
Ik ben in de paardensport terecht gekomen door mijn
mama. Mijn mama reed recreatief, ging heel veel
wandelen en ik ging vaak mee met haar en ik had veel
vrienden in de manege, waardoor ik zo zelf ben beginnen
rijden. Ik heb eigenlijk eerst kleine kampjes gedaan. Een
keer per jaar mocht ik een week op stage gaan en pas
daarna, wanneer mijn mama vond dat mijn rug sterk
genoeg was, mocht ik elke week beginnen rijden. Dan is
dat twee keer per week geworden, natuurlijk. En zo ben
ik uiteindelijk gegroeid.

Ik reed zelf de endurance, tot ik ziek geworden ben en ik zelf niet meer op wedstrijd kon gaan.
En dan heb ik besloten om toch wel in de endurance te blijven, maar dan als jurylid. Aan Jan
Deprez had ik gevraagd hoe alles werkt, en hij heeft mij alles uitgelegd en zo ben ik er eigenlijk
ingerold.
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Hoe ben je in de paardensport
terecht gekomen?
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Ik ging net zoals mijn mama heel graag wandelen, en endurance volgt eigenlijk het wandelen op.
Het is voor mij meer wandelen op tempo. Het is de buitenlucht en de vrijheid. Het parcour waar
je elke keer terecht komt. De mooie bossen of velden, zoals in de Ardennen, zijn er hele mooie
stukken, met soms eens een klein riviertje

Waarom heb je voor Endurance gekozen?

Hoe ben je official geworden en hoe verliep het
traject?



Op zich niet echt. Je moet wel een examen doen, dus een opleiding. Dat is een halve dag en
daarna krijg je je examen en enkele stage dagen. Maar je wordt heel goed begeleid door andere
juryleden, dus dat loopt allemaal wel heel vlotjes.

Was het moeilijk om official te worden?

Je moet wel een klein beetje organisatorisch zijn en ook wel het werk en, de paarden zien, wat
er gebeurd en waar het gebeurd. Zelf een beetje inzicht hebben er op kunnen reageren. Dat leer
je ook wel in de opleiding en tijdens de stage.

Welke kwaliteiten zijn belangrijk als official?

Vooral het plezier er in zien en gemotiveerd zijn om tussen te paarden te staan.

Heb je tips voor mensen die official willen
worden?

Wat was je mooiste moment als official?
Het mooiste moment als official, is vooral eigenlijk het team verband. Iedereen is altijd
gemotiveerd en helpt elkaar. Het is altijd heel fijn om met elkaar samen te werken.


