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Ze was al succesvol als springamazone, maar SUUS KUYTEN 
legt de lat met springpaarden ook op andere manieren hoog. 

Samen met haar levenspartner Harrie Wiering - eveneens 
springruiter - runt ze op hun landgoed in Eemnes een inter-

nationale springstal. In september hield ze er haar eerste  
paardenveiling onder het label Suus Kuyten Auctions.  
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T 
amTam komt op veel bijzondere 
plekken, maar als de houten poort 
van Suus Kuyten Horses aan de 
Heidelaan in Eemnes geruisloos 
openschuift, wanen we ons op een 
filmset. We zijn beland in het pa-
radijs voor springpaarden én hun 

berijders. In de enorme buitenbak stuurt een ruiter een 
glanzend paard soepel over de hindernissen. De riet-
gekapte overdekte binnenmanege op het terrein heeft 
de allure van een romantische woonboerderij. In een 
prachtige vijver staan de waterlelies in volle bloei. 
Links en rechts zijn weiden waarin atletisch gebouwde 
paarden staan te grazen. Het terrein van circa vijf   
hectaren grenst aan meerdere zijden aan bos en hei. 
Uit een van de gebouwen komt Suus Kuyten met  
grote energieke stappen naar me toe lopen. “Eerst 
even een rondleiding doen?” 

Geen vakantie
Zo’n zes jaar geleden streken ze hier neer met hun 
sportpaarden: springamazone Suus Kuyten en haar  
levensgezel en zakenpartner, én internationaal spring-
ruiter, Harrie Wiering. Hun inmiddels vierjarige  
dochtertje Sophie berijdt de enige pony op het terrein. 
Suus: “Nou ja rijden, ze zit erop; de rest komt nog 
wel.” Het terrein en de gebouwen van de voormalige 
stoeterij met Arabische volbloedpaarden zijn de afge-
lopen jaren flink onder handen genomen. De stallen 
werden verbouwd en er werd een riante binnenbak  
gerealiseerd. De idyllische cottage achter de stallen 
waar het gezin volgend jaar gaat wonen, is nog ‘under 
construction’ maar het dak met de rode Engelse lei-
steentjes ziet er al veelbelovend uit. Suus kan niet 
wachten tot het zover is. “Wij gaan eigenlijk nooit met 
vakantie, daar hebben we geen tijd voor. Doordeweeks 
rijden we elke dag op meerdere paarden, in de week-
ends hebben we vaak wedstrijden.” Harrie bevestigt: 
“Wij reizen heel veel. Dit jaar zijn we in Miami en 
Mexico geweest en we gaan regelmatig naar het bui-
tenland op concours. Als je zo vaak in hotels verblijft, 
ben je blij als je een keer thuis bent.” Er is geen plekje 
op het terrein waar het niet lekker toeven is. Suus: 
“Het is hier heel erg zen. Voor ons én voor de paar-
den. Ook bezoekers zijn altijd heel enthousiast.” 

JAARLIJKSE VEILING
Op 13 september 2022 was de primeur van Suus Kuyten 
Auctions op haar eigen terrein in Eemnes. Op de eerste 
editie van dit jaarlijks terugkerende evenement bracht 
ze zo’n vijftien toppers op het podium: springpaarden in 
de leeftijd van drie tot en met acht jaar. Van zadelmak 
tot en met 1.40m springen, met inbegrip van een aantal 
goedgekeurde fokhengsten. 

HARRIE EN SUUS



Terug naar 't Gooi
Suus is geboren in Naarden, maar opgegroeid in België. 
Op haar zesde verhuisde ze daar met haar ouders en 
twee oudere zussen naartoe. Vrijwel haar hele school-
tijd heeft ze bij onze zuiderburen doorgebracht, al  
bespeur je geen vleugje Vlaams in haar manier van 
praten. “Ik heb altijd op Nederlandse scholen gezeten,” 
verklaart ze. Haar liefde voor paarden is in België  
ontstaan. “Er was een manege in de buurt, daar zag 
ik Pinkeltje, een pony die ik helemaal te gek vond.  
Ik kreeg hem voor mijn achtste verjaardag. Vanaf  dat 
moment kon ik me geen leven zonder paarden meer 
voorstellen en heb ik elke dag gereden.” Suus ontwik-
kelde zich rap tot een succesvol springamazone; ze 
werd drie keer nationaal jeugdkampioen. “Toen ik 21 
was zijn we teruggegaan naar Nederland en weer in 
Laren gaan wonen.” Ze zette de paardensport tijdelijk 
op een wat lager pitje en ging in Amsterdam studeren, 
Hotel- en Eventmanagement aan de Hogeschool Tio. 
“Hoe langer ik op de opleiding zat, des te duidelijker 
het me werd dat dit niets voor mij was.” 

Groots
“Hotellerie moet je liggen,” zucht ze. “Ik heb niet de 
ambitie om tafels op te dekken, maar de evenementen-
kant vond ik wel heel leuk en die komt me bij het  
organiseren van veilingen goed van pas.” Partner  
Harrie, die net langs loopt, glimlacht veelbetekenend. 
“Harrie zegt altijd dat het bij mij allemaal groots  
moet zijn,” verklaart Suus. Daar kunnen we ons  
iets bij voorstellen. Zeker als Suus begint te vertellen 
over de paardenveiling die in september heeft plaats-
gevonden. Het was niet haar eerste veiling, maar wel 
de eerste op het Eemnesser landgoed. Suus laat zien 
waar het evenement jaarlijks zal plaatsvinden. In de  
riante binnen manege worden vierhonderd zitplaatsen 
gecreëerd rondom de plek waar de paarden te bewon-
deren zullen zijn. De gasten zijn persoonlijk genodig-
den uit het eveneens grootse netwerk van Suus,  
professionals uit de internationale paardenwereld  
van heel Europa, Amerika, Mexico tot aan Saoedi- 
Arabië. “Eigenlijk had ik wel duizend mensen kunnen 
uitnodigen, maar ik besloot wat kleiner beginnen.”

Beste match
Behalve met de paardensport – Suus rijdt in de Global 
Champions Tour, de hoogste league – houdt het stel 
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zich ook bezig met het fokken van paarden. Een vak 
apart. Een tophengst en een topmerrie blijken geen  
garantie voor topnageslacht. Harrie: “Je kunt de beste 
bloedlijnen bij elkaar brengen; het blijft altijd afwach-
ten of  het veulen ook een topper wordt. Daarna duurt 
het nog eens tien jaar voordat een paard mee kan doen 
op topsportniveau.” En dat is nog niet het hele ver-
haal. Suus: “Zelfs het beste paard en de beste ruiter 
vormen niet per se de beste combinatie. Dat maakt dit 
vak juist zo mooi. Zo heb ik een hengst overgenomen 
met wie ik een veel betere klik heb dan zijn vorige  
berijders. Samen vormen we een goed team. Dat het 
zo werkt, is maar goed ook. Anders zou iedereen  
hetzelfde paard willen kopen.”      

MEER ZIEN
Meer zien van Suus en haar horses?
Instagram: @suuskuytenhorses en  
@suuskuytenauctions
www.suuskuytenhorses.com
www.suuskuytenauctions.com
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“ZELFS HET BESTE PAARD 

EN DE BESTE RUITER 

VORMEN NIET PER SE DE BESTE 

COMBINATIE.  DAT MAAKT 

DIT VAK JUIST ZO MOOI”

EERSTE VEILING 
VERPLETTEREND SUCCES
De eerste editie van Suus Kuyten Auctions in 
september is een groot succes gebleken, met 
verkopen naar professionele springstallen,  
een 100% verkoopratio en enthousiaste geno
digden. Ook het hartveroverende minipaardje 
Máximaatje werd geveild en hiermee haalden 
Suus en Harrie € 6.500 op voor het goede  
doel, het Prinses Máxima Centrum voor kinder
oncologie. Het geld is bestemd voor research. 
Na het diner en optreden van Hans en Candy 
Dulfer werden de vijftien veilingpaarden alle
maal verkocht. Met 110.000 euro was de acht
jarige hengst Jamal E.B. (ActionBreaker) de 
duurste; hij zal voorlopig in Nederlandse  
handen blijven. Suus is inmiddels alweer op  
zoek naar nieuwe paarden: “Deze veiling  
krijgt absoluut een vervolg!”


