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Het is van de Beker van België te Duff el 
in juli 2005 geleden dat het grote dres-
suurpubliek kennis maakte met deze 
voordien weinig bekende Waaslander. 
Tijdens dit prestigieus concours stond hij 
als eerste op de startlijst van de Prix Saint-
Georges met zijn hengst Quartiermeister. 
Enkele uren stond hij aan de leiding. 
Overal zag je verwonderde blikken tot 
zelf in de juryhokjes: wie is die ruiter ei-
genlijk? Tijdens zijn eerste groot concours 
belandde hij op de vierde plaats. Waarom 
was hij niet eerder op wedstrijd gekomen? 
“Ik realiseerde mij toen pas dat wedstrijd 
rijden noodzakelijk was, dat het een deel 
van mijn job uitmaakte en zag daarin een 
geweldige uitdaging!”

“Dat  t over en w ou ik ook 
kunnen ”
Floris De Coninck, geboren op 1 maart 
1977 te Baasrode, is de oudste van vijf 
telgen uit het nest. Als z�sjarige nam 
hij op een sportdag een kijkje in de 
toen gloednieuwe manege ’t Hoefi j-
zer te Buggenhout. “Toen begon mijn 
paardenleven!” Vanaf dan ging hij elke 
week rijden. Toen hij uitbater George 
Jonkergouw en diens trainer Patrick Le 

Rolland (viervoudig Frans kampioen, 
en één van de meest begaafde ruiters 
uit zijn tijd) aan het werk zag, wist hij 
het: “Die harmonie ontwikkelen, die 
expressie teweeg brengen, dat toveren 
met een paard wil ik ook kunnen,” zei 
de zevenjarige knaap tegen zijn ouders. 
“Ik wil paardrijder worden”. Op 8-jarige 
leeftijd kreeg hij zijn eigen pony Diarat, 
een eigenwijze schimmel, die hij onder 
begeleiding van George Jonkergouw op 
wedstrijd uitbracht tot het nationaal ni-
veau. Dagelijks fi etste Floris de 20km 
van Baasrode naar Buggenhout, zelfs op 
kerstdag was er geen ontsnappen aan. 
Op 15-jarige leeftijd schakelde Floris 
over van pony naar paard, ondertussen 
volgde hij kunsthumaniora. 

De r ode draad v an 
Henk v an Ber gen 
Via Georges Jonkergouw kreeg Floris de 
kans om een open stageplaats bij de in-
ternationale toptrainer Henk Van Ber-
gen in te vullen. Henk heeft zijn trai-
nerssporen ruim verdiend, in 1988 was 
hij nog trainer van het Nederlandse team 
tijdens de Olympische Spelen van Se-
oul. Als trainer van diverse dressuurco-

niferen als 
bv. Tineke Bartels is hij 
samen met Jo Rutten één van de in-
vloedrijkste trainers tijdens de opmars 
van de Nederlandse dressuur. 
Gedurende vijf jaar was zijn thuis Dres-
suurstal Brakkenstein in Nijmegen, een 
heus stukje Nederlands erfgoed waar het 
NK meermaals werd gehost. Deze jaren 
waren voor Floris de belangrijkste peri-
ode binnen zijn opleiding, waar hij leer-
de dat het paardenvak niet van “nine to 
fi ve” loopt. Henk en zijn vrouw Wilma 
waren veeleisend, ze verwachtten van de 
stagiaires een uiterste inzet en de wil om 
steeds bij te leren. 
Ondertussen trainde Floris zijn paard 
One-Day (Goldsky) bij Henk naar 
hoog niveau incluis alle Grand Prix-
oefeningen. Om de 14 dagen reisde Flo-
ris terug naar België waar hij zijn eerste 
lesklanten begeleide. Ook zijn jongere 
broer Gillis vond net als Floris de sta-
geweg naar Dressuurstal Brakkenstein.

Manege ’ t  Heirhof als 
springpl ank naar het 
Coninckshof
Gedurende 5 jaar verwierf Floris een 

Floris De Coninck, dressuurkunstenaar
Met vijf overwinningen op de zes nationale Grand Prix-deelnames behoort de 33-jarige ritmeester Floris De 
Coninck tot de Belgische top. Tijdens clinics met Anky Van Grunsven, Edward Gal, Heike Kemmer, ... liep de 
Waaslander meermaals in de kijker met schimmelmerrie Ostara CH (Jazz x Aktion). Steeds weer bekoort hij 
door zijn vriendelijke en ongedwongen rijstijl, terwijl Ostara CH door haar uitstraling en haar prachtige piaff e/
passage ieders bewondering opwekt. 

ampioen, 
e ruiters

niferen als 
bv Tineke Bartels is hij

Fl oris begon aan de echte dr essuur competitie met de hengst Quar-
tiermeister .

Eentje uit de oude doos, Fl oris en zijn 
tr ouw e Bea ucer on (Franse her der) Cohiba.
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goede basis met zweet en tranen. In 
2000 is hij dan begonnen als freelance 
lesgever in stal ’t Heirhof te Waasmun-
ster. Daar kreeg Floris de gelegenheid 
om in te staan voor het dagelijks be-
heer van de stallen en de dressuurlessen. 
Intussen leerde hij door zijn vak zijn 
huidige vrouw Mieke Cappon kennen. 
Onder haar impuls gingen ze op zoek 
naar een eigen stal. Na een korte zoek-
tocht botsten ze op de toenmalige stal 
Primavera te Moerbeke-Waas. Ze doop-
ten deze om naar het Coninckshof. “De 
zoektocht naar een geschikte naam was 

er één van lange adem, maar de logica 
zegevierde!” Na het uitbouwen van de 
eigen stal werd Floris door Mieke ver-
der gemotiveerd om in competitie uit 
te komen. Quartiermeister, een hengst 
die Floris aankocht toen die 2,5 jaar oud 
was, was daarbij een grote troef. Na en-
kele wedstrijden zorgde de Beker v. Bel-
gië (2005) voor een verrassende vierde 
plaats. “Dit was mijn grote stimulans!” 
Na een derde plaats in de “Cup of Flan-
ders” met Quartiermeister (Larido x 
Feo) werd Floris, in datzelfde jaar 2005, 
geselecteerd voor de lichte tour tijdens 

Jumping Mechelen. “Dit was mijn eer-
ste internationale ervaring, waarop ik 
tevreden terugblik!” Er werden in die 
periode diverse eigenaarspaarden op 
concours uitgebracht, die na opleiding 
competitierijp waren zoals Ostara CH, 
Quinten LM, Dino Royal, Walegro, 
Satena, Nyzielster Boy, Kembell, Cor-
nando, Sibel, Quinta, …

“Een paar d moet sp eciaal 
zijn v oor de Grand Prix ”
Na het persoonlijk succes besloten Flo-
ris en Mieke niet langer te focussen op 
Quartiermeister daar dit nochtans erg 
regelmatig en superbetrouwbaar paard te 
weinig expressie had in de piaff e/passage. 
Met Ostara CH, een 8-jarige merrie die 
ze zelf ontdekten, haalden ze een paard 
met héél véél uitstraling en klasse in huis. 
“Ben ik blij dat ik tijdens die drukke 
dagen toch nog tijd vond om naar dat 
paard te gaan kijken,” lacht Floris.
Intussen werd ook Quinten LM ge-
traind tot Grand Prix-niveau. Hij leerde 
opvallend snel bij.
Inmiddels volgden ze vaak lessen bij 
toptrainer Bert Rutten, een fantasti-
sche trainer met een andere invalshoek 
dan Henk Van Bergen, doch compati-
bel met elkaar. Steeds is de rode draad 
doorheen de rijkunst van Floris hetgeen 
Henk hem geleerd heeft: blijven zoeken 
naar een individuele aanpak voor een 
paard. Niet alles zomaar uit de kan ha-

Met Ost ara CH st ar t Fl oris Met Ost ara CH st ar t Fl oris 
suc cesv ol in de Grand Prix.suc cesv ol in de Grand Prix.

De interna tionale t optrainer Henk 
Van Ber gen is v oor Fl oris de r ode 
draad doorheen zijn dr essuur wer k.

009_DressuurJul2010.indd 14009_DressuurJul2010.indd   14 16/07/10 08:1616/07/10   08:16



D
R

E
SSU

U
R

len, de ketting is maar zo sterk als de 
zwakste schakel, of hij breekt.
Tegenwoordig komt Henk Van Bergen 
regelmatig een dag training geven op 
het Coninckshof.

Paar den en muziek
Geboeid door klassieke muziek, stapels 
CD’s, steeds tokkelend op de tafel deed 
Mieke Floris, enkele jaren geleden, een 
piano cadeau. In muziek herkent Floris 
dezelfde passie als in het paardrijden. 
Ondertussen beschikt hij over twee buf-
fetpiano’s en droomt hij van een vleugel. 
Is dressuur zoals muziek? Het heeft so-
wieso te maken met harmonie, iets dat 
in ieder geval de toeschouwer/luisteraar 
begeestert en raakt. 

Interna tionaal 
dr essuur koppel 
Doorheen de 7 jaar dat ze hun stal 
Coninckshof te Moerbeke-Waas run-
nen zijn Floris en Mieke tevreden met 
de richting die ze zijn ingeslagen. “Wij 
gaan door met de gekozen formule: 
lesgeven gecombineerd met africhting 
en stalmanagement, coachen van wed-
strijdruiters en het zelf rijden van wed-
strijden”. Mieke Cappon staat in het 
dressuurmilieu bekend als een enthou-
siaste, goedlachse wedstrijdruiter van 
het lichte tour-niveau. Met de Gribaldi-
merrie Satena haalt ze regelmatig een 
podiumplaats in de Saint-Georges en 
Intermediare I. Uniek in het Belgische 
dressuurlandschap is dat man en vrouw 
samen op dezelfde internationale wed-
strijden aan de start komen. ■

Tekst : med - Fot o’s: Koenraad Cappon

Fl oris De Coninck en echt geno te Mieke Cappon inv ester en ook in de 
t oek omst , hier met Gel tino ( Wel tino x De Nir o) een fokpr oduct v an 
Christ ophe Carmeliet .

Uniek in het Bel gische dr essuurl andschap is da t man en vr ouw samen 
st ar ten op dez elfde interna tionale wedstrijden. 

Vanaf

8.090,– €

MASTER

Vanaf

6.850,– €

COMFORT

Vanaf

4.420,– €

DUO

Vanaf

4.320,– €

UNO

Rubbermat
met loopstrips
en zijstoppers**

Standaard al in de MASTER,
COMFORT, UNO GP en DUO GP:

Uittrekbare
zadelhouders*

717170 Manage70 Manage
M.C. Guillaume SA, Tel.: 0 64/55 79 49 
reception.gui@skynet.be

332270 Scherpenheuvel70 Scherpenheuvel
VLB wagens, Tel.: 0 13/77 14 07 
vlb.buiswagens@pandora.be

9270 Kalken9270 Kalken
Aanhangwagens Martin van Hoecke, Tel.: 04 95/53 09 59 
vanhoeckemartin@telenet.be

Bestseller.

*  Voor modellen met zadelkamer.
** Niet voor Duo Esprit.

Getinte ventilatie-
vensters,
ontspiegeld

Afsluitbare giet i j-
zeren koppeling**

Afsluitbare deur
met 3-punts-deur -
vergrendeling

Automatisch
oprolzeil**

9850 Nevele/Landegem9850 Nevele/Landegem
Elke Huysman, Tel.: 04 76/87 56 08
elke.huysman@telenet.be

Meer informatie en 
catalogusaanvraag op 
www.www.boboececkkmann.commann.com!

Afbeeldingen tonen gedeeltelijk
extra toebehoren; prijzen incl. BTW

009_DressuurJul2010.indd   15009_DressuurJul2010.indd   15 16/07/10   08:1616/07/10   08:16




