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Jeroen Witte en Emmelie Scholtens gingen bijna vier 

jaar geleden samenwonen in Schijndel en Trainingsstal 

Witte Scholtens was geboren. Emmelie boekt succes na 

succes met hengsten als Astrix, Charmeur, Desperado 

en Apache. Door Jeroen klaargemaakte paarden gooien 

hoge ogen op de hengstenkeuring en de NMK. Het jonge 

ondernemersduo timmert duidelijk aan de weg en kan 

steeds vaker kiezen voor kwaliteit.

‘ GOED
 COMMUNICEREN
  met elkaar en met de klanten’

Een dag op pad met…

Emmelie Scholtens 
en Jeroen Witte



 7.30 UUR

Het sperma winnen van de dekhengsten is één van de eerste activiteiten die ’s morgens 
op het programma staan. Piet Kuypers van Hengstenhouderij Kuypers uit Nederwetten 
komt als eerste voor Desperado (Vivaldi x Havidoff), Dorado (Krack C x Rousseau) en 
Apache (UB40 x Krack C). De hengsten dekken in een vaste volgorde en Apache is als 
laatste van dit drietal aan de beurt. “Dat weet hij precies”, vertelt Jeroen, die de hengsten 
altijd zelf laat springen. Emmelie houdt zich bewust afwezig. Ze kijkt wel een keer om 
het hoekje, maar zorgt ervoor dat Apache haar niet ziet of hoort. “Ik ben zijn berijder en 
hij moet mij niet associëren met het dekken”, legt ze uit. “Gelukkig dekken de hengsten 
allemaal makkelijk”, vertelt Jeroen. 
Om half negen komt Ronald Heesakkers van hengstenhouderij Joop van Uytert sperma 
halen van de hengsten Charmeur (Florencio x Jazz) en Estoril (Zhivago x Gribaldi). Char-
meur (foto 1) weet wat er moet gebeuren. Hij schacht op stal al uit, loopt braaf mee naar 
de dekruimte, springt zonder twijfelen op de bok en dekt in één keer. 

 9.00 UUR

Ondertussen heeft Emmelie haar eerste paard al gereden. De hengst Dorado (foto 2) 
heeft goed zijn best gedaan en mag na een lekkere douche nagenieten onder het 
solarium. Groom en vaste medewerker Susan van Dongen helpt Emmelie bij het op- en 
afzadelen van de paarden. Na Dorado is Santo Domingo (Samba Hit x Flemmingh) aan 
de beurt. Bij deze zevenjarige ruin lieten de jonge ondernemers hun vakmanschap 
spreken. Het paard is voor de helft van Emmelie en Jeroen. “Twee jaar geleden werd 
hij 25e in de Pavo Cup en dus mocht hij het jaar erop aan de voorselecties van het 
WK meedoen. Zijn eigenaren vroegen mij daarvoor. Ik ging bij hem kijken, maar hij liep 
nog niet zo overtuigend. Toch ben ik er even opgestapt omdat een gevoel soms veel 
meer zegt. De knop was bij mij meteen om. Hij gaf me zo’n goed gevoel, echt een fijn 
werkwillig paard”, blikt Emmelie terug. 
Amper twee weken later reden ze de eerste WK-selectie, en op het WK eindigden ze 
als zevende. Inmiddels is Emmelie al een paar keer succesvol ZZ-Zwaar gestart met de 
ruin (foto 3). “De meeste paarden die ik rijd zijn van anderen en daarvan weet je dat 
ze een keer verkocht worden. Met Santo Domingo is dat voorlopig niet de bedoeling. 
Ik wil graag Grand Prix starten met hem en zijn mede-eigenaren zijn het daar gelukkig 
mee eens. Uiteindelijk zal hij wel een keer verkocht worden, maar voorlopig nog niet.” 

Trainingsstal Witte Scholtens

Jeroen Witte (29)
Emmelie Scholtens (27)

10 stallen, kunnen extra bij-
huren
Aparte hengstenstal
Dekfaciliteiten
Binnenbaan 36 x 16 m
Buitenbaan 20 x 60 m
Longeercirkel
Trainingsmolen
Drie paddocks
13 paarden in training (incl. 3 
merries voor de keuring)
1 vaste medewerker/groom
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 10.30 UUR

Jeroen begint na de stalwerkzaamheden met het longeren van een aantal jonge paarden 
(foto 4). Zijn specialiteit is het keuringsklaarmaken van hengsten en merries. Dit jaar heeft 
hij een aantal merries voor zichzelf en nog een aantal die hij voor zijn vader klaarmaakt. 
“Niet te veel, want ik wil graag kwaliteitswerk leveren en anders is het niet meer leuk. We 
kunnen inmiddels ook meer eisen stellen aan de paarden die we krijgen en dat doen we 
ook. We gaan voor kwaliteit. Dat geldt ook voor de paarden die Emmelie rijdt. We vinden het 
belangrijk dat het goed past. Er zijn hier goede paarden weer weggegaan, omdat de klik er 
niet was. Dat zijn zaken waar je eerlijk in moet zijn. Het gaat ons niet om de aantallen, maar 
om kwaliteit en de resultaten. Niet alleen voor ons, ook voor de eigenaar van het paard.”

 11.30 UUR 

Emmelie heeft inmiddels Apache getraind (foto 5). “Charmeur en Desperado hebben een dagje 
vrij, want die hebben gisteren in Ermelo gelopen bij een trainersbijeenkomst. Estoril wordt 
door Jeroen gelongeerd”, vertelt Emmelie. Met Apache werd ze vorig jaar Lichte Tour-kampioen 
en tweede tijdens de indoorkampioenschappen. “Deze zomer rijd ik geen kampioenschap 
met hem aangezien hij ook volop dekt. Los daarvan wil ik hem deze zomer doortrainen rich-
ting Grand Prix. We zijn al rustig wat aan het oefenen en dat pakt ‘ie goed op.” 

 12.30 UUR 

Er wordt meestal met al het personeel geluncht (foto 6). Susan van Dongen is bij Emmelie 
en Jeroen in dienst. Peter Wetzelaer, Barrie Peters en Charissa Buurmeijer werken voor Nico 
Witte, de vader van Jeroen. “Zakelijk is alles gescheiden. Emmelie en ik hebben een vof en 
huren de stallen van Stal Witte. In de praktijk loopt alles door elkaar. Dat is ook helemaal 
geen probleem en maakt het alleen maar leuker”, vertelt Jeroen tijdens de lunch. Wanneer 
de stallen uitgemest moeten worden, werkt Jeroen ook gewoon met de jongens mee (foto 
7). “Ik vind het fijn om te helpen, het hoort erbij en ik heb er geen hekel aan”, aldus Jeroen. 
“En het gaat ook het snelst als jij meewerkt”, vult Emmelie lachend aan. 

 13.30 UUR 

Jeroen en Peter gaan bij het nieuwe stallencomplex honderd meter verderop wat paarden 
buitenzetten. Als eerst mogen kampioensmerrie D.Obertje (v. San Remo) en haar twee 
weken oude veulen van Apache naar buiten (foto 8). Daarna gaan vier jaarlinghengsten in 
de paddock. Dit gedeelte van het bedrijf is drie jaar geleden door Nico aangekocht. Er staat 
een stallencomplex, er zijn vier loopstallen en wat paddocks. Voor de toekomst staat een 
grotere rijhal op het programma. Door de uitbreiding is er meer weiland bijgekomen en daar 
ligt weer een vijf meter brede galoppeerbaan omheen. Deze wordt gebruikt om paarden te 
trainen, maar ook om lekker te galopperen of uit te stappen.

 14.30 UUR 

Emmelie is klaar met haar laatste paard, de zesjarige Begijnhoeve’s Citho (Johnson x Flo-
restan I). Ze rijdt de merrie nu een poosje en mag haar op 18 juni in Ermelo laten zien in 
de voorselecties van het WK in Verden. 
Het tweetal heeft nu even tijd om op de foto te gaan en om wat vragen over hun job als 
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ondernemer te beantwoorden. De taken binnen het bedrijf zijn duidelijk verdeeld. Emmelie 
rijdt de paarden en geeft les en Jeroen is overal inzetbaar. Hij doet alle overige werkzaam-
heden; van het trainen van de keuringspaarden, zorgen voor voer en stro, het slepen van 
de bak tot de administratie en het contact met de klanten. In de beginjaren hadden ze veel 
aan de expertise van Nico en inmiddels hebben ze zelf al veel kennis en ervaring opgedaan 
als ondernemer. Tips voor anderen hebben ze genoeg. “Hard en netjes werken, want de 
mensen betalen ervoor en verwachten prestaties”, meent Jeroen. “En realistisch en eerlijk 
zijn naar jezelf en naar je klanten toe, zodat ze graag terug willen komen”, vult Emmelie 
aan. Maar het belangrijkste vindt het duo goed communiceren. “Zowel met elkaar als met 
de klanten. Duidelijkheid is alles.”

 16.00 UUR

Emmelie gaat lesgeven (foto 9). Dat doet ze zo’n drie à vier dagen per week van ’s middag 
16.00 tot ongeveer 20.00 uur ’s avonds. Daarnaast geeft ze geregeld clinics in het hele land. 
“Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.” 

 18.00 UUR 

Jeroen sleept tussendoor snel nog even de bak (foto 10) en gaat eten koken terwijl Emmelie 
lesgeeft. “Ja, dat is mijn taak. Geen culinaire hoogstandjes, maar wel met pannen. Het is 
meer dan alleen maar ontdooien”, lacht hij.   EXTRA
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