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Niels Brussen: ‘Realistisch blijven en hard werken’
ARNHEM – Zeven strikken hingen er na afloop van Outdoor Gelderland aan de stalwand van Niels Brussen. Daar keek hij zelf ook
wel van op. Want internationaal rijden is geen alledaagse kost voor
de hardwerkende springruiter. “Ik sta er zelf ook wel van te kijken.
Voor mij had dit weekend niet beter uit kunnen pakken.”

Niels Brussen is het type springruiter dat sympathie oproept. “Normaal werk ik keihard om dagelijks
dertig paarden te doen. Wat dat betreft zijn dit soort internationale uitstapjes hobby. Vier paardjes lekker
op concours rijden”, grapt de grootverdiener in de Small Tour.

Naartoe gewerkt
Om beurten pakten zijn beide Diarado-nakomelingen Fiarado en Formidable hun prijzen mee. Met als
klap op de vuurpijl de finalewinst
in zowel de Small als de Big Tour.
Maar waar komen deze opvallende
successen vandaan? “Ik heb heel
bewust naar Outdoor Gelderland
toegewerkt. Natuurlijk probeer je in
de training altijd het beste uit jezelf
en je paarden naar boven te halen.
Maar de concentratie richting zo’n
wedstrijd is toch anders. Drie
weken voor Outdoor Gelderland
ging ik naar Haaksbergen. Een
mooi concours om eens te kijken
waar mijn 1,40 m-paarden stonden.
Dat liep heel lekker en dat geeft
toch een stukje bevestiging. Toen ik
vlak voor Outdoor in Schaijk opnieuw fijn rondgereden had, wist ik
dat het goed zat.”

een lastige pony die ik van niets
naar de klasse ZZ reed. Van het
geld dat de verkoop opbracht, werd
m’n eerste paard gekocht en zo is
de bal eenmaal gaan rollen. Vooral
Tom Olsmeijer heeft een grote rol
gespeeld. Ik kwam bij hem terecht
om een paard te kijken en ben er
vervolgens blijven hangen om het
vak te leren. Heel veel rijden om
het vervolgens eens voorzichtig
voor jezelf te proberen. Je kent dat
wel. Cap op achter het stuur met
een zadel in de kofferbak. En zo
overal bij je klantjes aan huis langs.
Het heeft uiteindelijk geleid tot de
positie waar ik nu sta. Ik huur een
mooie accommodatie met alle faciliteiten. Zonder de financiële middelen van huis uit heb ik zo toch
een mooi bedrijf op kunnen bouwen. Dat is voor mij wel iets om
heel trots op te zijn. Het geld was
er dan misschien niet, maar wel de
instelling om iets op te zetten. Zo
zie je hoever je kunt komen als je
de handjes wilt laten wapperen.”

VAN DIJK

Opleider

Verslaafd aan de sport

Om de hoek

Al op jonge leeftijd kwam Niels
Brussen in aanraking met de paardensport. En eenmaal in het zadel
was hij daar niet snel weg te krijgen. “Zes jaar was ik. Op een manege in Elst kreeg ik mijn eerste
lesjes. En het klinkt misschien gek,
maar eenmaal verslaafd aan de
paardensport ben ik er nooit meer
mee opgehouden. Dat begon met

Outdoor Gelderland was voor Niels
Brussen een concours om de hoek.
En met een grote schare fans op de
tribune was hij in iedere rubriek gebrand op een topklassering. “In de
Small Tour had ik Formidable en
Fiorado, beide nakomelingen van
Diarado. De eerste is gefokt en in
eigendom van René Franssen. Een
paard dat ik acht maanden geleden

Mede mogelijk gemaakt door...
“Mijn successen in de ring staan niet op zich. Er is een grote groep mensen die me
op alle vlakken bijstaat. En zij zijn voor mij de grote winnaars. Een Theo Driessen die
het mogelijk maakte dat ik mee kon rijden, de mensen die de stal runnen als ik weg
ben, tot de verzorgers die altijd voor me klaar staan. De successen op Outdoor Gelderland zijn een echte teamprestatie zonder dat ik iemand wil overslaan.”

op stal kreeg. Hij valt op door zijn
super meewerkende karakter. Formidable won de tweede rubriek,
nadat ik in de barrage een fout
maakte met Fiorado. Die laatste is
van Jan Meijer en heeft een klein
beetje meer bloed. In combinatie
met zijn vermogen en instelling zou
hij het weleens ver kunnen schoppen. Ik liet me op de tweede dag
met hem in de barrage wat gek
maken. Maar op de slotdag won hij
wel de finale.”

En ik heb grote verwachtingen van
hem voor de toekomst”, vertelt de
springruiter die de hengst in medeeigendom heeft met Stal BD en mevrouw Zandbergen.
“Ik moet eerlijk bekennen dat ik alweer om me heen aan het kijken
ben. Het ging nu zo goed. Dat

smaakt toch naar meer. Af en toe
eens internationaal weg kan natuurlijk heel leuk uitpakken. Al was ik
ook weer blij om thuis te zijn. Lekker met de jonge paarden aan de
slag. Want de jeugd heeft toch de
toekomst.”

Niet voor de leeuwen
Finalewinst was er ook voor Ter
Waele Vierette (v. Contendro II).
“Een merrie die ik al langere tijd op
stal heb. Ze is eigendom van mevrouw Zandbergen, die bij mij
meerdere paarden ondergebracht
heeft. Met Vierette twijfelde ik of
ik haar in de één- of driesterren tour
zou uitbrengen. Ze had al 1,40 ervaring, maar ik wilde haar niet
ineens voor de leeuwen gooien. De
eerste twee dagen gingen voor mijn
gevoel goed, tot ik op ClipMyHorse de video’s terugkeek. Daar
realiseerde ik me dat het met haar
nog veel sneller kon. ‘Dat ga ik
morgen eens proberen’, zei ik tegen
mijn vriendin”, aldus Brussen, die
prompt de Big Tour-finale op zijn
naam schreef.
De enige die zijn opwachting
mocht maken op driesterren niveau
was de hengst Ter Waele Qrack BD
(v. Quality). “Hij was vooral mee
om ervaring op te doen. Qrack valt
op met zijn onbegrensde vermogen.

els
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Waar doorgewinterde internationals
van het ene naar het andere concours reizen, staan de zaken er bij
Brussen anders voor. “Internationaal rijden is voor mij iets heel bijzonders. Ik heb een springstal waar
plek is voor dertig paarden. Van zadelmakmakers tot doorgewinterde
concourspaarden. Eigenlijk staat er
van alles wat. Dan zul je begrijpen
dat ik de boel thuis niet stil kan
laten liggen. Deels omdat de tijd
ontbreekt. En aan de andere kant
omdat ik ook mijn gezin, ik heb een
zoontje van 2,5 jaar en een dochter
van negen maanden, aandacht wil
geven. Mijn bedrijf is niet ingericht
op internationale avonturen. Al
vind ik dat wel heel leuk. Zeker als
het zo loopt zoals op Outdoor Gelderland.”

Waar de springruiter vandaag de
dag grotere bekendheid geniet als
opleider had hij in het verleden nog
de droom door te breken. “Kijk, iedereen zal weleens gedroomd hebben van grote internationale
concoursen. Ik kwam er echter al
vroeg achter dat zoiets voor mij niet
zou werken. Er komt veel kijken bij
het rijden van internationale wedstrijden. En ik ben realist genoeg
om in te zien dat ik daar de kost niet
mee kan verdienen. Het gevoel, de
sfeer en de ambiance zijn natuurlijk
geweldig. Want zo’n sterrenconcours is echt wel even kicken. Maar
inmiddels kan ik net zo hard genieten van een driejarige die voor het
eerste bevestigd een hindernis
springt als van een grote wedstrijd.
Daarbij ben je in mijn positie nooit
uitgereden. Het overgrote deel van
de paarden is van eigenaren, die logischerwijs een keer willen verkopen. Dat betekent wel dat ik steeds
opnieuw moet beginnen. En dat
werkt niet als je in het spel van
grote concoursen wilt meedraaien.”

Bijzonder
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Met Ter Waele
Vierette (v. Contendro II) schreef
Niels Brussen op
Outdoor Gelderland de Big Tourfinale op zijn
naam. FOTO PAARDEN-
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Levensmotto: “Een klassieker:
goed als je laatste wedstrijd.”

