
Anky van Grunsven (42) heeft drie gouden 
olympische dressuurmedailles. Daar hoeft  
wat haar betreft geen vierde bij. Bovendien 
heeft ze een nieuwe hobby: reining. Anky is 
tegenwoordig cowgirl en dat bevalt haar goed. 

“Maar als er iemand voor Londen met een 
fantastisch paard komt, zeg ik geen nee.”
Door Ronald van dam  |  BeelD Clemens Rikken

‘Ben ik niet cool 
als cowgirl?’
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Eerst even wat beleefdheden uitwisselen. 
Hoe is het met Bonfire?

“Super. Die loopt verderop in de wei. Hij galop-
peerde me laatst ondersteboven, omdat hij naar zijn 
zin een half uur te laat naar buiten mocht. Grappig 
om te zien. Hij is nu 27, voor een paard is dat oud. In 
mensenjaren is dat over de tachtig. Maar Bonfire is 
nog supergezond. Prisco, mijn eerste Grand Prix-
paard, heb ik laten inslapen een maand voordat hij 
34 werd. Het is goede grond hier, zeggen we dan.”
En met Salinero?

“Die staat hier ook op stal en is nu zestien. Hij heeft 
begin dit jaar een blessure opgelopen, een beschadi-
ging op de plek waar het zadel zit. De genezing heeft 
langer geduurd dan wij dachten, alles bij elkaar een 
maand of vier. Ik ben nu weer licht met hem aan het 
werk. Niks moet, alles mag. We gaan niets forceren.”
Was je met Salinero naar de WK in Kentucky  
gegaan als hij fit was geweest?

“Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik mee zou doen als ik 
een reële kans zou hebben om een medaille te be-
halen. Maar toen bleek dat die blessure langer ging 
duren dan gedacht, had ik geen zin om het met hem 
te gaan forceren. Dat heeft Salinero niet verdiend. ”
En met Whizashiningnogwat, dat paard waar-
mee je aan de WK reining hebt meegedaan?

“Whizashiningwalla bedoel je. Daar wil ik nog een 
paar wedstrijden mee rijden en dan gaat hij terug 
naar z’n eigenaren. Ik ben blij dat ik hem een jaar 
lang heb mogen gebruiken, want het is best moeilijk 
om een paard te kopen dat bij je past. Uiteindelijk 
was het doel van die mensen om publiciteit te krij-
gen voor de reiningsport. Nou, dat is gelukt. Whiza-
shiningwalla is voor een mij een goede leermeester 
geweest, maar de kenners zeggen dat hij niet genoeg 
kwaliteiten heeft om ermee door te gaan. Daarom 
overweeg ik nu zelf een reiningpaard te kopen.”

Verzadigd
Je deed mee aan een wedstrijd zonder kans te  
maken op een medaille. Hoe was dat?

“Salinero was geblesseerd en Painted Black was al 
verkocht, dus ik had me teruggetrokken voor de 
WK-dressuurploeg. Inmiddels was ik al met reining 
begonnen, als hobby. Ik had nooit gedacht dat ik 
naar de WK zou gaan, want ik vond mezelf er abso-
luut niet klaar voor. Maar ineens kwam er door een 
blessure bij het paard van Jurgen Pouls een plek  
vrij in het reiningteam. Ik heb twee nachten niet  
geslapen. Bij de dressuur was ik gewend om voor de 
prijzen te rijden en nu ga je mee in de wetenschap 
dat je niets betekent. Moest ik dat wel doen? In het 
belang van de ploeg heb ik toch ja gezegd. Een ge-
weldige ervaring. Het gaf me een enorme kick. Goed, 
ik was slechts 39ste, maar reed wel een persoonlijk 
record. Reining is echt iets heel anders. Dressuur  
is heel beheerst en statig, dit is juist het tegenover-
gestelde. Je rijdt hard en het hele stadion leeft luid-
ruchtig mee.“
Hoe is het om iets totaal nieuws te moeten leren?

“Ik had het nodig. Vroeger heb ik als meisje gespron-
gen en wel eens een cross gereden, en uiteindelijk 
ben ik in de dressuur terechtgekomen. Dat is voor 
mij nog steeds het mooiste dat er is. Alleen, als je 
drie keer op rij een gouden medaille bij de Spelen 
wint, wat is dan nog de uitdaging?”
Een vierde…

“Ik was verzadigd. Dus dacht ik: nu moet ik iets gaan 
doen wat ik niet goed kan, want anders gaat de 
scherpte er af. Omdat Rieky Young, de kopvrouw 
van de nationale ploeg, mijn vriendin is en hier 
maar tien minuten vandaan woont, lag reining voor 
de hand. Ik heb met haar wel eens aan shows en  
clinics meegedaan. Sommige dingen gaan al goed, 
sommige nog niet. Het is prettig om te weten dat er 
dingen zijn die ik nog niet beheers. Ik wil niet klaar 
zijn met alles kunnen.”
Maar reining heeft niet dezelfde status als  
dressuur en je kunt er geen olympisch goud  
mee winnen…

“Dacht je dat dressuur wel status had voordat ik  
wereldkampioen werd? Weet je hoeveel mensen  
er toen op de tribune zaten? Een stuk of tien. Ik heb 
reining nu al een heel eind mee op de kaart weten 
te zetten, mede dankzij mijn dressuursuccessen. 
Dressuur is mijn vak, mijn ding. Daar ben ik heel 
goed in en dat kan ik ook goed overbrengen. Ik heb 
geen idee of ik in reining de beste ga worden. Het is 

nu een uit de hand gelopen hobby en ik zie het als 
een uitdaging om mezelf te verbeteren. En weet je, 
olympische medailles heb ik al. Het is trouwens 
nooit mijn drijfveer geweest om olympische medail-
les te winnen. Als ik elke dag met die gedachte op 
een paard moet stappen, was ik twintig jaar geleden 
al gestopt.”
Anky van Grunsven als cowgirl, het is wel even 
wennen.

“Vind je me niet cool? Ik heb er zelf geen moeite mee 
dat er ineens een heel andere Anky op het paard zit. 
Ik vind het juist superkicken om met een cowboy-
hoed op en een mooie bling bling blouse aan rond 
te rijden. Volgens mij is mijn outfit er op vooruit  
gegaan.”

ramp
Wat kunnen we nog van je verwachten bij de 
dressuur? Er komt een heel mooi evenement  
aan in Londen.

“Ik heb al zes van die evenementen meegemaakt. 
Zes, hè! Ik vind niet dat je maar onbeperkt mee moet 
blijven doen. Kijk, ik heb altijd in mijn eigen paarden 
geïnvesteerd. Toen ik Salinero destijds kocht, ben ik 
voor het paard gegaan. Dat risico heb ik met veel 
plezier genomen en daar heb ik nooit een seconde 
spijt van gehad. Maar er kan morgen iets misgaan 
met het paard en dan is al je kapitaal weg. Nu heb  
ik in een trainingscentrum geïnvesteerd, omdat ik 
intussen 42 jaar ben, twee kinderen heb en omdat  
ik denk dat ik mijn toekomst anders moet gaan op-
bouwen dan tien jaar geleden. Dus paarden oplei-
den, jonge ruiters begeleiden en niet meer zelf in 
een goed paard investeren. Maar komt er iemand 

die zegt: ‘Anky, kijk eens, hier heb je een fantastisch 
paard, wil jij ermee rijden?’ Dan zeg ik geen nee. En als 
dat niet gebeurt, lig ik daar geen seconde wakker van.” 
En het goud in Londen is bij de dressuur al  
vergeven aan Totilas, toch?

“Totilas is een superpaard. De verkoop van Totilas 
aan Paul Schockemöle, de Duitse paardenhandelaar, 
is een enorme klap voor de Nederlandse dressuur. 
Gelukkig hebben we nog Parzival van Adelinde  
Cornelissen, ook een geweldig paard. Die combinatie 
heeft Edward Gal en Totilas vorig jaar bij de EK ver-
slagen. Er kan in twee jaar van alles gebeuren. Ik  
heb geen glazen bol. Op het moment wordt Totilas 
alleen ingezet voor de dekdienst.”
Is een paard 15 miljoen euro waard?

“Het is maar wat iemand er voor wil geven. Totilas is 
nu tien jaar. Het is niet alleen een toppaard in de 
dressuur, maar ook een goedgekeurde dekhengst. 
Voor een buisje met zijn sperma wordt ruim vijfdui-
zend euro betaald.”
Wat betekent dit voor Edward Gal?

“Voor hem is het verschrikkelijk, een ramp. Hij ziet 
zijn kansen op een olympische medaille in rook op-
gaan. Toch zal het voor hem niet als een verrassing 
zijn gekomen. Dat risico loop je als je op een paard 
van een ander rijdt. Eigenaar Cees Visser heeft er 
nooit een geheim van gemaakt dat hij Totilas zou 
verhandelen voor een goede prijs.” 
Je twitterde: ‘Totilas is sold!’ En dat leidde tot 
boze reacties in het Gal-kamp.

“Ik heb nog steeds geen idee wat ik verkeerd heb ge-
daan. Ik was zo’n beetje de laatste die het meldde. Ik 
heb geprobeerd contact te krijgen met Nicole Werner, 
de trainer van Edward, maar dat is niet gelukt.”

‘Ik vind het juist superkicken 
om met een cowboyhoed op en 
een mooie bling bling blouse 

aan rond te rijden’

Anky vAn 
Grunsven
2 januari 1968, Erp
Bij- en merknaam:
Anky (wettelijk gedeponeerd)

erelijst
6 keer deelneemster aan de 
Olympische Spelen
8 olympische medailles (3 keer 
goud, 5 keer zilver)
8 keer ruiter van het jaar
1 keer ruiter van de eeuw (2001)
1 keer sportvrouw van het jaar 
(1994)
2 keer indoorkampioen (KNHS) 
zware tour
6 keer Nederlands kampioen 
lichte tour
13 keer kampioen van Nederland
3 keer Europees kampioen (1999, 
2005 en 2007)
2 keer wereldkampioen (1994 en 
2006)
9 keer eerste in de finale van een 
wereldbeker

1988: 26ste bij de Olympische 
Spelen van Seoul met Prisco,  
5de in de landenwedstrijd
1992: 4de bij de Spelen van 
Barcelona met Bonfire, zilver in de 
landenwedstrijd
1996: zilver bij de Spelen van 
Atlanta met Bonfire, zilver in de 
landenwedstrijd
2000: goud bij de Spelen van 
Sydney met Bonfire, zilver in de 
landenwedstrijd
2004: goud bij de Spelen van 
Athene met Salinero, 4de in de 
landenwedstrijd
2008: goud bij de Spelen van 
Beijing met Salinero, zilver in de 
landenwedstrijd

WhereAbouts
“De wereldkampioenschappen 
werden voor het eerst in Amerika 
gehouden. We zaten in een echt 
paardengebied. Overal waar je 
keek: gras, paarden en hekken. 
Maar ze zijn daar vooral gek van 
de rensport. Ik had verwacht dat 
die Amerikanen bij de dressuur 
helemaal los zouden gaan, maar 
het was een beetje een tamme 
bedoeling. Dat viel me wel tegen.”

het intervieW

Waar? 
In het kantoor van Anky van Grunsven, 
in het gloednieuwe onderkomen van 
het Anky Education Center, in Erp.
Wanneer vond het gesprek 
plaats?
Op woensdag 6 oktober, rond half 
drie. En op vrijdag 22 oktober telefo-
nisch nog een keer, om Van Gruns-
vens reactie te vragen op de verkoop 
van het Nederlandse succespaard 
Totilas.
Hoelang duurde het gesprek?
45 Minuten. Anky is een vlotte prater. 
Het telefonische gesprek nam een 
kleine tien minuten in beslag.
Wat dronk de geïnterviewde? 
Niets. De interviewer een cappuccino, 
geserveerd door de moeder van Anky. 
En later nog een glaasje water.
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Misschien zit jij straks wel op Totilas in Londen.
“Denk je dat een Duitser een Nederlands toppaard 
koopt en dan een Nederlandse amazone gaat bellen 
om op dat paard aan de Olympische Spelen mee te 
doen? Die kans acht ik niet zo groot. Iemand schreef 
ergens: ‘If you can’t beat them, buy them!’ Duitsland 
heeft ons een behoorlijke slag toegebracht.”

Halleluja
In de Formule 1 bepaalt de auto voor 70 procent 
het resultaat. Hoe groot is de succesfactor van het 
paard?

“Een goed paard is essentieel. Daarom heb ik Painted 
Black ook verkocht. Een prima paard, Painted heeft 
in de Grand Prix goede scores behaald, dus ik had 
met hem echt wel bij de eerste vijf kunnen rijden bij 
de WK. Maar niet bij de eerste drie. En ik ga niet van 
start in de wetenschap dat de vijfde plaats het 
hoogst haalbare is, dat zit niet in me.”
Bonfire één keer goud, Salinero twee keer. Geef 
Anky een toppaard en ze wordt olympisch  
kampioen…

“Als ik een goed paard heb waar het mee klikt wel. 
Eén keer in je leven heb je een wonderpaard. Dat 
weten alle paardenmensen. En ik heb daarna nog 
een keer zo’n wonderpaard mogen rijden. Alles 
moet alleen wel meezitten. Toen ik Bonfire kreeg, 
was hij tweeënhalf jaar. Dan weet je ook niet dat je 
een toekomstig olympisch kampioen koopt. Salinero 
was zes, daar hadden we al iets meer verwachtin-
gen van. Maar ja, het moet allemaal wel eerst gebeu-
ren. Bij mij is het drie Spelen achter elkaar gelukt. 
Halleluja! Als het hier bij blijft, ben ik tevreden. Er is 
niets meer waarvan ik denk: dat heb ik nog niet. Ik 
heb het super voor elkaar, ben gelukkig. Alleen: ik 
wil niet nu al achterover leunen en gaan rentenieren. 
Daar heb ik nog te veel drive voor.”
Nu ga je naar Oekraïne. Wat moet je daar nou?

“We hebben een contract gesloten met Vitaliy  
Gayduk, oud-minister van Staal en Industrie. Door 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het niveau 
van de paardensport in Oekraïne erg gedaald en 
daar wil mijnheer Gayduk wat aan veranderen. Hij 
heeft bedacht dat hij daarvoor goede trainers nodig 
heeft en is voor de dressuur bij ons uitgekomen. Het 
is de bedoeling dat we jonge ruiters uit Oekraïne 
gaan trainen en paarden voor ze uitzoeken. Zij ko-
men naar ons toe, en wij gaan daar ook naartoe.”
Waarom help jij hem?

“Omdat ik altijd anderen heb geholpen. Ik heb nu 
ook weer jonge ruiters uit andere landen over de 
vloer, een meisje uit Zwitserland, eentje uit Canada. 
Ik wil anderen vooruit helpen, de sport helpen  
ontwikkelen. Dat gaan we de komende vijf jaar in 
Oekraïne ook doen. En het is financieel een aanlok-
kelijk aanbod, maar ja, wie werkt er tegenwoordig 

nog voor niets? We doen het vooral, omdat het een 
goed verhaal is. Ik wil best geld verdienen, maar niet 
als er allemaal haken en ogen aan zitten. Daar ben ik 
iets te eigenwijs voor. Er zijn geen beperkingen, we 
mogen van Gayduk ons eigen plan trekken.”
Tot slot, wat doe je tijdens de Spelen in 2012?

“Geen idee. Weet je, ik won in 2004 een wereldbeker-
wedstrijd in Duitsland. Ik was helemaal gelukkig en 
blij. Een journalist vroeg: ‘Wat is de volgende uitda-
ging?’ Ik zei: ‘Laat mij eerst vandaag genieten, dan 
kan ik misschien morgen gaan denken aan wat ik 
overmorgen ga doen.’ Terwijl ik naar huis reed, hoor-
de ik dat mijn vader was opgegeven. Een week later 
was hij dood. Wat is dan het nut van een jaar of lan-
ger vooruit denken? Ik leef liever bij de dag.”  •

Anderen over Anky vAn grunsven
Sjef Janssen
partner en bondscoach 

dressuurploeg: 

“Ik vind de nieuwe hobby van 
Anky prima. Door aan reining 
te gaan doen, verbetert ze 
haar balans. Maar als het aan 
mij ligt gaat ze in Londen op 
voor haar vierde gouden  
medaille. Dat zou haar de  
Nederlandse sporter maken 
met de meeste olympische 
deelnames en de meeste 
olympische medailles.” 

rieky Young 
reining-collega: 

“Ik vind het een compliment 
voor mijn sport dat Anky het 
is gaan doen. Een mooie  
promotie voor reining. Ze  
is nog geen jaar bezig en 
deed toch al mee aan de WK. 
Of ze wereldkampioen kan 
worden? Ze heeft talent, 
maar de wereldtop in het  
reining is breder dan bij de 
dressuur.”

Adelinde Cornelissen 
dressuur-collega: 

“Ik heb Anky dit jaar voor 
het eerst, bij de WK in 
Kentucky, bezig gezien 
met reining. Knap werk. En 
dat in zo’n korte tijd. Wat 
mij betreft is ze erbij in 
Londen. Als ze meedoet, 
wil ze winnen. Op de olym-
pische gedachte – mee-
doen is belangrijker dan 
winnen – zit Anky niet te 
wachten. Gelijk heeft ze.”
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