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 Tim en Jonelle Price

ECHTGENOTEN, 
COLLEGA’S EN 

RIVALEN

De door Jan Greve gefokte Cekatinka 
won in 2017 de military van Boekelo en 

eindigde op het WK in Tryon op een 
knappe achtste plaats. 



Tim (1979) en Jonelle (1980) begonnen beide 
hun loopbaan in de paarden in Nieuw-   
Zee land. Tim groeide thuis op met paarden, 

Jonelle raakte op achtjarige leeftijd besmet met 
het paardenvirus. In 2005 besloot het stel hun 
kansen te wagen om de top van de eventingsport 
te bereiken en verhuisde daarvoor definitief naar 
Engeland. Hun Mere Farm in het graafschap 
Wiltshire is een klein stukje Nieuw-Zeeland in het 
hart van Engeland. Tijdens de Wereldruiterspelen 
in 2014 waren ze het eerste echtpaar dat samen in 
één team aan de start kwam en dat werd tijdens de 
Olympische Spelen in Rio herhaald. Tijdens de 
WEG in Tryon afgelopen september, eindigden zij 
beiden in de top 20. 

Rivalen
Ze mogen dan inmiddels getrouwd zijn, en elkaar 
steunen waar kan, er heerst in huize Price ook een 
flinke dosis sportieve rivaliteit. Jonelle is daar 
duidelijk over: “Als een van ons zelf niet wint, 
hebben we natuurlijk het liefst dat de ander wint. 
We zijn absoluut elkaars grootste supporter, maar 
ik heb echt liever dat ik win en Tim tweede wordt 
dan andersom.”
“In de training kan ik altijd rekenen op de eerlijke 
mening van Jonelle”, vertelt Tim met een grijns. 
“Soms ben je aan het werk met een trainer en gaat 
alles best ok, maar dan wil je eigenlijk iets meer. 
Op die momenten ga ik naar Jonelle en dan weet 
ik zeker dat ik van haar een duidelijk antwoord 
krijg.” 

Jong en naïef
“We kwamen in het jaar voor de Olympische 
Spelen in Athene voor het eerst naar Europa. We 
hadden beiden een goed paard, en na overleg met 
de federatie besloten we ervoor te gaan en zijn we 
met ieder een paard op het vliegtuig gestapt naar 
Engeland”, vertelt Jonelle. 
“Mijn paard werd ziek en heeft niets meer gedaan 

dat jaar, maar Tim heeft Burghley gereden. In de winter zijn de 
paarden in Engeland gebleven en zijn wij weer teruggegaan 
naar Nieuw-Zeeland en in het voorjaar teruggekomen. Dat jaar 
hebben we Badminton gereden. Voor mij ging dat goed en ik 
ben toen als reserve meegereisd naar Athene. Voor Tim’s paard 
was het op dat moment allemaal iets te veel. Maar het smaakte 
naar meer en we besloten thuis in Nieuw-Zeeland alles te 
verkopen en met een paar paarden meer naar Engeland te 
vertrekken.” Jonelle vervolgt: “Daar hebben we nooit spijt van 
gehad. Het was hard werken en het heeft ons langer gekost 
dan verwacht om voet aan de grond te krijgen, maar het was 
het waard. Al moet ik zeggen, als ik toen wist wat ik nu weet, 
had ik het nooit gedaan”, vertelt ze er lachend achteraan. 
“Maar we waren jong en naïef en hebben nooit achterom 
gekeken.”

Otis
In augustus 2017 kwam zoon Otis in het leven van de Price’s. 
“We waren niet het typische jonge koppel dat droomde van 
een gezin. Kinderen betekende voor mij dat ik mijn sportieve 
carrière tijdelijk zou moeten onderbreken en dat vond ik 
helemaal niet aantrekkelijk. Otis kwam eigenlijk als een 
verrassing en dat is misschien maar goed ook”, blikt Jonelle 
terug. “Als dat niet gebeurd was hadden we misschien wel 
nooit kinderen gehad en nu zie ik het als een geweldige 
aanvulling op ons leven. We hebben nu gelukkig een hele goed 
nanny voor Otis, we wilden beiden verder met onze sportieve 
carrière, dus het was een noodzaak en duidelijk dat we dat 
goed moesten regelen. Hij gaat gedurende het jaar ook veel met 
ons mee. Als kind van nu ruim een jaar is hij waarschijnlijk al 
op meer plaatsen in de wereld geweest, dan veel mensen in 
hun leven ooit komen.” 

Paarden
Het paardenbestand van de Price’s is zeer divers. “Op stal 
hebben we misschien twee rijpaarden onder de zes jaar, de rest 
is ouder. Normaal heb ik rond de twaalf paarden en Tim rond 
de veertien”, vertelt Jonelle. “We hebben eigenlijk maar twee 
paarden zelf en de rest trainen en rijden we voor eigenaren. 
We willen graag een selectie paarden op stal hebben met 
specifieke kwaliteiten voor de verschillende soorten grote 

Het Nieuw-Zeelandse echtpaar Tim en Jonelle Price kent een uiterst succesvol eventingseizoen. Samen wonnen 

ze dit jaar de viersterrenwedstrijden van Luhmühlen, Badminton en Burghley. Met paarden als Cekatinka,  

Wesko, Cooley Showtime en Cloud Dancer in hun stallen is het aandeel KWPN-toppers aanzienlijk.

Tekst: JANTIEN VAN ZON — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.
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De Mere Farm van Tim en Jonelle Price in het graafschap Wiltshire is een klein stukje Nieuw-Zeeland in het hart van Engeland. 

Jonelle:  
“We zijn absoluut elkaars grootste supporter, maar ik heb 

echt liever dat ik win en Tim tweede wordt.”
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wedstrijden die er zijn. Een paard zoals Badminton
winnaar Classis Moët, alias Molly, komt niet tot haar 
recht in Aken, daar gaat ze dan ook niet heen. Dat is 
typisch een paard voor wedstrijden als Badminton en 
Burghley. Daarbij is het natuurlijk ook afhankelijk wat er 
aan paarden op ons pad komt, maar we hebben veel 
verschillende soorten paarden staan”, vervolgt Jonelle.
Voor de dagelijkse gang van zaken hebben Tim en Jonelle 
tussen de zes en acht medewerkers, afhankelijk van de 
tijd van het seizoen. Op stal werkt iedereen samen, maar 
in de dagelijkse training werken ze ook veel naast elkaar. 
Jonelle: “We trainen wel samen en met dezelfde trainers, 
maar we trainen elkaar niet. Als we samen naar een 
evenement zijn, dan proberen we er wel te zijn voor 
elkaar bij het losrijden, maar daarnaast doen we ons 
eigen ding. Zelf geven we ook weinig les. We willen ons 
echt concentreren op onze ruitercarrières en alles wat je 
daarnaast doet haalt de focus daarvan af.”

Springen in Spanje
In Engeland is het heel gebruikelijk om de eventing
paarden na het seizoen enige weken vakantie te geven in 
de wei. Ook bij Price op stal is dat gebruikelijk, daarbij 
wordt wel voor ieder paard een traject op maat gemaakt. 
Tim legt uit: “We maken voor alle paarden een apart plan, 
dat is ook afhankelijk van wanneer hun seizoen is 
afgelopen. We volgen daarbij wel voor allemaal een 
redelijk vast patroon. Na het seizoen krijgen ze allemaal 
enkele weken vakantie. Voor de paarden die begin 
september in Burghley hun laatste wedstrijd liepen, is die 
vakantie wel veel eerder afgelopen dan voor de paarden 
die eind oktober nog in actie komen. Allemaal zijn ze 
normaal gesproken in januari weer aan het werk en dan 
bouwen we het rustig op. Als het weer het toelaat rijden 
we ook veel buiten. De laatste jaren zijn we ons wedstrijd
seizoen in Spanje begonnen met een maand naar de 
springwedstrijden op de Sunshine Tour. Dat bevalt ons 
goed. Het is goed voor ons als ruiters en goed voor de 
paarden om weer in conditie te komen en de noodzakelij
ke spierkracht voor het springen weer op te bouwen. 
Afgelopen jaar was het extra goed, omdat in Engeland 
alles in het voorjaar werd afgelast door de enorme 
regenval. Door de tijd in Spanje hadden we er wel al de 
nodige kilometers opzitten.”
Jonelle: “Ik ging met mijn topper Classic Moët naar 

Badminton terwijl ze daarvoor maar één cross 
gelopen had, ik geloof niet dat dit gelukt was 
als we die maand in Spanje niet gehad 
hadden. Daardoor was haar basisconditie en 
ritme al zo goed dat het kon. Het hele schema 
hangt dus ook af van de mogelijkheden en 
weersomstandigheden waar we mee te maken 
krijgen.” 

Volbloed
Op stal Price is de fokkerij een bijzaak. Van 
Classic Moët loopt er een via ET tot stand 
gekomen veulen van de eventingtopper Chilli 
Morning. En er is er een onderweg van de 
hengst Upsilon, maar daar blijft het bij. Dat 
betekent zeker niet dat beiden niet geïnteres
seerd zijn in fokkerij en pedigrees. Jonelle: 
“Wij houden van veel volbloed in onze 
paarden. Voor het ideale heb ik graag een 
paard met circa 65% volbloed op papier. Maar 
dat is niet de bepalende factor. Ik wil graag 
paarden die goed springen en zichzelf 
makkelijk dragen, maar het hoeven geen 
enorme bewegingswonders te zijn. Het 
belangrijkste is dat ze een bepaalde aantrek
kingskracht en uitstraling hebben.” Tim vult 
aan: “Ik heb niet een bepaald droompaard 
voor ogen. Kijk naar Wesko, dat is niet het 
type dat je voor ogen hebt als de ultieme 
eventer, maar je zou er graag een stal vol mee 
hebben. Hij is een geweldige springer, hij is 
niet de grootste galoppeur, maar wel een van 
de snelste paarden in het circuit, omdat hij zo 
super rijdbaar is. Door zijn karakter, rijdbaar
heid en springkwaliteiten kun je heel snel 
rijden. Goede eventers zijn er in veel verschil
lende types. Als je kijkt naar de ontwikkeling 
in de sport zijn er grote verschillen. Het paard 
dat Burghley kan winnen, is zeker niet het 
paard dat Aken wint of de Olympische Spelen. 
Voor wedstrijden als Burghley en Badminton 
heb je paarden nodig met veel vermogen, heel 
veel galop en heel veel conditie. In Aken 
moeten de paarden veel wendbaarder zijn en 
komen paarden met een enorme galop veel 

Tim:  
“Wesko is niet het type dat je voor ogen hebt als de ultieme 

eventer, maar je zou er graag een stal vol mee hebben.”

KWPNMagazine 19 — 9 november 201892

O N T M O E T E N



De altijd attente Wesko heeft 
met zijn superinstelling de harten 
van vele eventingliefhebbers 
gestolen. 



Een van de succespaarden van stal Price is deze Cooley Showtime. De Chin Chin-zoon komt uit Limone, een merrie afstammend van de door 
Jonelle Price zo gewaardeerde volbloed Julio Mariner. Cooley Showtime werd geboren als Emir in de stallen van F. Denneboom uit Almelo.

De zwarte Cloud Dancer viel als zes- en zevenjarige al op met top tien-klasseringen op het WK voor jonge eventingpaarden en won als achtjarige in 
Engeland het CIC3*-kampioenschap in Blenheim van al zijn leeftijdsgenoten. De in 2007 geboren San Remo-zoon, die werd gefokt door F.G. Kruisbergen 
uit Bergharen, presteert nog steeds goed op driesterrenniveau.

Li
b

b
y 

La
w

KWPNMagazine 19 — 9 november 201894

O N T M O E T E N



minder tot hun recht. We proberen een variatie aan 
paarden te hebben die je op de verschillende soorten 
wedstrijden kunt inzetten. Het is denk ik belangrijk 
dat je ieder paard inzet op zijn eigen sterke kwalitei-
ten. Je kan naar een paard kijken en denken dat het 
een geweldig bloedpaard is, maar dan valt het op 
papier tegen. Cekatinka is daar een goed voorbeeld 
van. Ze komt uit een Julio Mariner-merrie, maar als 
je het helemaal uitzoekt komt ze niet verder dan 35% 
volbloed. Je moet voor het bloedtype naar het model 
kijken, en niet alleen naar het papier. Ik houd enorm 
van Julio Mariner-bloed. Ook Cooley Showtime komt 
uit een Julio Mariner-merrie.”

Merries
“Tim en ik hebben vaak een verschillend type paard. Hoe 
het komt weet ik niet precies, maar ik heb altijd veel 
merries. 80% van mijn paarden zijn merries. Dit komt 
denk ik vooral omdat ik aan het begin succesvol was met 
een aantal zeer hete merries. Mensen zien dan, ‘o zij rijdt 
goed met merries’ en zo eindig je met een stal vol 
merries. De goede merries zijn vaak hete, fanatieke 
paarden en dat past mij ook goed. Tim heeft dat helemaal 
niet, ze maken hem juist gek. Hij heeft liever een beetje 
het ‘domme type’ ruin. Wat gewoner om naar te kijken 
en rustiger, maar hij kan met bijna alle paarden rijden. 
Tim heeft enorm veel talent, er zijn maar een paar 
ruiters in de wereld die kunnen wat hij kan. Hij heeft een 
enorm lang verleden in het werken met paarden. Hij is 
van huis uit een op-en-top paardenman. Dat raak je 
nooit kwijt. Het is de combinatie van zijn unieke talent 
en horsmanship dat hem zo goed maakt.” 

Cekatinka en Wesko
Met een tweede plaats op de WBFSH-ranking, is 
Cekatinka het hoogstgeplaatste KWPN-paard en zeer 
belangrijk voor de koppositie die het KWPN  
momenteel inneemt. In huize Price heeft de merrie 
samen met Wesko ook duidelijk een speciale plaats. 
Oorspronkelijk was het Jonelle die de merrie reed, maar 
door haar zwangerschap en met het oog op de We-
reldruiterspelen afgelopen zomer, nam Tim haar 
tijdelijk over. In 2017 won Tim met Cekatinka de 
military van Boekelo en in Tryon op de Wereldruiter-
spelen eindigde de combinatie als achtste. Op de vraag 
of Jonelle volgend jaar zelf weer plaats neemt in het 

zadel van Cekatinka  antwoordt ze lachend. 
“Dat is de ‘million dollar-question’, het plan 
was dat Tim met haar naar het WK ging en 
daarna zouden we verder kijken. Cekatinka is 
een uniek paard. Haar wedstrijdmentaliteit 
maakt haar zo speciaal. Ze heeft niet een 
enorm vermogen en ook geen geweldige 
bewegingen. Maar ze is mooi en heeft een 
super karakter. De Nederlandse paarden die 
wij hebben zijn echt atleten. Het zijn mis-
schien geen paarden met enorm veel bloed, 
maar ze voelen wel als bloedpaarden en het 
zijn atleten die ervoor willen gaan en graag 
galopperen. Dat maakt ze zulke goede 
eventers.”
Karandasj-zoon Wesko is bekend bij iedere 
eventingliefhebber. Met zijn opvallende bles 
en supermentaliteit veroverde hij vele harten. 
In 2014 bezorgde hij Tim Price in Luhmühlen 
zijn eerste overwinning in een viersterren-
wedstrijd. Vlak voor de Olympische Spelen 
dat jaar in Rio, raakte hij geblesseerd en 
verdween een tijd uit beeld. Inmiddels is 
Wesko terug van weggeweest en boekte al 
weer fraaie resultaten. Tim Price vertelt over 
het fokproduct van R.J.M Schoenaker uit 
Rutten. “Ik geloof niet dat ik ooit een paard 
heb gehad zoals Wesko. Hij is zo geweldig en 
uniek om mee te werken, het is altijd genie-
ten. Hij lijkt wel een beetje op een tennisster, 
hij geniet ervan als de spotlights op hem 
staan. Daarnaast heeft hij ook wel iets weg 
van een grote pony, hij wordt makkelijk te dik 
en heeft zeker in de winter een enorme 
hoeveelheid haar”, vertelt Tim over zijn 
oogappel, die naar verluid ook gek is op 
bananen. Nu het seizoen afgelopen is, gaan  
de Nieuw-Zeelandse eventingtoppers plannen 
maken voor volgend jaar. Voor de beste 
Europese ruiters zal het EK komend jaar in 
Luhmühlen het belangrijkste doel zijn. Hoe 
zit dat bij de familie Price? “De planning voor 
komend jaar moet nog worden gemaakt, maar 
het belangrijkste doel zal zijn om de successen 
van dit jaar te herhalen. Maar dat zal niet 
meevallen”, besluit Jonelle lachend. •

Tim:  
“In de training kan ik altijd rekenen op de  

eerlijke mening van Jonelle.”
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