
Juryrapport Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019 voor Leon Thijsen van Stal Thijssen 

Thema 2019: Mens en dier 

 

 Stal Thijssen is 32 jaar geleden opgericht door ondernemer Leon Thijssen. Bij zijn ouders is hij op jonge leeftijd 

begonnen met het rijden van andermans paarden tegen een kleine vergoeding. Een oude kippenschuur is destijds 

omgebouwd tot paardenstal. Op dit moment staan er in Stal Thijssen circa 120 paarden en werken er ca. 16 

medewerkers. 

 Sinds enkele jaren is Stal Thijssen gevestigd op de Gelderdijk in Sevenum. De huidige bedrijfslocatie omvat een 

perceel van ruim zes hectare  grenzend aan een bosrijke omgeving met een prachtig stallencomplex met een 

kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De jury ervaart zelf de prettige leef- en werkomgeving voor zowel mens als 

paard. De rustieke buitenomgeving kent geen gelijkenis met de drukke 24-uurs economie en dit terwijl het bedrijf 

zich hier wel midden in bevindt.  

 De jury ziet een bedrijf dat stapsgewijs is opgebouwd waarbij de ondernemer, samen met zijn vrouw, hard heeft 

gewerkt om te komen waar hij nu staat. Stal Thijssen is een geweldig uithangbord voor de regionale, nationale en 

internationale paardensport.  

 De passie en bevlogenheid waarmee de ondernemer zijn boeiende verhaal over zijn “paardenwereld” presenteert 

maken indruk op de jury. Door gelijkenissen te trekken met voetbal en de Champions League legt de ondernemer 

de jury eenvoudig uit hoe Stal Thijssen paarden naar topniveaus brengt. Talentvolle paarden met goede 

bloedlijnen zijn belangrijk, maar het karakter van het paard bepaalt of deze uiteindelijk wel of niet de top haalt. 

Deze ondernemer ziet snel genoeg aan het gedrag van het paard, het liefst afwijkend van anderen, of het de top 

kan halen. De ondernemer is daarmee zeer succesvol actief in de “Champions Leage voor paarden”. 

 Het is voor de jury duidelijk dat deze ondernemer continu grote financiële risico’s loopt. Het breken van een been, 

koliek, of paarden met een ongewillig karakter kunnen er voor zorgen dat duur aangekochte en talentvolle 

paarden van enkele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s in één klap hun geldelijke waarde verliezen. 

De onderneming is echter dermate stabiel opgebouwd dat dit opgevangen kan worden. In deze tragische gevallen 

blijft de ondernemer met liefde zorg dragen voor zijn “peard”.  

 Het is het oog van de vakman en de succesvolle sportman om van de tien paarden één of twee toppers klaar te 

stomen die op Europees en wereldniveau prijzen pakken. Om in deze bedrijfstak succesvol te zijn is het essentieel 

om altijd talentvolle paarden in de ‘pijplijn’ te hebben zodat er regelmatig nieuwe toppers doorbreken. Bij 

talentvolle paarden is dus het zaak om generaties voort te zetten. Dit is precies de kern van deze economie waar 

Leon Thijssen een van de ca. 10 wereldspelers in is. 

 Deze ondernemer heeft van zijn hobby zijn beroep weten te maken.  Je moet een beetje gek zijn van het dier en 

de sport wil je het volhouden. Dit vraagt om specifieke inspanningen bij het vinden van de juiste medewerkers. 

 Stal Thijssen is een 1e generatie familiebedrijf waarbij de 2e generatie al actief is. Met drie kinderen, ieder met 

eigen activiteit binnen het bedrijf lijkt er opvolging aan te komen voor de ondernemer en zijn vrouw. De kinderen 

acteren op een hoog niveau binnen de paardensport. De ondernemer zal het bedrijf nooit aan hen opdringen. 

Heel graag wanneer zij het zelf willen! Het vraagt ontzettend veel van ze.  

 Voor de commerciële kant van het bedrijf borgt Stal Thijssen een wereldwijd netwerk van ca 15 contacten en 

agenten. Via deze partijen komt hij in contact met andere netwerken en uiteindelijke kopers van zijn paarden. 

Instrumenten als social media bereiken zijn doelgroep niet. Een website levert alleen maar meer werk op. 

 Kopers van zijn paarden zijn veelal te vinden in de VS en Canada. Voor deze afnemers is de hoogwaardige 

uitstraling van het bedrijf een indicatie dat men met een professional zaken doet en dat de koopwaar dus van 

hoge kwaliteit is. In Europa, het Midden Oosten en China doet de ondernemer ook zaken en hij is daarbij in staat 

om zijn verkoopstrategie telkens aan te passen aan de culturele verschillen. Dat vraagt om inlevingsvermogen. 

 Elk jaar worden talentvolle paarden klaargestoomd voor de onze Nationale ruiterploeg waar de ondernemer zelf 

ook zeer succesvol onderdeel van uitgemaakt heeft.  

 De nuchtere kijk op het leven  maken van deze ondernemer een prettig en toegankelijk persoon. In zijn 

bedrijfsomgeving onderhoudt hij goede contacten met buurtgenoten die zijn ontwikkeling van dicht bij volgen.  

 In zijn 32-jarige loopbaan heeft hij tal van mensen opgeleid die  vervolgens zelf succesvolle bedrijven hebben 

opgericht. Geen concurrenten maar partners met dezelfde passie. 

 Zijn bevlogen ondernemerschap maakt dat Horst aan de Maas zeer trots mag zijn op deze grootse ondernemer. 
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