
KWPNMagazine 19 — 9 november 201838

O N T M O E T E N



 Vierspanrijder Chester Weber

 “DE HARDHEID 
VAN HET 

 TUIGPAARD IS 
ONMISBAAR” 
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“De Nederlandse fokkers zijn ongelooflijk innovatief 
en verrichten goed werk”, complimenteert Chester 
de KWPN-fokkers als we hem vragen naar zijn 

ervaringen met Nederlandse paarden. Weber is een groot 
liefhebber van tuig- en Gelderse paarden, zo ongeveer zijn 
volledige paardenbestand bestaat uit KWPN-gefokte paarden. 
Zijn eerste Nederlandse paard kocht hij eind jaren ‘80. “De 
fokkerij blijft vooruitgaan, zeker als je de paarden van vijftien 
tot twintig jaar geleden met die van nu vergelijkt. Jaren 

geleden zag je nogal eens een groot hoofd en een lange rug, 
inmiddels werken we met moderne paarden. Daaruit blijkt dat 
de Nederlandse fokkers goed doorhebben waar de markt om 
vraagt.”

Lange loopbaan
Chester’s mencarrière begint met de Clydesdales van zijn vader 
en van 1991 tot 1999 start de Amerikaan succesvol met zijn 
tweespan warmbloeden. Vlak voor de eeuwwisseling wordt bij 

Chester Weber won in Tryon 
een individuele zilveren 
medaille en een gouden 
teamplak

Opgegroeid op Live Oak Farm, de volbloedenfokkerij van zijn ouders, droomde Chester Weber eigenlijk van een 

leven als jockey. Zijn lengte en gewicht bleken hem in de weg te staan, want al op elfjarige leeftijd was Chester 

te groot voor een loopbaan in de rensport. Weber rolt in de mensport en dat legt hem bepaald geen windeieren. 

Zijn meest recente succes is de gouden teamplak en de individuele zilveren medaille op de Wereldruiterspelen 

van Tryon. Webers partners in crime: het Nederlands tuigpaard waar hij zijn thuisland Amerika al op menig 

kampioenschap mee vertegenwoordigde. 
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Chester gepolst of hij het ziet zitten om zich met een vierspan 
te kwalificeren voor de Wereldruiterspelen. In 2002 start hij in 
Jerez de la Frontera op zijn eerste WEG en dat levert hem 
direct zijn eerste eremetaal op. Daarna volgen nog vier 
Wereldruiterspelen met evenveel medailles. Hoe houdt de 
vierspanrijder het vol om al die jaren op dit niveau te blijven? 
“Ik heb het geluk dat ik altijd fijne paarden en de juiste 
eigenaren heb gehad, dat maakt het een heel stuk makkelijker. 
Kleine dips bestaan altijd. Er zijn periodes dat een paard te 
oud wordt en met een nieuw paard is het ook altijd weer een 
kwestie van het wiel opnieuw uitvinden.” 

Hardheid
Het Nederlands tuigpaard was dominant aanwezig op de 
Wereldruiterspelen van Tryon. Van de 56 KWPN-gefokte 
paarden, de overgrote meerderheid van het veld, streden er  
48 tuigpaarden mee om de medailles. Waar Nederlandse 
vierspanrijders nog weleens een dressuurgefokt paard voor de 
marathonwagen zetten, is Weber een groot fan van tuig- en 
Gelderse paarden. “Ik koop vooral tuigpaarden. Mijn ervaring 
is dat ik dan voor een redelijke prijs kwaliteitsvolle paarden 
aanschaf. Vooral qua gezondheid zijn de tuigpaarden heel 
sterk. Een dressuurgefokt paard is in het beginstadium net wat 
makkelijker te trainen en hebben vaak ook veel beweging, 
maar qua gezondheid houden zij dit werk lang niet altijd vol. 

De realiteit is dat onze wedstrijden altijd doorgaan, hoe slecht 
de bodem ook is. Regen, modder, een harde of ongelijke 
ondergrond; een marathonpaard moet daar tegenkunnen.”

Jongepaardenprogramma
Weber traint sinds een jaar met Mieke van Tergouw en 
verblijft regelmatig in Nederland. De mensen liggen hem wel, 
de paarden mogelijk nog beter. De Amerikaan is altijd op jacht 
naar geschikte menpaarden en heeft een eigen jongepaarden-
programma in ons land. Op de terreinen van Paardensport-
centrum Riant heeft Weber jonge paarden staan, die onder de 
hoede van Claudio Fumagalli en Mieke van Tergouw opgeleid 
worden voor de internationale mensport. “Ik zoek altijd naar 
speciale menpaarden en heb het geluk dat mij veel paarden 
worden aangeboden. Er staan twee vierjarigen, twee vijfjari-
gen en een zesjarige in Beekbergen. Als die in mijn team van 
wedstrijdpaarden blijken te passen, haal ik ze naar de Verenig-
de Staten en begin ik met hen op nationale wedstrijden. Zo nu 
en dan verkopen we ook een paard, al betekent dat zeker niet 
dat ik alleen de mindere paarden verkoop. We moeten ons 
altijd afvragen of dit paard een aanvulling is voor mijn 
wedstrijdspan. In sommige gevallen werkt het met een paard 
beter in het enkel- of dubbelspan en dan nemen we ook 
afscheid.” 

Ideale vierspanpaard
Waar zoekt Chester naar als hij een vierspanpaard 
zoekt? “Ik zie graag een opwaarts gebouwd paard, 
met een goede schouder erin en een mooie ronde 
hals, in totaliteit zie ik graag een mooi rond paard 
met veel front. Ik let er sterk op dat een menpaard 
in het bezit is van een correct fundament met vier 
goede en sterke voeten. Als dat voor elkaar is, zijn 
de meeste problemen in dat gebied goed te 
managen. In beweging zie ik graag veel ruimte. 
Tuigpaarden bewegen weleens met veel knie en 
pakken dan net niet die ruimte. De stap is een 
gang die bij veel tuigpaarden beter kan, maar er 
zijn er zeker die goed genoeg kunnen stappen. Het 
achterbeen moet van nature al onder de massa 
komen. Onder het zadel kun je je zit gebruiken om 
dat te bewerkstelligen, voor de menwagen is dat 
niet mogelijk. Het karakter moet trainbaar zijn, 
maar voor de marathon moeten ze genoeg kracht 
en energie hebben om het werk vol te houden, ook 
als de omstandigheden moeilijk zijn.” 

Kleur en aftekeningen
Kleur en aftekeningen kunnen een issue zijn als je 
als menner een span gelijke paarden zoekt. “Ik 

kijk vooral naar maat en kleur. Ik zoek bruine 
paarden van zo’n 1.65m, witte aftekeningen 
maken me niet zoveel uit. Als je een of twee 
paarden hebt met veel wit, worden automatisch 
veel paarden met veel wit aangeboden. Helaas 
kunnen fokkers nog geen paarden leveren die 
exact hetzelfde zijn en ook nog in staat zijn om 
medailles te winnen”, knipoogt de meervoudig 
medaillist.

Boodschap voor tuigpaardfokkers
Weber heeft een duidelijk boodschap voor de 
Nederlandse tuigpaardfokkers. “Ga vooral door 
met het moderniseren van jullie paarden, maar 
houd in het achterhoofd dat die hardheid niet 
verloren mag gaan. Bij sommige dressuurlijnen zie 
ik al dat ze niet gezond genoeg zijn om dit werk 
aan te kunnen”, benadrukt de vierspanrijder.

Het belang van basiswerk
Zoals elke paardensporter is ook Chester afhanke-
lijk van de paarden waarmee hij werkt en dat 
maakt dat de vierspanrijder geen voorkeur heeft 
voor een bepaald onderdeel in zijn discipline. “Ik 

“Ik ben een  strategisch denker en heb veel baat bij een  
duidelijk plan.”

41KWPNMagazine 19 — 9 november 2018



Fo
to

: E
rin

 G
ilm

o
re P

h
o

to
g

rap
h

y

O N T M O E T E N



had eens een team van paarden waar ik 
goede dressuurproeven mee kon neerzet-
ten, met hen was de marathon net wat 
minder.” De dressuurproef blijkt een 
specialiteit van Weber te zijn en daar heeft 
hij een goede verklaring voor. “Ik ben een 
grote fan van basiswerk, dat is het funda-
ment van de training. Als dat voor elkaar is, 
vormt de rest van het werk geen probleem 
meer.”

Strategisch denker
Chester begint elke morgen in de sport-
school en traint vervolgens in de ochtend 
zijn acht tot tien paarden, daarna gaat hij 
aan de slag met zijn begrafenisonderne-
ming. “Rondom de wedstrijden is het 
weleens een uitdaging om de sport te 
combineren met mijn gezin. Ik ben een 
strategisch denker en heb veel baat bij een 
duidelijk plan. Zo’n maand voor een 
belangrijk kampioenschap staan alle 
trainingsdagen vast en daar houd ik me 
aan. In de praktijk betekent dat één dag per 
week galoptraining om de conditie voor de 
marathon te verbeteren. In Nederland doen 
we dat in het bos, in Florida gebruiken we 
de renbaan. Eén dag staat in het teken van 
krachttraining, dan rijden we een paar uur 
met de marathonwagen door het bos. Het 
basiswerk neemt twee dagen per week in 
beslag, dat doen we aan de longe of onder 
het zadel. Dan blijft er nog een dag over en 
die gebruik ik om de dressuur of de vaardig-
heid te verbeteren.”

Win-winsituatie
Het vierspanrijden staat bekend als een 
kostbare sport. Per concours reizen er 
minimaal vijf wedstrijdpaarden mee en 

CHESTER WEBER
De in Florida geboren Chester Weber 
(1975) kreeg het paardenvirus van huis 
uit mee. Met achttien jaar was hij de 
jongste menner die deel uitmaakte van 
het Amerikaanse team, destijds nog met 
het tweespan. In 1999 maakte Weber de 
overstap naar de vierspannen en ook dat 
bracht hem zowel nationaal als 
internationaal veel succes. In 2008 
schreef hij geschiedenis door de eerste 
Amerikaan te zijn die een zilveren 
medaille won op het WK. Weber werd 
veertien keer nationaal kampioen. Op 
vier Wereldruiterspelen won Weber 
twee individuele zilveren medailles, twee 
zilveren teammedailles en één keer 
teamgoud. Op de verschillende WK’s won 
de vierspanrijder twee individuele 
zilveren medailles en een bronzen 
teamplak. Chester is getrouwd met zijn 
vrouw My, een amateurspringamazone. 
Het stel heeft twee kinderen en woont 
op Live Oak Plantation, de ruim 2.000 
hectare grote volbloedenfokkerij van de 
familie Weber.

MIEKE VAN TERGOUW: “EEN GROTE 
 PERSOONLIJKHEID”
“Ik doe al zeker 25 jaar zaken met Chester en heb door de tijd heen al veel paarden aan 
hem geleverd. Zijn jongepaardenprogramma bij mij op stal werpt zijn vruchten af. Het 
programma is erop ingericht om hem van toppaarden te blijven voorzien en ik durf te 
zeggen dat het overgrote deel uiteindelijk ook in de topsport belandt. Het blijft belangrijk 
om kritisch te zijn en we kunnen daar samen goed over discussiëren. Sinds een jaar traint 
hij ook bij mij. Voor de Wereldruiterspelen hebben we heel intensief samengewerkt. 
Chester is net een spons, zo staat hij open voor veranderingen. Dat is heel fijn, maar hij 
wil ook resultaten zien. Net als alle topsporters heeft hij een grote persoonlijkheid, dat 
heb je ook nodig om dat niveau te bereiken. In de training werken we hard aan de basis. 
Zo konden we op het juiste moment pieken. De medailles in Tryon maakten mij als trainer 
trots. Voor mij was het een bevestiging dat we goed bezig zijn. Toch moeten we om ons 
heen blijven kijken en nog harder aan het werk om ook aan die top te blijven en naar een 
individuele gouden medaille toe te werken.”
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Chester heeft zo’n acht tot tien wedstrijdpaarden in zijn stallen staan. 
Een sterk punt van Weber is dat hij in staat is om sponsoren voor 
lange tijd aan zich te binden, waardoor het uitoefenen van de sport 
ook financieel haalbaar blijft. “Ik probeer waarde toe te voegen”, 
meldt de sympathieke Amerikaan als we vragen hoe hij die sponsoren 
naar zich toe weet te trekken in een tak van sport waarin niet 
iedereen een sponsor heeft. “Het probleem is dat veel sporters 
geneigd zijn om te denken wat de sponsor voor hen kan doen. Ik draai 
het om en vraag mezelf af wat ik voor de sponsor kan geven. Een 
groot deel van mijn sponsoren staat me al bij sinds de jaren ‘90. 
Samen zoeken we naar een win-winsituatie.” 

“Nederlandse tuigpaardfokkers 
hebben goed door waar de markt 

om vraagt!” 

Ontwikkelingen
“Een sport die niet ontwikkelt, 
overleeft het niet”, stelt Chester als 
we vragen naar zijn verwachtingen 
voor de toekomst van de mensport. 
“Er zullen altijd mensen zijn die 
gepassioneerd de mensport beleven, 
al denk ik wel dat de breedte in de 
top wat afneemt. Organisaties 
zullen een manier moeten vinden 
om de mensport binnen de andere 
concoursen in te passen. Om dat 
voor elkaar te krijgen moet er wat 
veranderen, niet in de laatste plaats 
omdat er op de grotere concoursen 
soms een gebrek aan ruimte en tijd 
is. Ik verwacht dat de dressuurproef 
in de toekomst minder lang wordt 
en de marathon zal technischer 
worden, dat is onvermijdelijk.” Waar 
zien we Chester Weber over tien 
jaar? “Ik ben en blijf vol passie met 
deze sport bezig. Ik kan me geen dag 
voorstellen dat ik niet aan paarden 
denk of tijd spendeer aan het werken 
met paarden.” •
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