
Interview met Kara Bosman, Stal Tamise
In de dressuurwereld kent iedereen Kara Bosman: ze is een begrip, een vaste waarde. AVEVE werkt al enkele jaren intensief 
samen met Kara en ondersteunt haar en haar atleten met knowhow omtrent paardenvoeding.  Tijd voor een interview.

Kara, van wie heb je de paardenmicrobe te pakken 
gekregen?
“Een speelkameraadje van mij had thuis een pony.          
Daar ben ik voor het eerst in contact gekomen 
met pony’s. Zo rolde ik al snel in het LRV-ponyclub-                  
gebeuren.”

Hoe ben je in de dressuurwereld beland?
“Mijn eerste stappen zette ik bij LRV, meer bepaald 
bij de LRV-Ponyclub van Zele. De eerste jaren deed ik 
zowel aan dressuur als aan springen. Toen ik uiteindelijk 
van mijn mama mijn eerste pony kreeg, waagde ik mij 
aan eventing. Ik was toen nog een allroundruiter”, lacht 
Kara.

“Toen ik de overstap naar de paarden maakte, 
ontwikkelde ik me sneller in dressuur. Vrij makkelijk 
stootte ik dan ook door naar de M- en Z-reeksen.      
Voor het springen bleef ik hangen in L.”

Toen ik  Z1 reed, was ik 17 jaar en nam ik de beslissing 
om verder te studeren. Lang duurde dit echter niet. 
Herman Claessens van RC ’t Overdijk vroeg me om 
in de vakantie te komen helpen met het zadelmak 
maken van jonge paarden. Ik ben daar toen gebleven 
en ruilde mijn studies in voor de opleiding ‘Zelfstandig 
Instructeur’. Deze opleiding combineerde ik met het 
praktijkwerk op ’t Overdijk.

Op een oktoberavond, tijdens het BK Seniors in Lier, 
nam LRV-commandante Reinilde Raemdonck me bij 
de arm en vroeg me : “werk jij nu nog op ‘t Overdijk?                                                                                    
Da’s een springstal, da’s toch niets voor een 
dressuurmeisje als jij?” Ze sleurde me mee naar 
Carmen De Bondt, en voor ik het goed en wel besefte, 
kon ik starten bij Dressuurstal Van Ingelgem.” 
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Kara Bosman met Fabelle
Foto: Kim Mahieu



Waar heb je je opleiding gevolgd? 
“Mijn start maakte ik bij Dressuurstal Van Ingelgem: 
Stefan en Carmen hebben me heel veel geleerd.             
Nadien ben ik nog meerdere jaren bij Carmen blijven 
trainen. 
Omdat je van iedereen kan bijleren, combineerde ik dit 
met bijscholingen bij andere trainers, waaronder Arjen 
Theeuwissen, Heike Kemmer, Madeleine Witte-Vrees, 
Jeroen Devroe. Ook lessen van Jan Nivelle en Helen 
Langehanenberg staan reeds op de kilometerteller.” 

Wie begeleidt jou momenteel?
“Momenteel helpt Peter Pieters me verder om vooral 
aan de basis de puntjes op de i te zetten.”
  
Ik veronderstel dat je niet meteen prof werd.             
Combineerde je de paardensport in het begin met 
een andere job of studies?
“Na mijn opleiding bij Van Ingelgem ben ik parttime 
gaan werken bij Standaard Boekhandel. Een enorm fij-
ne job die aansloot bij mijn interesses. De overige tijd 
besteedde ik aan het lesgeven en het trainevan paarden 
voor klanten.”

Wanneer besliste je om volop voor de paarden-
sport te gaan?
“Na vijf jaar Standaard Boekhandel kreeg ik de kans 
om mee te helpen aan de opstart van een heus nieuw 
hippisch complex, QC Stables in Sint-Niklaas.  Ik kreeg 
een contract aangeboden en voor het eerst was ik  
fulltime werkzaam in de paardenwereld. 
Nadien ben ik opnieuw een tijdje parttime gaan wer-
ken om in bijberoep een zelfstandige activiteit bij ons 
thuis te kunnen opstarten.  Ongeveer een jaar later 
ben ik fulltime zelfstandige geworden, een zware keuze 
die niet altijd zo evident is geweest. Spijt heb ik echter 
nooit gehad.”

Vanwaar komt de naam ‘Stal Tamise’?
“Tamise is de Franse benaming voor Temse. We had-
den graag een stalnaam die niet alleen makkelijk bekt 
maar ook eentje die in het buitenland te begrijpen valt.           
Stal Tamise omvat de fokkerij van mijn man en mij.                                                                                      
We fokken zowel spring- als dressuurpaarden.                           
De oudste ‘producten’ zijn nu vier jaar én veelbelo-
vend”, vertelt Kara. 

Hoe ziet een standaardwerkdag eruit voor jou?
“Ik sta op rond 7 u., ontbijt samen met het gezin.                
Ik breng ons zoontje Winther naar school rond              
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8.30 u. Dat 1,5 uur quality time ‘s morgens is voor 
mij zeer belangrijk.  Ik sta erop om dat zo te houden.                                                                                    
We moeten al vaak genoeg beroep doen op een baby-
sit ‘s avonds omdat zowel mijn man als ik vaak avond-
werk hebben. Tussen 9 u. en 14 u. rijd ik de paarden die 
bij ons in training staan. Vanaf 14 u. tot 21 u. geef ik les.”

Wie is je grootste voorbeeld? 
“Ik heb niet direct één groot voorbeeld. Ik kijk enorm 
op naar mensen die ‘selfmade’ zijn. Iets opbouwen 
is het mooiste wat er is. Stap voor stap telkens een          
stukje verder bouwen aan je carrière, plannen, levens-
doel …  De levensvisie van elkeen is anders en ik           
probeer oprecht open te staan om op alle vlakken van 
iedereen levenslessen of tips mee te krijgen.”

Wie is je grootste steun?
“Mijn echtgenoot Wouter is wel de grootste steun die 
ik me kan wensen, samen met een heel goeie vrien-
din en mijn moeder. Wouter en ik kennen elkaar nu al                                  
15 jaar en we zijn in die tijd heel mooi naar elkaar 
toegegroeid. We weten heel goed wat we aan elkaar 
hebben en streven dezelfde waarden na. Hij staat                                                                          
altijd klaar om me te motiveren, op te monteren en te 
troosten. Ook het samen genieten van kleinere zaken, 
bijvoorbeeld muziek of elkaar aan het lachen brengen, 
vind ik heel belangrijk.”

Wat is je mooiste professionele prestatie?
“In 2010, toen ik zwanger was van ons zoontje 
Winther, ben ik Belgisch Kampioen én tweede bij de                     
vierjarigen geworden. Bijkomend won ik ook de Beker 
van België!
In 2014 ben ik met Solitaire voor het eerst Grand Prix 
gaan rijden. Op onze eerste wedstrijd reden we een 
nette, foutloze proef die ons 66% opleverde. Dat was 
de eerste keer dat ik écht ervoer wat ‘flow’ betekent 
tijdens een proef.”

Wat zijn je ambities, met welke paarden zien we je 
binnenkort schitteren?
“Momenteel hebben we enkele leuke jonge paarden 
staan waar ik echt een goed gevoel bij heb. Met Fabelle 
ben ik onlangs Inter II gestart. Ze kent alle Grand Prix-
oefeningen. Thuis loopt ze al zeer aardig. Nu heeft 
ze nog wedstrijdkilometers nodig om alles ‘smooth’ 
en afgewerkt te laten ogen. Aangezien ik zwanger 
ben en we ons tweede kindje verwachten tegen half 
september zal ik hiermee wel nog een beetje geduld 
moeten hebben (lacht).”



Wat maakt jouw job zo uniek?
“Het zelf kunnen bepalen van mijn agenda, het veel 
buiten zijn, het constante contact met paarden en de 
honden.”

Wat zijn de mindere kantjes?
“Omdat het geen ‘9 to 5 job’ is, heb ik nooit gedaan 
met werken. Na het buitenwerk nog papierwerk                 
moeten doen aan de pc vind ik maar niets.”

Naast het runnen van je eigen stal, zet je je ook 
nog in voor het BWP. Wat doe je precies?
“Bij het BWP zet ik me vooral in om de dressuurkant 
van de fokkerij te promoten. We trachten, bijvoorbeeld 
met de ‘Presentatiedagen Dressuur’, om meer onder-
steuning en publiciteit te verkrijgen voor deze kleinere 
tak binnen het BWP. 
We proberen de dressuurfokkerij een podium te           
bieden door o.a. een exterieur- en bewegingswedstrijd 
voor jaarlingen, twee-, drie- en vierjarige paarden.            
Dit combineren we dan telkens met een clinic. Het is 
een formule die aanslaat en positief wordt onthaald.” 
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‘In galop door de bocht’
• Eventing of Jumping? Eventing

• Strand- of sneeuwvakantie? Sneeuwvakantie

• Hond of kat? Hond

• Vosse merrie of zwarte hengst? Op een goed 

paard staat geen kleur, noch geslacht

• Zondag: wedstrijd- of familiedag? Ik kan van beide 

genieten maar misschien toch iets meer van de 

rust op een familiedag

• Carl Hester of Isabell Werth? Ik kijk naar beiden 

op, ze zijn elk op hun manier verbazingwekkend en 

al zo lang knap bezig in de paardensport.

• Belgisch Kampioen of selectie EK? Het BK winnen 

is zeker heel mooi, maar een selectie voor het EK is 

toch ook iets waar ik direct voor zou tekenen (lacht).
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Wat mogen we je, naast een prachtig tweede kindje 
in september,  nog toewensen?
“Gewoon, dat we in de eerste plaats allemaal gezond 
mogen blijven en ons leven verder kunnen leven zo-
als we het zelf willen. We beseffen hier in ons Belgen-
landje vaak niet hoe goed we het hebben. Enkel als er 
erge zaken gebeuren, bijvoorbeeld de verschrikkelijke                               
aanslagen in maart,  worden we eens wakker geschud. 
Verder, professioneel gezien, dat ik tegen 2017 met                                                             
Fabelle in de Grand Prix mooie resultaten mag behalen 
(lacht).”

AVEVE is trots op de samenwerking met Stal Tamise 
en wenst langs deze weg Kara en Wouter veel succes 
toe met de uitbouw van hun bedrijf en het gehele gezin: 
Kara, Wouter en Winther en met de komst van de baby 
in september. De opvolging lijkt verzekerd! 
Proficiat en succes!

Arthur Tanghe
Technisch-commercieel verantwoordelijke 
AVEVE Paardenvoeders

Kara kwam tijdens Jumping Mechelen 2013 met 

AVEVE in contact. 

Mede door het aangename contact én de snelle     

service via onze plaatselijke AVEVE-zaakvoerder,          

Joris Andries (Ancobel in Belsele), groeide die          

eerste babbel uit tot een ondertussen stabiele en 

vertrouwensvolle samenwerking. Kara behoort                                                                              

vandaag de dag tot een van de ambassadeurs van 

het merk ‘AVEVE Paardenvoeders’. 

Kara voedert een sportmengeling met haver, 

die in de silo wordt geblazen. Bijkomend wordt 

er individueel bijgestuurd met zakgoed, zowel                         
Balance Mix 304, Sport Mix Zero 332 als                                         
Control Mix 301.


