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Op stal bij Pieter Devos en Caroline Poels

Sportpaarden tussen    
de fruitbomen
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Beleving

Belgisch kampioen Pieter Devos behoort al jarenlang tot 
de wereldtop. Een prestatie op zich, die nog knapper 
blijkt aangezien hij zijn sportcarrière combineert met zijn 
drukke werkzaamheden voor het familiaire fruitbedrijf. 
Zijn vrouw Caroline Poels, strak management en een 
praktische accommodatie dragen hier zeker aan bij. 
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Tien jaar geleden leerden Pieter 
Devos en Caroline Poels elkaar 
kennen. Op het EK Young 

Riders van Athene in 2006, waaraan 
zij beide deelnamen, sloeg de vonk 
over. Vijf jaar geleden besloot de 
dochter van handelaar René Poels 
hun Stal de Leygraaf in Swolgen te 
verlaten om te gaan samenwonen 
en werken bij Pieter Devos in het 
Belgische Bekkevoort. Kort daarna 
werd begonnen met de bouw van 
een geheel nieuwe accommodatie. 

Fruitbedrijf
‘Het was een lastige keuze, thuis had 
ik alles goed voor elkaar en de 
samenwerking met mijn vader en zus 
Anne-Marie was heel fijn. Tot die tijd 
reisden Pieter en ik steeds heen en 
weer, maar die 138 kilometer enkele 
reis waren niet ideaal’, lacht Caroline 
Poels, die in oktober 2015 Pieter het 
ja-woord gaf. Vanuit de sfeervolle 
foyer van Devos Stables vertelt het 
echtpaar over de samenwerking, 
de ambities en de afwegingen die zij 
moeten maken. Een belangrijke rol in 
het geheel speelt het op dezelfde 
locatie gevestigde fruitbedrijf Devos 
Group. ‘Dat was ook de reden 
waarom ik graag wilde dat Caroline 
naar mij zou komen. Vanwege het 
familiebedrijf ben ik aan deze plek 
gebonden. Als we allebei alleen 
een eigen stal gehad zouden 
hebben, was het een ander verhaal 
geweest’, vertelt Pieter Devos, die als 
het ware twee fulltime banen 
combineert. Parallel aan zijn carrière 
als springruiter breidde hij het 
fruitbedrijf van zijn ouders met grote 
gedrevenheid uit. ‘Mijn ouders 
richtten zich op de productie van 
voornamelijk appels en peren, 

en na mijn marketing-opleiding heb 
ik de handel en export van het fruit 
opgepakt. Inmiddels hebben we ook 
een eigen verpakkings- en koel-
bedrijf. Devos Group heeft zich in 
sneltreinvaart ontwikkeld, net als 
mijn loopbaan als springruiter. 

Eigenlijk ben ik het steeds voor me uit 
blijven schuiven om een keuze te 
maken. Ik heb passie voor zowel het 
fruitbedrijf, waarmee we inmiddels tot 
de grootsten van Europa behoren, als 
voor de paardensport. Beide doe ik 
met hart en ziel en ik ben met beide 
even ambitieus. Voor minder dan het 
hoogst haalbare doe ik het niet. Ik ben 

er fier op dat dit nog altijd te combine-
ren valt, maar het vraagt wel veel van 
me. En van mijn vrouw en het team.’ 

Licht en ruimte centraal
Grenzend aan het ouderlijk huis 
beschikte Pieter samen met zijn 

jongere broer Wouter over twintig 
boxen, een stapmolen en binnen-
piste. Daar waar Pieter het fruitbedrijf 
met de paarden combineert, is 
Wouter fulltime actief in het familie-
bedrijf. In de avonduren traint hij nog 
twee paarden, waarmee hij tot op 
CSI4*-niveau succesvol is. In 2012 
begon de bouw van de nieuwe 
springstal op hetzelfde terrein als 
Devos Group. Qua afstand ideaal en 
ook de faciliteiten voldoen aan de 
hoogste eisen. Opvallend is de ruime 
opzet, veel oog voor paardenwelzijn 
en perfecte afwerking. ‘Licht en 
ruimte hebben bij het ontwerp 
centraal gestaan. We hebben veertig 
boxen van 3,5 bij 4,5 meter. De meeste 
boxen hebben luikjes naar buiten en 
ook in de binnenpiste is er veel licht 
doordat de voorgevel uit glas is 

PIETER:
‘ Beide bedrijven run ik met hart en ziel’
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vervaardigd. Daardoor heb je niet 
het idee binnen vier muren te rijden’, 
vertelt Pieter. ‘De ruwbouw van de 
stal stond heel snel, dat kwam omdat 
we zonnepanelen op het dak wilden 
plaatsen en de subsidie na een 
bepaalde datum zou vervallen. Dus 
daar hebben we haast mee gemaakt 
en vanwege deze zonnepanelen was 
het gunstig om voor een ruime opzet 
van de stal te kiezen. Dus brede 
gangpaden, een hoog dak en grote 
stallen. De afwerking heeft nog wel 
een tijd geduurd, maar gelukkig 
konden we met de oude boxen nog 
prima uit de voeten. In de winter-
maanden staan daar nu vaak nog 
wat jonge paarden.’

Management
Gemiddeld staan er zo’n 35 paarden 
op stal bij Pieter en Caroline. ‘In de 
praktijk komt het vooral op Caroline 
aan. Ik ben bijna iedere week van 
donderdag tot en met zondag op 
concours. Op de eerste drie dagen 
van de week ben ik ook druk met het 
fruitbedrijf, om daar alles te organise-
ren en weekplanningen te maken.  
In de namiddag is het pas tijd voor 
de paarden dus het is heel fijn dat 
Caroline op stal alles goed weet te 
managen met de rest van het team’, 
legt Pieter uit. Zijn vrouw vult aan: 
‘Het is best wel eens lastig. Natuur- 

DEVOS STABLES
Vanuit het Belgische Bekkevoort 
weet Pieter Devos zijn twee 
passies te combineren. Op het 
terrein van het familiebedrijf Devos 
Group, waar het fruitbedrijf groot 
onderdeel van is, heeft hij zijn 
springstal gevestigd. Hier is plaats 
voor maximaal veertig paarden en 
de stal beschikt over alle wensbare 
faciliteiten. De focus ligt op  
de topsport, met daarnaast handel 
en in dat kader maakt ook fokkerij 
deel uit van het geheel.

De hoeveelheid licht in de stallen en rijbaan 
maakt dat het nergens voelt als ‘binnen’. 
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PRESTIGIEUS PROJECT
Vanuit het Belgische Bekkevoort 
weet Pieter Devos zijn twee passies 
te combineren. Op het terrein van 
familiebedrijf Devos Group, waar 
het fruitbedrijf groot onderdeel van 
is, heeft hij zijn springstal gevestigd. 
Hier is plaats voor maximaal veertig 
paarden. De bouw van de stallen 
betrof een prestigieus project, dat 
verzorgd werd door Geerkens-
Hippico/Divisie Altez Group. Pieter 
Devos is terecht fier op het 
resultaat.
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lijk heb ik veel contact met Pieter 
maar er is weinig tijd over. Als hij op 
stal komt, wil hij direct op paard 
kunnen stappen. Dan moet het juiste 
paard met de juiste optoming 
klaarstaan. Pieter wil en moet zo 
efficiënt mogelijk werken en traint 
zijn beste paarden graag zelf. Én met 
volle concentratie, dus tijd om mij te 
helpen met de paarden is er vaak 
niet. Van huis uit ben ik dat wel 
gewend, ook op concours bij het 
losrijden had ik altijd hulp van mijn 
vader of zus. Dat was hier wel even 

omschakelen, net zoals dat ik was 
gewend om paarden met oog op 
verkoop te rijden. Terwijl hier bij Pieter 
duidelijk de focus op de lange 
termijn en topsport ligt. Wel gaan we 
de handel ook hier op stal meer 
oppakken.’ Bij Devos Stables zijn  
de omstandigheden om te trainen 
ideaal. De binnenbaan meet tachtig 
bij 32 meter, en buiten ligt een royale 
piste van honderd bij vijftig meter. 
Om de paarden lekker fris te houden 
komen ze meerdere malen per dag 

uit de stal, zijn er tien weilanden 
beschikbaar en kan er bij goede 
weersomstandigheden tussen  
de fruitbomen getraind worden.

De lat hoog
Zowel Caroline als Pieter kan al 
terugkijken op mooie sportieve succes-
sen. Daar waar de Nederlandse 
amazone zich vooral op het opleiden 
van jong talent tot twee- en driester-
renniveau richt, heeft Pieter al grote 
internationale overwinningen 
geboekt. Zoals winst in de Spruce 

Meadows Masters in 2013, het 
wereldkampioenschap voor zeven-
jarigen met Equipharma Dax, de 
Global Champions Tour-wedstrijd van 
Shanghai en talloze Grand Prix’. ‘De 
overwinning in Calgary heeft mijn 
carrière echt een boost gegeven. 
Sindsdien heb ik twee of drie jaar in 
de top-dertig gestaan. Daar val ik nu 
net buiten omdat ik vanwege blessu-
releed van de paarden een stapje 
terug moest doen, maar we zitten 
weer op de goede weg.  

Het Belgische kampioenschap 
winnen was daarom een echte 
opsteker. Het is hard werken en ook op 
concours staat mijn telefoon nooit stil. 
Er moeten altijd dingen voor het 
fruitbedrijf geregeld worden. Daarom 
wil ik de uren op stal zo efficiënt 
mogelijk gebruiken. Het kost tijd om 
een goede combinatie met een paard 
te vormen en om die reden probeer ik 
mijn toppaarden zo veel mogelijk zelf 
te rijden. Aan half werk doe ik niet.’  
De lat ligt hoog voor Pieter en con-
creet denkt hij daarbij aan de 
Olympische Spelen. ‘Dat is absoluut 
mijn doel. Ik was er al eens dichtbij 
maar dat is niet goed genoeg. Toch 
had ik in mijn stoutste dromen niet 
kunnen denken aan alle dingen die 
ik al heb kunnen waarmaken. Omdat 
het altijd zo druk is, is er weinig tijd om 
bij de mooie momenten stil te staan. 
Als ik op zondag een Grote Prijs win, 
ben ik de volgende ochtend om acht 
uur weer druk met het verkopen van 
appels en peren. Zo gaat dat, soms 
worden we een beetje veel geleefd. 
Pas in slechtere tijden denk je weer 
terug aan de mooie momenten.’ 

Opleiding en opvolging
Om Pieter ook voor de toekomst te 
verzekeren van toppaarden, is het 
van groot belang dat er genoeg 

CAROLINE:
‘Ik was gewend om paarden te rijden 
met het oog op de verkoop’
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talenten op stal staan en dat deze 
vakkundig worden opgeleid. Daarin 
vult Caroline haar man heel goed 
aan. Samen met nog twee ruiters 
ontfermt zij zich over de jongere 
paarden. ‘Ik probeer de paarden zo 
goed mogelijk op te leiden. Dat doe 
ik met veel plezier en waar mogelijk 
kies ik de zelfde concoursen als 
Pieter. Ook heb ik wel de ambitie om 
nog een stapje hoger te rijden, zeker 
nu ik dat met Apart heb mogen 
ervaren.’ Met de kwaliteitsvolle 
Larino-zoon groeide ze door tot  
het hoogste niveau, met onder meer 
een achtste plaats op het Nederlands 
kampioenschap in Mierlo in 2015. 
‘Mede daardoor heb ik aan een 
aantal mooie wedstrijden mogen 
deelnemen. Maar met één paard op 
het hoogste niveau sta je niet sterk. 
Na overleg heb ik hem daarom 
doorgeschoven naar Pieter. Apart 
heeft mij altijd het gevoel gegeven 

het grote werk aan te kunnen en bij 
Pieter komt hij helemaal tot z’n recht.’ 
De patente vos is een mooie aan-
vulling voor Pieter naast zijn andere 
toppaarden als Espoir (v. Surcouf de 
Revel), waarmee hij Belgisch kam-
pioen werd, en de van blessures 
herstelde Dylano (v. Cento Lano) en 
Dream of India Greenfield (v. Gem of 
India). Carolines huidige toppaard is 
de Clinton I-zoon Gin D, waarmee ze 
afgelopen zomer in Zandhoven op 
1.60m-niveau debuteerde.

Samenwerking
In de zoektocht naar jong talent 
speelt ook Carolines vader een rol. 
René Poels heeft bewezen een neus 
voor talent te hebben en heeft vaak 
een of meerdere paarden samen met 
Pieter en Caroline. Bijvoorbeeld de 
achtjarige Claire Z (v. Clearway),  
één van Pieters grote toekomsttalen-
ten. ‘We hebben een mooie samen- 

werking. Mijn vader houdt voor ons 
zijn ogen altijd open voor goede 
paarden. De stallen versterken elkaar. 
Bij mijn familie draait het om  
de jonge paarden en handel, en hier 
gaat het om de topsport.’  
Behalve dat jong talent wordt 
aangekocht, is ook de fokkerij 
onderhand een serieuze bedrijfstak 
van Devos Stables. Wat begon als 
hobby van Pieters ouders met twee 
veulens per jaar, is inmiddels 
uitgegroeid tot een kwaliteitsvol 
gezelschap fokmerries en jaarlijks 
zo’n tien tot twaalf veulens. Zij staan 
twee kilometer verderop, op  
de boerderij van Wouter.  
Pieter: ‘Daar staan de fokmerries en 
de jonge paarden in de opfok. We 
hebben ons leergeld betaald de 
eerste jaren en zijn daardoor veel 
strenger gaan selecteren. Ook mijn 
schoonvader helpt ons daar actief 
mee. Voor ons zijn alleen de paarden 
interessant om aan te houden die óf 
over de kwaliteiten voor het grote 
werk lijken te beschikken óf heel 
commercieel zijn. We proberen hier 
op stal de paarden alle kansen te 
geven dus daar moet de kwaliteit 
naar zijn.’ Tot de fokmerries behoren 
bijvoorbeeld Pieters voormalige 
toppaarden Tekila D (v. Gotspe) en 
Dorenta (v. Triomphe de Muze).  
Van hen komen de oudste nakome-
lingen nu onder het zadel en met 
een beetje geluk kan er ook van deze 
investering –hoe toepasselijk – vruch-
ten worden geplukt.  
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