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Dresscrge Stoble Inge Coenen

,l,g

et resultcrot vcrn Inge's gedre- 
:

venheid is meteen zichtbqor 
.

ols we de oprit van 'Dressoge

Stoble Inge Coenen'betreden Het

hekwerk opent zich en we rijden
de porkeerplqats vqn het stqllen-

complex op, Alles ademt nieuwig-
heid uit, ook ol stoot het bedrijÍ er
qI sinds 2009. De buitenbocn ligt
er zo glod qls een biljortloken bij
en hetzelfde geldt voor de net ocrn-

gelegde longeerpiste. De 29-jorige

Ingre vongt ons op en leidt ons rond
De stol is in twee delen gesplitst: een

compcrtimentvon tien boxen en

een von ocht boxen. 'Dct is gedcon
met het idee dqtwe een deel zouden

kunnen verhuren', vertelt Inge. 'In het

begÍn hebben we dot ook gedoon,

moqr inmiddels heb ik ze oliemcrql
zelÍ in gebrulk'. oldus de crmozone

We lopen de rijhoi in, die oPvollend
licht is. De sPiegel over de gehele

korte zijde springt in hei oog 'Ik rijd
veel olleen en dcrn is het goed om
jezelÍ te kunnen controleren, Die

spiegel is doqr een Primo huIP-

middel bij 'De bodem is von goede

kwcrliteit en werkt vlcr een eb-en-

vloedsysteem. HetzelÍde geldt voor

de bodems vqn de buitenbqon en <

longeerpiste, 'Miin vclder heeÍt
de bodems scrmen met Tissens

LoonbedrijÍ uit'r/enlo ze1Í oongelegt

Prcktijkewcring
Vanuit de stallen, woqr boxen von
Smulders Stollenbouw in stoon, Iopt

we zo de kqntine in, Het is een
gezellige kleine ruimte woor zowel

lesklonten ols medewerkers gebruiJ

von kunnen moken, Terug in de
stollen goqn we door de deur ocrn

het einde vqn gqngpod. En ineens

stoon we midden in het woonhuis
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PositieÍ
verrcst

door hgndel
De passie voor dressuur kreeg lnge Coenen met
de paplepel ingegoten door haar vader; die ook
dressuur reed. En het was ook haar vader, tuinder
van beroep, die haar het ondernemersschap meegaf.
Praktijkervaring deed ze op bij enkele grote stallen
en na een paar jaar was het duidelijk: lnge wilde
verder ín de paarden én voor zichzelf beginnen.
lnmiddels runt ze alweer een paar jaar haar eigen
dressuurstal in het Limburgse Venlo.
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vqn Coenen, Het is gebouwd in het
verlengde vqn de rijhcl en de sta1len.

Een praktische oplossing, die niets
qÍdoet qqn het wooncomÍort vqn het
huis. De qmctzone heeÍt hqqr ctccom-
modqtie uitstekend op orde. Zittend
ctqn een kop koÍÍie vertelt hoe ze

haar bedrijÍ tot stqnd is gekomen.
Coenen bleek als jong meisje cl
gevoel te hebben voor het rijden.
Ze reed hccr pony in korte tijd ncrcrr

de Zdressuur. Al snel volgden qndere
ponÍs die ze ook op Z-nivecu reed.
Ook sprong ze tot op Z-nivecu, Het
wqs een echte Ícrmilieccngelegen-

heid. wqnt broer Rclph hqd eveneens
cardigheid in de ponysport enwqs
net zo Ícrncrtiek ols Inge. 'Mijn oudeïs
zijn cltijd heel betrokken geweest. Ze

gingen mee nqctr de vereniging en
op concours. Het wqs een leuke tijd.
Rclph en ik reden qllebei wedstrijden.
Uiteindelijk trok de dressuur mij het
meeste. Rclph heeÍt juist lcnge iijd
Íqnqtiek gesprongen. Toen hÍj ging
studeren ccn Nijenrode is hij gestopt
met de pacrrdensport. Ondernemend
is hij wei. Hij is mede eigenccrrvcn
een bloemenexportbedrijÍ en met
eenwiend zette hij onlcngs eenweb.

winkel voor sokken en riemen op',
vertelt de Inge.
Voor Coenen wcrs het ql snel duidetijk
dqt ze verder wilde in de paarden.
'Trudie Houwen, bij wie ik cls jong
meisje een keer een trciningsstcge
heb gedcon, vertelde mij dci cls ik
iets in de pcardenwilde gcan doen
ik het vok het beste in de prcktijk kon
leren. En dqt ik ervoor moest zorgen
dat ik bij goede dressuurstqllen
kon komen werken. Zo kwqm ik als
zestienjarige bij Grand Prix-ruiter
Roger Schulkens terecht. Dqt wcs
een grote vercndering. Ik reed met )
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mijn pony's wel Z-dressuur, moqr we
crosten ook iedere dog knetterhcrrd
over het bospod.'
Ze vervolgt: 'Bij Roger heb ik veel
geleerd en de kons gekregen om
goede pcrcrden te rijden en uit
te brengen. Ik mocht Rogers pcrord

Gerenier rijden. Een poord met veel
wedstrijdervcrring en wocrmee ik vrij
snel oonsluiting bij de Junioren vond
Die notionole wedstrijden woren voor
mij opnieuw een grote verondering,
Ik weei nog dot ik mijn eerste Junio-
renwedstrijd reed en opeens hqnd-
schoenen qon moest bij het rijden.'

Uiteindelijkwist Coenen zich te selec-

teren voor het Juniorenteqm, Helaos
raskte Gerenier vlok voor het EK

geblesseerd en kon ze niet meedoen.
Mocr ze hod wel hccrr r,rsitekcartie
oÍgegeven,

Heimwee
Inge werd opgenomen in het Rcbo
Tolentecrm en kreegt zo de kcrns om
ook bij crndere trqiners te rijden, Nc
twee jaor bij Roger Schulkens stcpte
ze over nqor de dressuurstql vcrn
Nrcole Werner en Edword Gal, 'De

monier woorop Edword zijn pocrrden

rijdt en voor elkcrqr heeÍt, sprok r
toen o1 enorm ocrn, Dqt wilde ik t

leren.'
Het betekende dot de jongte cm<

iedere dcrg heen en weer reed vc

Limburg nqcrr Hcrskqmp, wont Í:
verblijven bÍj Edwctd en Nicole,
ze niet zitten.'Thuis had ik mijn e

Iesklontjes qI, en werd me op eel
gegeven moment ook gtevroogd
voor onderen pocrden te rijden,
wilde ik niet loten 1open, Boveni
hcd ik eerder een keer een inter:
troiningsstoge bij Dressuurstcrl v<

Bcrcrlen gedoon, mqar door hein

Wie is Inge Coenen?
lnge Coenen (29) bleek al jong over het nodige rijtalent te beschikken.

Ze reed met meerdere pony's Z-dressuur en behaalde ook de klasse

Z-springen. Na de mavo werkte ze bij Roger Schulkens in Geleen. Voor

hem reed ze de schimmel Gerenier bij de Junioren. Ze maakte in die tij
deel uit van het A-kader. ln 2000 werd lnge opgenomen in het Rabo

Talententeam. Vervolgens maakte ze de overstap naar dressuurstal

Edward Gal/Nicole Werner. Daar maakte ze met haar paarden Kaliber I

Koskarino de overstap van het 22 naar de nationale dressuursport. Vo<

met Kaliber was ze erg succesvol in het ZZ-Licht enZZ-Zwaar. Ze werd
nogmaals opgenomen in het Rabo Talententeam in 2002. Na eerst een
jaar paardenhouderij gevolgd te hebben aan NHB Deurne, stapte lnge

over naar de Masterclass. Hiervoor behaalde ze haar diploma in 2003.

Met het diploma op zak en enkele jaren praktijkervaring bij Edward et

Nicole besloot ze haar eigen bedrijf te beginnen. ln eerste instantie

maakte ze gebruik van de stallen en buitenrijbaan bij haar ouders, ma

in 2009 werd een nieuwe accommodatie gerealiseerd. lnge richt zich

op het trainen van (handels)paarden, verkoopt netjes gereden dressuu

paarden en geeft lessen. Afgelopen Pinksterweekend heeft ze op haar

bedrijf voor het eerst het lC Dressage Event gehouden. Dit staat los va

de bedrijfsvoering van lnge's stal, maar was wel voor herhaling vatbaa
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'ïk reed met mijn pony's Z-dressuur,
mc[ctr ï'Àre crosten ook iedere dag

knetterhcrrd over het bospfid'

kon ik die toen niet qÍmaken. Ik ben
gewoon grcrctgÍ thuis, hÍer in Limburg.
Notuurlijk kostte dqt heen en weer
riiden veel tiid, moqr ik hqd het er
voor over.'
In deze periode reed
Inge de ruin Kqliber
nqtionqol. Opnieuw
werd ze opgenomen in
het Rabo Toiententeom.
Uiteindelijkwcs het de qfstand
die ervoor zorgde dct Inge besloot
te stoppen met werken bij Edwqrd en
Nicole, Als het dichterbij wcs geweest,
dqm hqd ik zeker nog wel een pctctr
jcar lcnger bij henwillenwerken.
Ik heb docr ongelooÍlijk veel geleeÍd
en een supergoede tijd gehcd. Mcor
ik kreeg het thuis steeds drukker
en uiteindelijkwos het nÍet meer
te comblneren.'

Vergunnlng
Coenen begon hoor eÍgen stql. Mcor
ze hqd nog niet de beschikkÍng over
het prachtige stollencomplex dqt
ze nu heeÍt.'De eerste jaren mcckte
ik gebruik vcn de stqllen vqn mijn
ouders. DÍe hebben.ocrn huis een
tientcl boxen. een goede buitenrij-
boqn en het nodige weilcrnd. Mqqr
met het wisselvcllige weer in Neder-
Iqnd kun je eigenlijk niet zonder
rijhol. Bij mijn ouders achter het huis
bouwenwqs geen optie, wqntwe
wilden twee oporte bedrijven,'
Aqn de ondere kant vcrn de weg von
het tuinbouwbedrijÍ von hqqr ouders
Icg een perceel grond, dct geschikt
leek voor de plcnnen om een rijhcl

te bouwen. Achterqf gezien hebben
we geluk gehcd dct het zo snel ging.
Het perceel grond wccr ik nu zit hoort
bij de gemeente Venio, mqqr toen we

de vergunning qqnvroegen hoorde
het nog bij de gemeente Grubben-
vorst. Net voor de Íusie met gemeente
Venlo kregen we de vergunningt, we
wqren dus net op tijd. Wqnt qnders
had het beslist veel longer greduurd',
blikt Inge terug.
Mqqr met de ocngekochte grond en
de vergunning stond eÍ nog geen ho1.

De nodige spccrcenten en wqt onder-
steuning vqn hqqr ouders hielpen
bij de reolÍsotie dqorvqn,'De bedrijÍs-
kundige opleiding vcn mijn broer
Ralph kwcrm goed von pcs. Sc,men
hebben we een ondernemersplon
geschreven. Dqt lqqt je ncdenken
over wqt je op welke termijn wilt.
Los vqn het Íeit dat je het nodig kunt
hebben om de Íinonciering rond te
krijgen. is het gewoon heel goed om
zo'n plcn te mqken.'

Eertilk
Het hebben vqn zo'n prcchtige eigen
stql, heeÍt ook een keerzljde. En die
keerzijde is dct de schoorsteen moet
roken. Coenen recliseert zich dqt
goed en werkt er dqn ook hqrd voor.
'Een belcngrijk deel von de inkom-
sten verdien ik met lesgeven. Dqt doe

Von Pcssie nqqr ProÍessie

ik zo'n twintig uur per week. Ik trqin
enkele hele leuke combincrties. Ik
kom niet meer qon huis, de ruiters
komen nocr mij toe. Ik vrnd het

belangrijk om een
klikte hebben met
de mensen die ik trqin
Mccr je moet iezelÍ ook
blijven ontwikkelen qls
ctmctzone en instruc-

trice. ZelÍ heb ik nadqt ik bij Edword
en Nicole benweggegcon nog jcren-
lcng bij Nicole gelest. Op dit moment
trqin ik bij Corrien Dorrepccl.'
Nccst lesgeven vormen de troinings-
pccrden op hccr stql ook een bron
vqn inkomsten. Voor Geert Verdelten
reed Inge de merrie Pereyvcn het Zl
nqor de Lichte Tour. Door dit contqct
kwqm een sponsorcontrqct met Prime
Chcmp tot stand.'Wct mij in positieve
zin heeft verrqst, is dqt de hqndel zo
lekker loopt, Dqor hcrql ik meer uil
dqn dqt ik Ín mijn bedrijÍsplan heb
begroot, Best bijzonder in deze tijden
vqn recessie. Mqqr ik ben een stqrter
en kan dus nog groeien. En misschien
komt het ook omdqt ik de pocrden
pcrs te koop qqn bÍed crls ze er rijtech-
nisch gezien kloqrvoor zijn en door
iedereen gemcrkkelijk en Íijn te rÍjden
zijn,'
Coenen vervólgt 'lk heb op dit
moment vijftÍen pcorden in ircining,
wqctrvqn er zes klcqr zÍjn voor de
verkoop. Mqar het begini ncrtuurlijk
ql met een goede selectie vqn de
pcrcrden wccr je mee qqn het werk
goct. Zo worden clle poorden die
bij mij op stal komen met het oog
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op de verkoop veterinqir gekeuÍd

Ook ql zijn ze eerder ergens qndeÍs

o1 gekeurd, Ik wil gewoon zekeÍ weten,

dqt het veterinoir gezien goed zit lk
zoek nclctr Pclclrden met kwoliteit en

een Íijn kqrqkter' Dat zijn de pocrden

die ik zo weer kwiit ben ln de hondel
duurt eerlíjk zijn het J'ongst. Dus ik
probeer crltijd eerlijk te zÍin naqr
de eigencren voor wie ik trqin én

noqr klcrnten die een Pqqrd komen
pÍoberen,'

Bqlqns
Dit jcrclr orgcniseerde Coenen voor

de eerste keer een dressuurwedstriid

voor ZI tot en met ZZ-L, crcrngevuld

met een Bourgondische mqrkt met

streekgerechten en qctiviteiten vooÍ

kinderen, Wqt het orgqniseren vcrn

zo'n evenement voor toegevoegde
wqord.e voor hqcr dressuurstcrl heeÍt?

Inge vertelt: 'De orgonisotie vcrn de

wedstriid stcot Íeitelijk gezien los

vctn de stcrl en is ondergebrocht in
een stichting. Mijn broer, een goede

vriend RudY Tegels en ik vormen

die stichting. Dcrornqqst zijn mijn
ouders en enkele vriendinnen erbij

betrokken, En het vindt notuurliik
ploots oP mijn crccommodqtie Dqt

er vcrnuit de ruiters qnimo voor is,

verbcrqsde ons niet ln deze regio

worden voorql veel springrwedstrijden
georgoniseerd en minder dressuur-

wedstrijden, De orgcrnisotie vqn een

evenement ols dit ievert niet direct
geld oP, moor wel bekendheid Je

vergroot ie netwerk, iets wocrr je ooit

vqnzetf ProÍijtvon kunt hebben'

Dressoge Stable Inge Coenen looPt

kortom goed, Moor toch zijn er zcrken

die de omczone over vijÍ joor grcrog

nog beter voor elkcar wil hebben'
'Doordcrt het occent lcnge tijd voorol

op het oPbouwen von miin stcl 1og, is

de sport er een beetje bii ingeschoten

: Op drt moment is mijn eigen merrie

i Prime Chcrrnp Volette (Rousseou x

Juventus) bijno zover dcrt ik kqn ov<

stcrppen nqqr notionole wedstrijder

Uiteindelijk zou ik nqqst hcor grocg

nog een Pcrord nqtionqcrl willen
rijden. De bolons tussen het verkop<

vcrn pocrrden en het behouden vqn
poorden voor de sPort is iets woor
ik de komende jcren cran wil werke

besluit de jonge ondernemer.

Marketingmix
von Dressage Stoble Inge Coenen

Produet; Handel in paarden (3\o/o-35Vo van de omzet)' € Lesgeven

(30-35% van de omzet)' u Paarden trainen (30o/o-35o/o van de omzet)'

Prxls; De prijs van een paard is afhankelijk van de kwaliteit en de

africhting. Eigenaren van verkooppaarden betalen de kosten voor.

training en na verkoop een vooraf afgesproken percentage provlsle'

* Dressuurles 50,00 euro p/u. n Trainen, aÍrichten en corrigeren van

(handels)paarden 650,00 euro p/maand'

àcu*t*, De locatie in Limburg is van oudsher ontstaan. Voordeel is dat

hier niet zo veel andere dressuurruiters zijn. Nadeel is dat je voor de

handel en de wedstrijden vaak wat ,uit de richting, zit. ln het ontwerp

van het bedrijf is goed nagedacht over een combinatie van logische

logistiek 
"n "Ln 

rJstige leáfvriendelijke uitstraling voor de paarden.

pámCItie: www.ingácoenen.com * Filmpjes van de te koop.staande

paarden op youtubó'com ('zonder filmpje komt niemand kijken')'

* Rdu"rter"n van te koop staande paarden.op www'sporthorses'nl o

Het concours ,lc Dressage event Pinksteren' is ook een belangrijke

maniervanpromotieVandestaleneenmiddelomnieuwecontacten
op te doen. * Voor het concours is een apart communicatieplan

gemaakt met daarin een powerpointpresentatie die onder meer,naar

áe uakperu en regionale pers is gestuurd en flyers en poste.rs om.het

evenement ondei de aandacht te brengen van potentiêle bezoekers'

Fere*atelefuexet*ir.tgl,Personeelismisschienniethelemaal.hetjuiste
woord. Er is een heel team dat me helpt bij het reilen en, zeilen,van di

stal. Dit team bestaat niet alleen uit familie en personeel, daar horen

ook zeker de hoefsmid, dierenarts enzovoorts bij.'
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