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VETERINAIR BAS STELTENPOOL BEGON NA 13 JAAR

“Ik kan al m’n passie
LELYSTAD – Een interview met veterinair Bas Steltenpool uit
Lelystad blijkt een belevenis. Als ik na anderhalf uur weer in de
auto stap is James Herriot voorbij gekomen en is zijn herstart
besproken: welke dierenarts gaat op z’n 47e nog voor zichzelf
beginnen en heeft dan op zijn bedrijfslogo een paard en een
wisent staan? En blijkt hij kolonel te zijn, die defensie adviseert
paarden in te zetten bij de ‘special forces’. Een verrassend en
boeiend portret.
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Ga eens praten met Bas Steltenpool want welke
veterinair gaat vandaag de dag vanuit een
gesettelde positie voor zichzelf beginnen? Zo
ongeveer luidde de opdracht van de redactie. En
inderdaad, de eerste indruk bij het oprijden van
het terrein is er niet een van een gelikte
dierenartsenpraktijk of een geslaagde ondernemer. Aan de keukentafel van een overigens fraai
woonhuis blijkt al na enkele minuten, dat Bas
Steltenpool (48) door het leven gaat als een
energieke veterinair, die het leven als een grote
uitdaging ziet en er alles uit wil halen.

omgang met de dieren. Ik doe de begeleiding van
de Prezwalski-paarden en de wisenten in het
Natuurpark Lelystad en van de Konikpaarden in
het Horsterwold. Die wisenten zijn een belevenis
op zich. Wist u, dat er op de wereld nog maar
vijfduizend leven? Ze zijn onbenaderbaar en er is
een verdovingsgeweer nodig om ze te vangen en te
kunnen behandelen. Ik vind het bijzonder dat werk
te mogen doen. Daarom heb ik een paard én een
wisent in mijn bedrijfslogo staan. Flevoland is de
provincie met de meeste paarden per hoofd van
de bevolking; dus dat zit wel goed”.

PASSIE

EERSTE LIJN

In dat beeld past zijn herstart. Vorig jaar begon hij
voor zichzelf na verschil van inzicht en visie binnen
de maatschap van dierenartsen. Veel wil hij er niet
over kwijt en uit niets blijkt rancune. Steltenpool
staat, naar herhaaldelijk in ons gesprek blijkt,
positief in het leven. “Ik kan nu weer mijn passie
kwijt en daar krijg ik veel energie van”, zo stelt hij.
Door een concurrentiebeding kon hij zijn klanten
een jaar lang niet bedienen, maar hij trok zijn
eigen plan.
“Op je 47e een nieuwe start maken? Nou, so
what? Het is hard werken en ik moest mijn eigen
administratie en apotheek opzetten, maar dat is
niet extreem veel werk. Ik had m’n eigen netwerk
en heb daarvan voor zover het kon gebruik
gemaakt. Ik ben primair paardenarts. Ik geniet van
de ruimte en de natuur in Flevoland, van het
buiten zijn, van de contacten met de boeren en de

In het leven van de jonge Alkmaarder Bas
Steltenpool speelden paarden een grote rol: als
jochie van acht al op de manege en als jongeman
trouwrijden bij Stal Wester en tuigpaarden trainen
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bij Egbert Emmink (“Ik zat onder andere achter
Waterman, Dietlof en Renovo”). Als aankomend
student wilde Bas maar al te graag dierenarts
worden, maar dat ging niet vanzelf. Hij moest vier
keer mee loten; pas de vierde keer was het raak
en kon hij aan de studie. In afwachting daarvan
maakte hij een wereldreis en deed hij als
‘parkeerstudie’ een jaar zoötechniek. Tijdens zijn
studie studeerde hij ook twee maanden in
Californië. Eenmaal afgestudeerd, wilde hij
ervaring opdoen in Engeland waar hij terecht
kwam bij een praktijk in Midden-Engeland, in de
Valley of the White Horses.
“Drie jaar werkte ik daar in een sfeer en entourage,
die deed denken aan de tv-serie James Herriot.
Prachtig! In 1999 kwam ik terug naar Nederland
om binnen een maatschap in Lelystad, gespecialiseerd in de behandeling van grootvee, te gaan
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MAATSCHAP OP 47-JARIGE LEEFTIJD VOOR ZICHZELF

voor het vak kwijt”
werken. Ik deed daar naast rundvee de paarden.
In 2014 ben ik voor mezelf begonnen; ik wilde mijn
eigen plan trekken.
Wat me voor ogen staat? Een kleine eerstelijns
praktijk voor paarden en herkauwers, die gaat voor
kwaliteit en een goede begeleiding van dieren en
eigenaren. Ik wil met de mensen kunnen
meedenken, ook als ze niet over een groot budget
beschikken. Op 1 juli 2015 treed Walter Schutjens
bij mij in dienst; ik vind hem heel capabel en ben
blij met hem. Ik ben niet uit op een grote praktijk.
Ik denk aan een driepersoonspraktijk, overzichtelijk, praktisch als het gaat om de verdeling van het
werk en de diensten, met een ‘normale’ werkdruk
zodat er ook tijd is voor iets anders. Ik heb goede
contacten met de Diergeneeskundige Faculteit in
Utrecht en de paardenklinieken van Waling
Haytema in Wolvega en Frerik ter Brake in
Emmeloord en verwijs zo nodig naar hen door. Zij
hebben veel kennis en specialismen in huis en de
samenwerking levert een win-win-situatie op. Ik
ben altijd ondernemend geweest en nu ga ik
voorzichtig investeren in m’n eigen accommodatie;
ook met het oog op m’n pensioen. Zo bouwen we
twee vakantiehuisjes waar paardenliefhebbers
terecht kunnen om bijvoorbeeld te genieten van
de natuur en de Zeebodemtrail te rijden”.

Een goede begeleiding van dieren en eigenaren staat voorop

KOLONEL
Het feit, dat hij niet werd ingeloot, had tot gevolg,
dat hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen.
Steltenpool: “Ik moest opkomen bij de intendance
in Bussum. Als 19-jarige had ik het commando
over een peloton van 40-45 man. Later ben ik
overgeplaatst naar de Geneeskundige Dienst. Ik
heb de band met defensie altijd aangehouden, wil
wat betekenen voor de B.V. Nederland. Toen ik
dierenarts was geworden heb ik me afgevraagd:
wat kan ik voor defensie doen? Ik bedacht, dat
alle NAVO-landen dierenartsen binnen defensie
hebben omdat paarden en paardgerelateerde
zaken van belang kunnen zijn. Denk aan paarden
voor ceremoniële taken, maar ook aan onderwer-

pen als voedselveiligheid, rampenbestrijding. Ik
ben daarover gaan praten, heb de militaire
veterinaire dienst mogen opbouwen en werd
kolonel reservist, die leiding geeft aan 7
reservisten-dierenarts. Wij adviseren over allerlei
veterinaire zaken. Waar we ons zoal mee bezig
houden? Hoe houden we de speurhonden in Mali
gezond? Toen we in Afghanistan actief waren
hebben we geadviseerd over de inzet van ezels. De
soldaten van de ‘special forces’ geven we
cursussen over het gebruik van paarden in
moeilijke omstandigheden. Denk aan de inzet van
pakpaardjes in het hooggebergte of bij de
bevoorrading van ingesneeuwde observatieposten

waardoor de militairen zelf veel minder hebben te
sjouwen. De paardensector is in ons land van
groot belang. Als materieel uit oorlogsgebieden
terugkomt moet voorkomen worden, dat
bijvoorbeeld het West Nile Virus wordt meegebracht. We zijn dus vooral preventief bezig. In het
verleden is veel kennis van paarden binnen
defensie verdwenen. Wij halen dat weer boven
water. Leuke bijvangst is, dat ik vice-voorzitter ben
van de Militaire Prestatietocht Te Paard, een
jaarlijkse endurancerit van 35 tot 40 km waaraan
door militairen uit diverse NAVO-landen wordt
deelgenomen. Ik ben dus heel breed met m’n vak
bezig en dat is écht genieten!”
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