
Wat bedoel je met ‘Typisch 

Kara’? 
Ik ben een controlefreak. Ik wil het 

graag netjes, of toch dat het ligt zoals 

ik het graag heb. Zeker in de stallen. 

Ik kan ’s ochtends niet beginnen rijden 

als de gangen niet netjes zijn. Dat is 

misschien raar, maar dat is een perfect 

voorbeeld van ‘typisch Kara’. Controle-

freak en dat tikkeltje perfectionistisch.

Dat zijn wel twee goede 

eigenschappen voor een 

professionele dressuurama-

zone?
Misschien wel ja (lacht). Mijn hoog-

ste doel is beter leren paardrijden. In 

de breedste zin van het woord. Dat 

betekent ook beter leren omgaan met 

paarden, ze leren begrijpen. Tijd geven 

en nemen om van ze te leren. Horse-

manship. Van elk paard dat op je pad 

komt, leer je iets. Positief of misschien 

negatief, maar je leert er iets van. Dat 

gevoel wil ik ook overbrengen naar mijn 

leerlingen toe, misschien nog wel meer 

dan een goede dressuurproef rijden. Het 

paard als een atleet beschouwen. Som-

migen pikken dat op, anderen niet. Voor 

mijn leerlingen die dat oppikken, wil ik 

op dat vlak een klankbord en een hulp-

lijn zijn.

Jij lest bij Jeroen Devroe, 

kan hij je op dat vlak inspi-

reren? 
Jeroen is zo iemand, ja. Hij heeft me al 

naar een hoger niveau kunnen brengen. 

Ik wil heel graag ooit Grand Prix kun-

nen rijden en ik heb het gevoel dat ik 

er niet meer ver vanaf ben. Op hoger 

niveau rijden en lessen brengt ook mijn 

Ik moet een paar keer aanbellen als ik bij Kara Bosman, 31 lentes jong en lid van 

LRV Moerzeke, arriveer. Ligt het aan de wagens die op de drukke N16, naast het 

gezellige huisje, de stallen en de piste van Kara en haar partner Wouter Dierickx 

te Temse voorbij razen? Neen, blijkbaar niet. “Ik wou per sé nog stofzuigen en 

had de bel niet gehoord. Ik heb in de file gestaan na mijn les bij Jeroen Devroe 

deze middag en ben een beetje te laat thuis om nog alles te kunnen doen wat ik 

wou doen. Typisch Kara,” lacht de sympathieke Oost-Vlaamse amazone. ‘Typisch 

Kara’, het was de eerste maar zeker niet de laatste keer dat Kara die omschrijving 

gebruikte. 
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“Ik wil beter leren 
paardrijden in de breedste 

zin van het woord”
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eigen lesgeven naar een hoger niveau. 

Ik heb thuis een merrie van klanten 

klaar voor de Grand Prix, maar ik wil 

haar in de proef nog meer ontspannen 

hebben en dus rij ik haar voorlopig nog 

in een iets lagere proef. Thuis en in de 

lessen bij Jeroen lukt het al goed, maar 

op wedstrijd is het nooit zo goed als 

thuis. Dit is uiteraard logisch, want het 

paard moet ook tijd kunnen krijgen om 

zich op een nieuw niveau te leren ont-

wikkelen en dat gaat bij het ene paard 

wat sneller dan bij het andere. Het is al-

tijd maatwerk en daar moet je als ruiter 

rekening mee houden. 

Jeroen is net als jij heel 

perfectionistisch. Hij ver-

trekt pas op wedstrijd als 

alles 110% voor mekaar 

is. Volg jij op dat vlak het 

voorbeeld van je trainer?
Neen, ik rij heel graag op wedstrijd en 

ik zal al wat sneller met mijn paarden 

buitenkomen. Ik merk ook wel dat klan-

ten en sponsors dat appreciëren. Ik heb 

het geluk dat een aantal bedrijven mij 

ondersteunen en dan is het voor hen 

ook leuk als hun naam of hun logo op 

verschillende wedstrijden en op ver-

schillende niveaus terugkomt.

Jij wint op de SBB-Compe-

titie voor Jonge Paarden 

te Oost-Vlaanderen op de 

beide locaties. Word jij 

dan snel aan jonge paarden 

gelinkt?  
Ja, dat klopt en er zijn jaren dat ik wel 

wat jonge paarden rij, maar er zijn ook 

jaren waarin ik geen jonge paarden had 

om uit te brengen. Alles hangt af van 

welke paarden er hier op stal staan. Als 

ik een klik heb met een paard, dan werk 

ik er heel graag mee verder. Als die klik 

er niet is en ik geloof er niet in, dan zeg 

ik het ook tegen de klant. Ik ben eerlijk 

met mijn eigenaars en mijn klanten en 

ik zeg het zoals ik het denk. Misschien 

moet ik daarin wel nog wat diplomati-

scher worden, maar ik ben er wel al in 

verbeterd (lacht).

Zijn er nog belangrijke 

zaken die je leerde in jouw 

zes jaar als onderneemster? 
Dat alles uiteindelijk wel goed uitdraait 

als je er zelf in gelooft. Drie dagen na 

het indienen van mijn ontslag bij een 

verzekeringskantoor, waar ik parttime 

werkte, bleek ik zwanger te zijn. Had 

ik nog even langer gewacht met mijn 

ontslag, dan was alles financieel wat 

makkelijker geweest. Op dat moment 

leek dat even onoverkomelijk, maar nu 

lachen we daar eens mee. Alles is super 

uitgedraaid. We hebben een heel toffe 

zoon en ik heb mijn weg helemaal ge-

vonden als fulltime zelfstandige in de 

paardensector. ‘You do what you know 

how to do … Until you learn how to do 

it better!’ dat zinnetje vat het perfect 

samen, denk ik. Bescheidenheid vind ik 

een heel belangrijke, je plaats kennen in 

het grote geheel.

Jij had in eerste instan-

tie een parttime job bij 

de Standaard boekhandel. 

Waarom gaf je deze op voor 

een onzeker bestaan in de 

paardensport? 
Paardrijden was altijd een hobby voor 

mij en ik had nooit gedacht om er mijn 

beroep van te maken. Toen ik studeerde 

aan de hogeschool, had ik tijdens de 

vakantie wel al bij Herman Claessens 

van ’t Overdijk te Moerzeke geholpen 

met paarden zadelmak maken. Herman 

vroeg me wel om te blijven en ik ben 

hem dan ook blijven helpen. Dan ben 

ik de opleiding Zelfstandig Instructeur 

te Syntra Midden-Vlaanderen gestart 

in combinatie met een stagecontract 

bij Stefan Van Ingelgem en Carmen de 

Bondt. Toen die stage afgelopen was, 

heb ik er voor gekozen om parttime een 

job als bediende te gaan zoeken en ben 

ik door mijn passie voor boeken bij de 

Standaard Boekhandel terechtgekomen. 

Deze job combineerde ik met het paard-

rijden en lesgeven in bijberoep. Toen 

kwam er een kans om bij QC-Stables te 

beginnen. Ik was op dat moment zo ge-

focust om eens echt goede paarden te 

kunnen rijden, dat ik geen seconde ge-

twijfeld heb. Na de QC-Stables, waar ik 
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Veertien stallen

We hebben 14 stallen, 9 binnen- en 5 buitenstallen, 

waarvan het merendeel bevolkt wordt door trainings-

paarden, enkele pensionklanten en een paar eigen 

paarden.

Toen de stallen juist klaar waren, stonden die rede-

lijk snel vol. De pensionklanten hou ik graag beperkt 

in aantal en dat zijn ook van in het begin trouwe 

klanten, dus veel verloop is er niet. De paarden die 

bij ons gestald staan, rijd ik in de voormiddag. Het 

aantal varieert van 3 tot 7 paarden. Lessen geef ik 

veelal bij ons thuis, beetje op verplaatsing. In de 

winter is dat aantal op verplaatsing groter wanneer 

het slecht weer is.

Elk paard leert je iets
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fulltime in dienst was, heb ik opnieuw 

een parttime job gezocht zodat ik deze 

kon combineren met het paardrijden in 

bijberoep. We hebben in die periode 

ook het huis gekocht en daarom was die 

parttime job altijd wel een vorm van fi-

nanciële zekerheid. Om na enkele jaren 

die stap te zetten naar fulltime zelf-

standig zijn, was misschien een beetje 

impulsief, maar ik ben op dit moment 

heel blij dat ik toen die stap gezet heb.

Je bent op dat moment 

zwanger, dus geen evidente 

stap? 
Maar uiteindelijk wel nog doenbaar. Les 

geven met een dikke buik lukte nog per-

fect en verschillende leerlingen hebben 

geholpen met de paarden. Ik ben zes 

weken na de bevalling opnieuw gaan rij-

den. In eerste instantie dacht ik dat dat 

wel zou lukken met Winther hier thuis 

bij mij. Maar dat draaide toch enigszins 

anders uit. Baby’s durven al eens wat 

vroeger of later honger krijgen, hun 

dutje willen doen, of aandacht nodig 

hebben en daar had de controlefreak in 

mij het dan weer moeilijk mee. Maar ik 

ben super gelukkig met Winther. Het is 

een beetje organiseren, maar het lukt. 

Ik wil een betrokken mama zijn en als 

dat betekent een paard of een les min-

der, dan is dat zo.

Was dat in het begin ook 

zo?  
Neen, dan neem je zoveel mogelijk aan. 

Ik heb nu stilaan een beetje meer de 

mogelijkheid om keuzes te kunnen ma-

ken. Het blijft heel hard werken, zeker 

nu mijn partner Wouter sinds kort ook 

als zelfstandig dierenarts en chiroprac-

tor begonnen is. Daar komt veel admi-

nistratie bij kijken en ik wil hem daarin 

graag wat helpen. Wouter heeft mij ook 

altijd geholpen en gesteund, elkaar 

steunen is niet meer dan normaal.  

Jij rijdt paarden, geeft les, 

komt veel dressuurpaarden 

tegen,… je zou je makke-

lijk op de handel kunnen 

storten? 
Handel is niks voor mij. Ik ben daar 

echt niet voor gemaakt. Ik verkoop niet 

graag genoeg. Als ik een paard op stal 

heb dat kwaliteit heeft en waar ik graag 

mee rij, dan hou ik die liefst bij mij. Als 

er klanten een paard komen proberen en 

ik zie dat het niet klikt, of dat de com-

binatie niet past, dan zeg ik het ook. Ik 

ben daar eerlijk in.

Nochtans zou het de dingen 

financieel wel makkelijker 

kunnen maken?  
We hebben eens een ‘lichte tour-paard’ 

naar de Verenigde Staten kunnen ver-

kopen. Dat geeft je inderdaad even wat 

meer ademruimte. Maar elke euro die 

hier binnenkomt, wordt meteen geïn-

vesteerd in de stallen, de piste,… We 

hebben ook een aanvraag voor een bin-

nenpiste en een stapmolen ingediend, 

waar we dus volop mee bezig zijn.

Net zoals je continu in 

jezelf moet investeren als 

je beter wilt leren paardrij-

den? 
Ja, misschien is dat inderdaad een ge-

volg van mijn filosofie (lacht). Je komt 

jezelf constant tegen in je rijden en 

je leert heel veel over jezelf, maar dat 

maakt het allemaal de moeite waard. Ik 

ben ook heel blij dat onze ouders ons 

in die droom steunen. Voor een stukje 

financieel, maar ook in belangrijke klei-

ne dagdagelijkse dingen. Door Winther 

eens op te vangen, te koken of de afwas 

te doen,… of te stofzuigen bijvoorbeeld 

(lacht).

En dan durf ik de vraag 

bijna niet stellen of er ook 

nog eens iets anders is dan 

paarden en dressuur?  
Veel meer dan paarden niet, maar iets 

anders dan dressuur wel. In de winter, 

wat voor ons een iets rustigere periode 

is, dan is er tijd voor mijn ‘hobby’. Even-

ting en de springlessen van de club. In 

de zomer is daar helaas geen tijd voor. 

Administratie 
versus 
rijden/lesgeven
Administratie en boekhouding ge-

beurt na de werkuren, dus vaak ‘s 

nachts (lacht). We hebben gelukkig 

ook een goede boekhouder die alles 

verder nakijkt en opvolgt.

Ik begin ‘s morgens te rijden rond 

9u. Tot ongeveer 14u. Daarna star-

ten de lessen tot ongeveer 21-22u. 

Dat is ook de reden waarom ik van 

bij- naar hoofdberoep ben gegaan. 

Ik kreeg het paardengedeelte niet 

meer rond. 

Ik ga heel graag op wedstrijd

 Jonge hippische ondernemer


