ‘Sherkan heeft
lang in de Zwitserse bergen mogen grazen en kent nog niet veel. Hij
staat hier nog niet zo lang en daar hebben we nog werk aan. Hamilton
is zes en hebben we zelf gefokt, het is een embryoveulen van Gazelle
de la Brasserie met Bonnie Prince Charlie (Sheyenne de Baugy x
Etretat) als vader.’ Je moet een groot inlevingsvermogen hebben om
bijna letterlijk van het ene op het andere paard te springen, waarbij
elk paard een verschillende scholingsgraad heeft. Voor Karin Donckers
maakt dat deel uit van je opleiding als eventer: ‘op wedstrijd is het
niet anders. Vier, vijf paarden zijn geen uitzondering en die rijden
allemaal op dezelfde dag hun dressuur, cross en jumping. Die overstap
en omschakeling leer je dus thuis. Ik geef toe, aanvankelijk had ik
het daar moeilijk mee. Op wedstrijd rij je een groot traag paard en

Karin en Stefan zijn communicerende vaten. Over
enkele dagen is er wedstrijd. De dressuurproeven
worden niet integraal doorgereden. De accenten
liggen op de minpunten en Stefan ziet wat Karin
voelt. Daarin vullen ze elkaar perfect aan. Ze
zien allebei door elkaar door. ‘Meestal kunnen
we vooraf inschatten hoe het paard zal zijn op

eerste les met Stefan Hollanders
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Stefan ziet dat het goed is

race tegen de klok. Er staat een druk wedstrijdseizoen
voor de deur. Op maandag springen met Grant Wilson,
dinsdag is dressuurdag, woensdag conditietraining, vanaf
donderdag op wedstrijd en tussendoor lesgeven. Begin
juni had ze een weekend geen wedstrijd, maar stond er
een clinic op haar programma, een zondag van 10 uur
les. Hard labeur? ‘Als je iets goed wilt doen, moet je altijd
hard werken’, zegt Karin nuchter: ‘als je beter wil worden
moet je harder werken, anders lukt het niet. Ik ken
niemand die aan de top komt zonder hard te werken.’ En
Karin is top, een top die ze bereikt heeft met wellicht de
minste middelen: ‘mijn collega’s zullen ook hard werken,
al werk ik wel heel intensief en efficiënt. Ik probeer geen
tijd te verliezen, dat kan ik me niet permitteren. Als ik
train, train ik en zal je me niet zien telefoneren. Ik heb
dat allemaal moeten leren met trial and error. Je kan veel
doen op een dag, net zoals je tijdens een dag veel tijd kan
verliezen. Ik heb een
werkweek van zeven
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goede zeven, achtjarige eventingpaarden, betaal je ook
al een pak geld. Voor sommigen is dat niks, voor mij
is dat onbetaalbaar. Ik kan zo’n paarden niet kopen.
Mijn alternatief is zelf fokken of op heel jonge leeftijd
aankopen. In beide scenario’s zullen er altijd veel paarden
de revue moeten passeren en daar steek je veel tijd in.’
Karin is topsportamazone, daar ligt haar prioriteit.
Handel beperkt zich tot een drietal paarden per jaar en
haar beste paarden zal ze nooit verkopen: ‘zo is het altijd
geweest en zal het altijd zijn.’ Net voor de Olympische
Spelen van Barcelona (1992) was er een verleidelijk bod
voor Britt en daar zijn haar ouders niet op ingegaan.
‘Als mijn dochter de kans krijgt om één keer in haar
leven naar de Spelen te gaan, wil ik haar die kans niet
ontnemen, was de reactie van mijn vader en daar ben ik
hem tot op vandaag dankbaar voor.
Het is voor mij allemaal begonnen met Britt in
Barcelona. En wat als Britt toch was verkocht? Waar
zou ik dan vandaag staan? Misschien was er dan van mij
geen sprake meer in de eventing? Mary King wou na
het WK in Aken (2006) absoluut Gazelle de la Brasserie
kopen, voor veel geld. Ik vreesde even dat ik haar zou
kwijtspelen. Gelukkig heeft de Zwitserse eigenaar toen
beloofd om Gazelle nooit te verkopen, ook omdat hij
haar nog wou inzetten in de fokkerij. Gormley was
het paard van de Belgische Stal en met Fletcha en zijn
volle broer Extebaria, beiden van Vigo d’Arsouilles, is er
overeengekomen dat ik de eindbeslissing neem over een
eventuele verkoop.’

dan kan ik plots wakker worden en me afvragen hoe
het zou zijn als mijn ouders iets zou overkomen. Tien
jaar geleden dacht ik daar niet aan, toen had ik andere
kopzorgen. Mijn ouders zijn gezond, maar hebben de
pensioengerechtigde leeftijd al bereikt. Als hen iets zou
overkomen… ik mag er niet aan denken.’ Karin woont
nog thuis en als ze haar hoofd buiten steekt, wordt ze
steevast aangeklampt. Ze lacht: ‘wedstrijden zijn dikwijls
de rustigste momenten in mijn leven, dat klopt. Nu,
ik heb het nooit anders gekend en alles went. Weet je
wanneer ik mentaal tot rust kom? Als ik alleen met een
paard lange wandelingen maak.’

12.00h
Wisselen van locatie; paarden die in de voormiddag
verpoosden in de weide, komen binnen en de paarden
uit de stapmolen mogen naar de weide. Voor het huis
zijn er enkele graspaddocks waar de paarden nu hun
training mogen grazen. Na de inspanning volgt de
ontspanning en ze genieten er zichtbaar van. Paarden
worden afgezadeld en krijgen buiten een verfrissende
douche. Het eerste waar ze in de paddock aan denken
is een stevige stoffige rolbeurt. Karin geniet mee: ‘natte
haren en stof, fraai beeld, niet? Die modderlaag geeft hen
een beschermlaag tegen de insecten. Laat ze maar lekke
vuil zijn. Bij mij mogen paarden nog echt paard zijn.’

Genoeg gepraat. Lamicell Charizard, waarmee ze drie jaar
na elkaar Belgische kampioen werd, moet ook getraind
worden. Op zijn programma staat licht dressuurwerk.
De studenten hebben het werk ook hervat, ze rijden en
trainen en geven elkaar les. Karin ziet dat het goed is en
er is niks dat haar alziend oog ontgaat. De twee laatste
paarden van de voormiddag zijn de gemakkelijkste. Na
Charizard staat Maxwell Steel klaar. Ook voor hem staat
uitsluitend licht werk op het menu. Vorig jaar rond deze
tijd liep hij de viersterren cross van Luhmühlen. Het
was zijn laatste wedstrijd. Maxwell blesseerde zich aan
zijn knie en revalideert nog. Met de twee paarden maakt
Karin na het werk nog een wandeling langs de weg.

mijn sponsors

dagen, die begint om zeven uur ’s morgens en zelden
voor elf uur ’s avonds eindigt.’ Karin werkt hard en veel.
Uit noodzaak ook. Ze heeft een vijftigtal paarden onder
haar hoede en een zevental leerlingen die haar helpen
en bijstaan in ruil voor lessen. ‘Carl Bouckaert heeft me
daarin veel geleerd, je moet niet enkel hard werken, je
moet vooral ‘smart’ werken. Naast haar ouders, Lea en
Vic, bestaat het team Donckers uit zeven meisjes die
zich van een half jaar tot een jaar komen bijscholen. ‘Ik
kan die mensen niet betalen, ze komen naar hier om te
leren, ze mogen hun paard meebrengen en krijgen kost
en inwoning. Ze krijgen les en als tegenprestatie draaien
ze mee in onze stal.
Karin moet ook hard werken omdat ze niet de
mogelijkheid heeft om zich te ontfermen over een
kleine stal paarden. Zij moet selecteren uit de massa.
‘Fletcha vh Verahof (Vigo d’Arsouilles) heb ik samen
met Joris De Brabander en Carl Bouckaert. Hij is acht
jaar en een belofte voor de toekomst.
Voor uitzonderlijk
BE_ANZ_RRueb_255x45_151010
14.10.2010
20:22 Uhr

Op haar palmares staan vijf Olympiades, haar eerste in
1992, was tot nu haar beste, met een vierde teamplaats
en een achtste individuele notering. Ze kan terugblikken
op een carrière van 20 jaar en is nog steeds gemotiveerd:
‘ik geloof dat het beste nog moet komen. Ik heb 20 jaar
gewerkt om te staan waar ik nu sta en dat gooi je zomaar
niet weg. Dat is mijn grote drijfveer om er mee door te
gaan. Natuurlijk heb ik ook wel eens een baaldag, vooral
in de winter; al komen die gelukkig zelden voor. Ik heb
een lange en moeilijke weg afgelegd. Als je het vooraf
zou weten, zou ik eens tweekeer nadenken. Maar je
weet het nooit vooraf. Vandaag denk ik dat de periode is
aangebroken om te oogsten. De nieuwe lichting paarden
belooft, de stal is goed en efficiënt georganiseerd. In alle
bescheidenheid denk ik dat we momenteel veel voor
mekaar hebben om resultaten neer te zetten.’

Komen eten! Ontbijt slaat ze meestal over, de lunch is
een snelle hap. Het avondeten is een dagelijks ritueel.
Dat zit het ganse team samen aan tafel en serveert
mama Lea een warme maaltijd. Vroeger draaide Stal
Donckers rond het trio Karin, Vic en Lea. Vandaag zou
dat niet langer haalbaar zijn. Het team is versterkt met
permanente studenten. Lea verzorgt de administratie en
kookt ’s avond voor Team Donckers. Papa Vic is haar
vaste compagnon de route op wedstrijd. Hij is ook de
hoefsmid van dienst en verantwoordelijk voor de weiden
en de infrastructuur. Zo bedacht hij eigenhandig een
ingenieus systeem om de benen van de paarden af te
koelen. Karins ouders blijven onmisbare schakels in de
sterke ketting.

Karin kan anno 2013 voldoende tijd spenderen aan
haar topsport. Ze is goed omringd en professioneel
georganiseerd. Ze kan haar hoofd leegmaken en zonder
zorgen op wedstrijd gaan. En toch blijft het malen in
Seite
haar 1achterhoofd: ‘ik blijf denken, ook ’s nachts en

Papa Vic is ook hoefsmid van dienst

13.30h
’s Middags neemt Karin de tijd om de krant te doorbladeren, terwijl ze
met een half oor naar het nieuws op de radio luistert. Het is haar enige
contact met de buitenwereld. ‘Veel tijd voor iets anders heb ik inderdaad
niet. Televisie zie ik zelden of nooit. Enkel met de krant probeer ik de
actualiteit een beetje te volgen. Ik heb geen gezin, geen kinderen, al
mijn tijd gaat naar de paarden. De trein met de sociale media heb ik
gemist, ik heb er enerzijds geen behoefte aan en anderzijds geen tijd
voor. Ik ben al blij als ik ’s avonds al mijn mails kan verwerken.’ Met één
oog leest ze de krant, het andere oog houdt haarscherp de bewegingen
van de stal in ’t oog. Wie doet wat met welk paard en hoe. ’t Zijn slimme
dieren, merkt Karin op: ‘ze testen iedereen uit, het zegt veel over man
en paard als je die rituelen aanschouwt.’ Tegelijk houdt iedereen ook
Karin in het oog, de packleader. ‘Voor de conditietraining stap ik
soms 6 kilometer naar een terrein voor galoptraining en vervolgens
stap ik 6 kilometer terug naar huis. Dan ben ik twee uur onderweg,
helemaal alleen met mijn paard en daar kan ik ongelooflijk veel deugd
van hebben. Zo is het allemaal begonnen, een amazone met een paard,
samen met twee, dat creëert een intense band.’

14.00h

Tussendoor vertelt Karin dat Hoogstraten helaas niet in
Groot-Brittannië ligt, de bakermat van de eventing waar
eigenaars en sponsors gul investeren. 1.200€ per maand
stalgeld is geen uitzondering bij de Britten, bij ons is dat
onbestaande. Als ik dat morgen zou vragen, staan mijn
stallen leeg.’

alles netjes houden

de vrachtwagen klaarmaken
voor de wedstrijd
Rijden
en
trainen, lesgeven
en opnieuw rijden. Hier wordt keihard gewerkt.
‘Gelukkig recupereer ik snel’, lacht Karin: ‘ik denk
zelfs dat een amazone van 42 sterker is dan één
van 22. Vooral mentaal dan. Fysiek, tja, ik voel
mijn rug wel eens. Sinds ik mijn rug gebroken heb
op de Spelen in Sydney (2000, red) moet ik mijn
dagelijkse rugoefeningen onderhouden.

17.00h

12.15h

13.15h
na het werk een frisse douche

‘We zitten maar een keer per dag samen aan tafel, ’s avonds om 19.00h.
Voor het overige eet iedereen wanneer het past. We maken van de
lunchpauze gebruik om even bij te praten: ‘2013 is een overgangsjaar,
volgend jaar wil ik er staan op het WK en nadien op de Olympische
Spelen in Rio. Daarvoor komen drie paarden in aanmerking: Fletcha,
Extebaria en Unique, die vandaag acht en negen jaar zijn. Net iets te vroeg
voor dit seizoen te presteren. Gazelle heeft op de Spelen in Londen haar
laatste wedstrijd gelopen. Dit seizoen is het vooral opbouwen naar de
volgende jaren. Fletcha gaat bijvoorbeeld naar Aken. Van een achtjarige
kan je niet verwachten dat hij daar een topklassering zal halen. Hij moet
daar leren.’ Karin heeft de voorbije twee decennia ook veel geleerd…
waarop ze onmiddellijk anticipeert: ‘ik voel waar je naartoe wil (lacht),
mijn eerste Olympiade blijft mijn beste. Dat resultaat heb ik nog niet
geëvenaard. Het zegt veel over hoe goed Britt wel was. En het zegt ook
veel over de sport. Ik eindigde in Barcelona op de achtste plaats met
100 strafpunten en na dressuur stond ik 69e. In Londen eindigde de
top dertien met 50 strafpunten. Wie de Spelen in Londen uitreed met
100 strafpunten, stond in de top 30.

Karin is regentes Lichamelijke Opvoeding en is als lesgeefster even
gedreven en gemotiveerd als wanneer ze zelf op haar paard zit. Ze kan
het niet gevoeg herhalen, je moet een paard altijd happy en frivool
houden. Vandaag heeft ze bij één van haar studenten aandacht voor de
schouder binnenwaarts en overgangen in de drie gangen. Ook het halt
houden en vierkant stellen komt aan bod. Hierbij gaat ze minutieus te
werk en legt ze alles zeer gedetailleerd uit. Alles puzzelstukjes worden één
voor één ontleed. Wat moeilijk begint eindigt in het gewenst resultaat,
tot grote tevredenheid van de leerling en de meester. Het uitgangspunt?
Een goede voorbereiding is alles. Een oefening op zich heeft slechts
kans op slagen als het paard er op de juiste manier toe aangezet wordt
en dat gegeven wordt wel eens vergeten. ‘Als je het verschil wilt maken
op wedstrijd, moet dat thuis ook al kunnen. Niks komt vanzelf.’ Karin
geeft graag les, maar geeft toe dat ze er te weinig tijd voor heeft.

15.00h
Bernice staat met de groom geduldig te wachten op Karin. Bernice was
groen en onervaren, stond al op veel plaatsen en heeft onderweg het
vertrouwen verloren. Voor de eigenares is Karin de laatste hoop. Ze ziet
wel iets in Bernice en wil het een jaar de kans geven. Bernice heeft talent
en dat wil Karin ontdekken.

Veel paarden en veel wedstrijden vragen veel
voorbereiding.Vorige week met vier paarden
naar Arville, deze week met Fletcha naar Aken
en dan naar Barbary castle Karin wil geen
seconde verliezen en neemt contact op met het
secretariaat van Arville, met de vraag om haar
dressuur in de namiddag te rijden. Zo kan ze ’s
morgens de paarden van Aken nog trainen. Vic
brengt de paarden naar Arville, één van haar
studenten, die tevens dierenarts is, zal de paarden
voorbrengen op de keuring. Zo kan Karin thuis
nog paarden werken. Ze neemt haar takenlijstje
en kan beginnen schrappen. Karin is al aardig
opgeschoten. Samen met haar zeven studenten
hebben ze 49 paarden afgewerkt.
Ik ben verslaafd aan cross, geeft Karin toe:
‘paardrijden zonder sport zou ik niet lang
volhouden. Ik heb het daar soms met collega’s over.
Iedereen zit wel eens in een dipje. Velen hebben de
periode al gekend dat ze in een bevlieging zeggen
dat ze willen stoppen, maar de drang om terug
te komen is telkens te groot. Dat wijst op een
verslaving, toch? En zo’n EK, WK of Olympiade,
als je dat mag meemaken… daar kan ik me aan
optrekken.’ Karin behaalde tot nu twee bronzen
teammedailles op Europese kampioenschappen.
Individueel werd ze zowel op een EK, WK als
OS al eens vierde. Vooral de vierde plaats op het
WK in Kentucky in 2012 smaakt nog zuur. Karin
vertrok naar Kentucky met een gebroken arm en
finaal scheelde het slechts één seconde voor een
podiumplaats. Een individuele medaille ontbreekt
nog op haar palmares. ‘Viermaal vierde of éénmaal
derde, één medaille, voor de buitenwereld is
dat een wereld van verschil’, ervaart Karin: ‘die
ontbrekende medaille is mijn motivatie. Ik stop
niet voor ik een podiumplaats verover. Ik heb de
voorbije 20jaar al zo hard gewerkt, er al zoveel voor
gedaan, dat ik niet kan stoppen voor die medaille
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rond mijn hals hangt.’ De ontbrekende medaille,
het steekt een beetje en dat is wellicht een goede
insteek. Als Karin de gehele context in acht neemt,
mag ze terecht fier zijn op het parcours dat ze
heeft afgelegd: ‘vooral omdat ik het altijd met
heel beperkte middelen heb moeten realiseren,
door hard te werken en samen te werken. Daarom
woon ik wellicht nog thuis, ben ik niet getrouwd
en heb ik geen kinderen. Het is een bewuste keuze
geweest. Ik heb dankzij de sport al veel gezien en
meegemaakt en ik heb nood aan uitdagingen.
Dat maakt ook dat ik graag doe wat ik nu doe.
Als leerkracht LO heb ik als pas afgestudeerde les
gegeven aan bejaarden en kleuters, heb ik zelfs
even als redder in een zwembad gewerkt. Geef mij
dan maar de paarden!’ Karin wordt geassocieerd
met een bijtertje en een vechtertje. Ze knikt: ‘ik
loop niet over van talent, ik denk dat ik vooral de
discipline heb om hard te werken en veel te leren.
Na 20 jaar moet ik nog elke dag hard knokken.’
Om het zo lang vol te houden, helpt het als je
werkt met paarden: ‘weet je wat ik apart vind aan
paarden? Ze laten je nooit in de steek en dat kan je
niet van alle mensen zeggen. Van een paard krijg je
altijd een nieuwe kans. Als mens kan je veel leren
van paarden.’

18.00h
Karin loopt door de stallen en controleert of
alle taken zijn uitgevoerd. Is de juiste voeding
en verzorging gegeven? Hebben ze het juiste
slaapdeken gekregen? Vervolgens begint Karin
met het opmaken van het werkschema van
morgen en het verwerken van de administratie.
Om 19.00h verzamelt iedereen aan tafel voor
de warme maaltijd van mama Lea en wordt de
dag van morgen al doorgenomen. Nadien trekt
Karin haar terug in haar bureau. Dit jaar wil
Karin het BK nog eens winnen. Daarvoor rekent
ze op Fletcha. Met enkele jongeren, waaronder
Hamilton, wil ze naar het WK jonge paarden. Het
EK is geen prioriteit dit jaar. Lamicell Charizard
komt daarvoor in aanmerking. Voor de jonge
garde komt het EK een jaar te vroeg. Volgend jaar
wil Karin weer op volle oorlogssterkte staan voor
het WK in Normandië. En dan denkt ze richting
Rio de Janeiro.

vader en dochter

Niels Bruynseels
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gezondheid!

16.00h
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Vorige dinsdag kan zomaar eens de warmste dag van het jaar geweest
zijn. De thermometer gaf meer dan 30° aan. Het bracht Karin niet van
haar stuk. Haar paarden wil ze nog sparen, haarzelf zal ze niet ontzien.
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Voor meer info: Tel : +32 (0)51 33.51.08

