
Chris Irwin.

vrachtwagen, trailer en paarden. Buiten uiteraard nog andere zaken, 

ben ik nog steeds diegene die traint en jonge en moeilijke paarden 

zadelmak maakt. Uiteraard is het zo dat onze ranch eigendom is 

van de bank en dat ik zelfs harder moet werken om nog maar de 

hypotheek te kunnen inlossen. Je kunt de vraag stellen: hoe ben ik 

zover gekomen?

Mond-tot-mondreclame 

Alle standaard zelfhulp-clichés zijn waar om succesvol te zijn in de 

paardenindustrie. Je moet de kerncompetentie hebben voor hetgeen 

je aanbiedt, want alleen je reputatie kan je ten goede komen (of ten 

kwade), via de mond-tot-mondreclame van je klanten. Je moet gefo-

cust blijven op je doelen, terwijl je flexibel moet zijn en open moet 

staan voor verandering en trends in de paardenindustrie. Om echt 

succesvol te zijn helpt het om een trendzetter te zijn in plaats van 

een trendvolger, om jezelf te onderscheiden van je concurrenten. Blijf 

steeds afgestemd op waar de paardenindustrie naartoe gaat, is de 

boodschap. Het kan helpen een mentor te hebben, maar het is zeker 

aan te raden om wat je te bieden hebt in je communicatie duidelijk te 

laten overkomen en jezelf goed te in de markt te plaatsen.

Eenvoudig gezegd, wie ook de hypotheek op het land, de stal, vracht-

wagens en trailers, binnenpiste, paardenonderhoud ... moet betalen, 

moet het hebben van een zogenoemde ‘echte job’, elders dan in de 

paardenindustrie, om zo genoeg cashflow te hebben om te investeren 

in de paardenwereld. De paardenindustrie is van oorsprong een ‘sport 

der koningen’ en zodoende niet realistisch gelinkt aan de effectieve 

kosten die de koop van een landgoed, het bouwen van een binnen-

piste of het onderhouden van paarden vertegenwoordigen.

Harder werken

Ik realiseerde me op dertigjarige leeftijd dat ik - na tien jaar hard 

werken met uitdagende paarden en het zadelmak maken als zoge-

naamde ‘pro’ - dit niet wilde blijven doen. En ik wilde zeker niet in 

armoede blijven werken vanuit een eigendom dat niet het mijne 

was. Alleen maar afwachten wanneer de eigenaar ging verkopen of 

scheiden om mezelf dan weer te zien vertrekken, op zoek naar een 

andere stal... Dus ondanks mijn passie voor paarden, gaf de realisti-

sche situatie niet veel hoop om mijn kinderen een zekere toekomst 

te bieden voor hun start in het leven.

Nu ben ik 51 jaar en ik bezit mijn eigen stal, binnenpiste, paarden-

Er wordt vaak beweerd dat als je een klein fortuin wilt maken 

in de paardenwereld dat je moet beginnen met een groot start 

kapitaal. Er wordt ook gezegd dat een goede schrijver niet 

pretendeert maar alleen commentaar geeft, of zijn/haar me-

ning geeft vanuit een perspectief met kennis van zaken. Als 

ik bekijk hoeveel mensen mij contacteren voor advies om hun 

succes als trainer of coach te verbeteren, stuit ik op de bijna 

financiële onmogelijkheid waarmee wij geconfronteerd wor-

den als we een infrastructuur willen aankopen en rendabel 

willen uitbaten om zodoende kwalitatief goed werk en resulta-

ten met paarden te leveren.

Ligt jouw toekomst in de 
paardenwereld?

 I
n

st
ru

c
ti

e

48   CAP juni 2012



Zoals in elke zakenwereld is tijdmanagement altijd een hekel punt, 

maar bedenk dat de reden waarom dierenartsen of hoefsmeden 

vaak te laat op hun afspraak komen, is omdat het gedrag van de 

paarden zich niet laat kaderen binnen de klok. Mensen proberen de 

chronologie van de tijd te gehoorzamen maar paarden – net als kin-

deren - leven in de Kyros-tijd en niet in de Chronos-tijd. Ze leven in 

hun gevoelsmoment en hebben geen flauw besef van tijdsmanage-

ment. Je moet wel erg bedreven zijn in je mensenkennis en erva-

ring, want je klanten zijn niet altijd vergevingsgezind en begripvol 

als je te laat bent!

Ja of nee?

Volgend op hetgeen ik hierboven heb uiteengezet, raad ik iedereen 

die een toekomst wil opbouwen in de paardenwereld aan om zich-

zelf enkele ondubbelzinnige vragen te stellen. Het zijn eenvoudige 

ja of nee vragen.

1. Heb ik genoeg financiële middelen om te kopen of te bouwen wat 

ik nodig acht voor mijn richting in de paardenwereld? Indien niet, is 

het dan denkbaar dat ik dit geld zal kunnen lenen om zo te kopen wat 

ik nodig heb om mijn doel te bereiken, terwijl ik ervoor kan betalen 

terwijl ik ermee bezig ben?

2. Hoeveel fysiek risico vereist mijn inzet in de paardenindustrie? 

Uiteraard houden beroepen als rodeo cowboy of Grand Prix springrui-

ter, jockey of eventingruiter een groter en gevaarlijker risico in, dan 

een zadelmaker of rijtuigmaker. Een hoefsmid of dierenarts behelst 

dan weer meer fysiek risico dan een dressuurjurylid. Ik breng dit naar 

voren, omdat ik al erg vaak heb gezien hoe inspirerende trainers en 

coaches ontmoedigd geraken of ermee willen stoppen na een eerste 

serieuze blessure of nadat ze iemand zich ernstig hebben zien kwet-

sen. Ze kunnen zich er niet meer toe brengen over de angst heen te 

stappen en moedig verder te gaan na zo’n voorval.

3. Om een succesvolle carrière uit te bouwen met paarden, moet je 

diep gepassioneerd zijn: je wilt niets anders doen om je kost te ver-

dienen. Terwijl de passie nodig is om jezelf te lanceren in deze wereld, 

vraagt de weg naar succes met paarden ook veel meer toewijding, 

verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid dan in eender welke an-

dere industrie. Dit omdat de mensen/klanten waarmee je werkt vooral 

bezig zijn met recreatieve sport, terwijl het voor jou een beroep is. 

Terwijl jij zelf hiermee je kost probeert te verdienen, willen je klanten 

plezier, opwinding en leven ze soms in  romantische illusies en zullen 

niet gauw geneigd zijn te denken in termen van ‘zakelijkheid’.

4. Het vraagt heel veel geduld, doorzettingsvermogen en een goede 

portie humor om te slagen in de paardenindustrie. Ongeacht welke 

weg je neemt, je pad zal bezaaid zijn met veel mensen- en paarden-

drama. Als je echt van paarden houdt en je kunt verdraagzaam en 

vergevingsgezinds zijn ten opzichte van mensen (inclusief jezelf!) 

terwijl je al doende leert uit je eigen fouten, dan kunnen er enorm 

veel plezier, opwinding en hartverwarmende momenten plaatsvinden, 

terwijl je jezelf in dienst zet van de paarden en hun eigenaars. 

5. Als je een dikke huid hebt, een sterk hart, een zuiver geweten 

en een goede portie moed, sluit je dan aan bij de paarden entre-

preneurs die hun diensten aanbieden aan de ‘sport der koningen’. 

Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, het overtreft in elk geval iedere 

zogenoemde ‘echte’ job!

ChrIs IrwIn
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