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Voor u ligt het Meerjarenbeleidskader van de Konink-
lijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) 
voor de jaren 2011 tot en met 2016. De KNHS is de paar-
densportbond van Nederland. Paardensport omvat 
alle sportactiviteiten met een paard of pony, gezeten 
op het paard of erachter op de bok van een menwagen 
of rijtuig. De KNHS wil daarnaast ook een thuis bieden 
aan de paardenliefhebber, die plezier in de omgang 
met het paard heeft en vanuit die motivatie allerlei 
andere activiteiten met een paard ontplooit.

Het beleid van de KNHS is in het Meerjarenbeleids-
kader op hoofdlijnen geformuleerd. De ambities van de 
KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstel-
lingen geformuleerd. Zowel de recreatieve sporter, de 
(ambitieuze) wedstrijdsporter als de topsporter vinden 
hun plek binnen dit kader. De gedetailleerde invulling 
van de doelstellingen en de wijze waarop deze gerea-
liseerd worden, wordt jaarlijks vastgelegd in de jaar-
werkplannen met bijbehorende (meerjaren)begroting.

De KNHS biedt voor elke paardensporter een passend 
sportaanbod, gericht op het vergroten van de kwali-
teit van en het plezier in de omgang met het paard.  
De paardensporter en  het paard staan daarbij centraal. 
Welzijn en veiligheid van paard en sporter zijn essen-
tieel.

De paardensport in Nederland wordt gedragen door 
vele partijen. Denk aan de sporters zelf, paardenfok-
kers, eigenaren van paarden en pony’s, verenigingen, 
maneges en andere hippische bedrijven, sponsors, 
concoursorganisaties, overheden, stamboeken, belan-
genorganisaties, terreineigenaren en de partners op 
het KNHS-centrum in Ermelo. 

De paardensport en de paardenhouderij nemen een 
steeds grotere plaats in de maatschappij in. Omge-
keerd laat de maatschappij zich steeds meer in met 
de paardensport. De KNHS wil dat de paardensport 
een maatschappelijk breed aanvaarde sport is en blijft.  
De zorg voor paardenwelzijn, een veilige sportbeoefe-
ning voor mens, paard en omgeving, een zorgvuldige 
inpassing van paardensport en paardenhouderij in 
wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, natuur-, 
landschap- en recreatiebeleid en de rol van de paar-
densport als mededrager van maatschappelijke oplos-
singen vragen de komende jaren extra aandacht.

De drie hoofddoelstellingen van KNHS-beleid zijn:
1. De kwaliteit van de sport verbeteren.
2. De distributie van de sport verbeteren.
3. De efficiency van de organisatie verbeteren.

Dit Meerjarenbeleidskader is tot stand gekomen met 
inbreng van vele betrokkenen bij de paardensport. 
Zij hebben hun kennis en ervaring ingebracht om er 
gezamenlijk voor te zorgen, dat dit plan aansluit bij de 
wensen en behoeften van de paardensport.

Het bestuur van de KNHS kijkt er naar uit om samen 
met u het Meerjarenbeleidskader te vertalen naar 
concrete activiteiten en deze ten uitvoer te brengen. 
Zo zorgen wij er samen voor dat paardensporters met 
plezier en ambitie onze sport kunnen uitoefenen. 

Theo Ploegmakers
Voorzitter

Voorwoord  

Voorwoord
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De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is de 
paardensportbond die bevordert dat zoveel mogelijk mensen van jong 

tot oud op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport 
kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard 

en de paardensporter als lid van de KNHS staan daarbij centraal!

De kernwaarden van de KNHS zijn: ambitieus, deskundig, plezier, 
respectvol, sportief, en open.

Missie



De paardensport in Nederland kent grote sportieve successen en is in 
economisch en maatschappelijk opzicht een factor van betekenis. 

De omzet in de Nederlandse paardenhouderij bedraagt 1,5 miljard euro.  
Na de voetbalsport, waarin 1,6 miljard euro omgaat, is de hippische 

sport in economisch opzicht de tweede sport.

visie



  visie

een 
bloeiende 
tak van 
sport

Er zijn 6.600 hippische of hippisch gerela-
teerde bedrijven waarin 12.500 mensen 
werkzaam zijn. In Nederland zijn er 450.000 
paarden, 30.000 fokkers en worden er jaar-
lijks 12.000 veulens geboren. Een miljoen 
mensen dragen de paardensport een warm 
hart toe waaronder 450.000 actieve paar-
densporters. Van hen zijn er 210.000 lid van 
de KNHS; daarmee behoort de KNHS tot de 
grootste sportbonden van Nederland. Het 
merendeel van de paardensporters rijdt of 
ment recreatief vanuit het plezier in de 
omgang met het paard. Ongeveer 50.000 
combinaties van sporter en paard meten 
zich jaarlijks met elkaar in wedstrijdver-
band tijdens meer dan 800.000 starts. 
Internationaal behaalt Nederland op het 
hoogste niveau grote successen in mennen,         
dressuur en springen. Kortom, de paarden-
sport is een groeiende en bloeiende tak van 
sport. De KNHS faciliteert en versterkt als 
sportbond deze ontwikkelingen. 



  visie

vereniging 
op Maat

De KNHS zet zich in om ledenbehoud en 
ledengroei te realiseren. De KNHS wil de 
komende jaren meer aansluiten bij de 
behoeften van de verschillende typen 
leden. Het aanbod moet meer op maat, 
van goede kwaliteit en goed verspreid 

over het land toegankelijk zijn. Dat vraagt 
om een heroriëntatie op de wijze waarop 
het aanbod via verenigingen, ruitersport-
centra en andere aanbieders momenteel 
gestructureerd en ingevuld is. 



  visie

De in dit Meerjarenbeleidskader gestelde 
doelen kunnen alleen worden bereikt door 
nauw samen te werken met zakelijke part-
ners, partnerorganisaties, overheden en 
andere stakeholders. Die samenwerking 
moet passen binnen de voorwaarden van 
maatschappelijk verantwoord verenigen c.q. 
ondernemen.
De sportieve infrastructuur moet de leden faci-
literen en uitdagen tot het beleven van plezier 
en tot het leveren van de beste prestaties.             

De KNHS blijft daarbij ook de komende jaren 
een belangrijke rol spelen door verenigingen 
te steunen bij hun ontwikkeling naar 
moderne en vraag gestuurde lokale leden-
organisaties.  Lokaal en regionaal zal samen-
werking tussen verenigingen, manege-
bedrijven, gemeenten en lokale organisaties 
tot stand moeten worden gebracht zodat 
het aanbod aan de leden versterkt kan        
worden.

saMenwerken



  visie

De KNHS zet zich in voor het bevorderen van paardenwelzijn en 
de veiligheid voor mens, paard en omgeving, een zorgvuldige 
inpassing van paardensport en paardenhouderij in wet- en regel-
geving, ruimtelijke ordening, natuur-, landschap- en recreatie-
beleid en de invulling van de gevraagde rol van de paardensport 
als mededrager van maatschappelijke oplossingen.

  

Maatschappelijke 
oMgeving



  visie

Nederland aan de top van de hippische wereld! De paardensport 
is een kansrijke en bewezen medaillesport en daarmee van groot 
belang voor het realiseren van de Top 10-ambitie van NOC*NSF.
We bouwen aan een winnend topsportklimaat waar topsporters 
zich binnen bewezen en innovatieve wedstrijd- en trainings-
programma’s optimaal kunnen voorbereiden op het leveren van 
wereldprestaties. Hiervoor wordt de topsportstructuur geprofes-
sionaliseerd zodat de KNHS binnen de mondiale medaillewed-
loop structureel haar plek bij de top behoudt.

  

internationaal 
presteren



  visie

internation ale 
saMenwerkingsaMbitie

De KNHS is aangesloten bij de internationale hippische sportkoepel 
Fédération Equestre Internationale(FEI). Naast de sporttechnische 
en programmatische samenwerking tussen de hippische sportbonden 
vraagt de FEI ook nadrukkelijk aan hippisch meer ontwikkelde landen 
om de nieuw aangesloten landen te ondersteunen. De KNHS gaat 
met een aantal landen aan de slag! 



  visie

  

coMMunic atie
Om deze doelen en speerpunten te bereiken heeft de KNHS 
draagvlak en steun nodig. Dialoog en communicatie zijn 
daarbij onontbeerlijk. De dialoog met de eigen achterban, 
partners, stakeholders en over heden zal interactief gesti-
muleerd worden met eigentijdse marketing, communicatie 
en sponsormiddelen. Zo kunnen de doelen en speerpunten 
uit het Meerjarenbeleidskader gerealiseerd worden.
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1.1.  AMBITIE PAARDENWELZIJN
De KNHS waarborgt - binnen de mogelijkheden van de 
aan haar verbonden paardensporters - het welzijn van 
de paarden. Daarbij is het uitgangspunt dat een ieder 
die paarden of pony’s houdt en in welke discipline of 
hippische activiteit dan ook de sport beoefent, de plicht 
heeft zorg te dragen voor een goede dagelijkse verzor-
ging, huisvesting en deskundige omgang met het 
paard (KNHS nota welzijn paarden 2008).

1.2.  ACHTERGROND AMBITIE PAARDEN-
WELZIJN

De paardensport is een sport met een dier. Dit betekent 
voor de KNHS en haar leden een extra verantwoordelijk-
heid om binnen de sport het paardenwelzijn te borgen. 
Paardenwelzijn staat daarom centraal bij alle ambities 
en doelstellingen van het Meerjarenbeleidskader. 

Daarnaast wordt het gebruik van paarden en de sport-
beoefening met paarden steeds kritischer door de 
samenleving gevolgd. Het beoefenen van de paarden-
sport moet niet alleen acceptabel zijn voor degenen 
die aan de sport deelnemen, maar moet ook worden 
geaccepteerd en ondersteund door de samenleving. 

Van groot belang is, dat de samenwerking tussen 
paard en paardensporter wordt gekwalificeerd als een 
klein maar zeer elementair team. Alleen een paard dat 
‘goed in zijn vel zit’ voert op een verantwoorde en  
plezierige manier de gevraagde activiteiten uit. 

In de voorgaande jaren zijn al vele actiepunten gereali-
seerd: 
•  wedstrijdsport: reglementering voor het gebruik 

van hulpmiddelen, tuchtrechtspraak, leeftijd en 
deelname paarden en pony’s, verbod op gecou-
peerde staarten en flexibel springen.

•  veiligheid: opleidingen en trainingen, promotie vei-
ligheidscertificaat, aanpassing reglementering, 
specifieke aanpassingen binnen disciplines (zoals 
de breekboom in eventing), het gevaar van prikkel-
draad onder de aandacht brengen, veilig op weg 
met de trailer promoten en de verkeerscampagne 
Weet wat je doet als je een paard ontmoet.

•  kennis van de omgang met en de verzorging van 
paarden: praktijkcursus, boek en internetcursussen 
over paard en welzijn, horsemanship in opleidin-
gen voor instructeurs, educatie en voorlichtings-
events en voorlichting via de KNHS-media. 

•  handhaving: opleiden Federatievertegenwoordigers, 
meer toezicht op en adequate handhaving van de 
regels. Het tuchtrecht wordt daarbij actief ingezet.

•  promotie van sportief gedrag ten opzichte van het 
dier: artikelen in tijdschriften, actie Fair Play.

Ondanks de vorderingen in de afgelopen jaren op het 
gebied van paardenwelzijn is het noodzakelijk dit 
beleid versterkt door te zetten. De redenen daarvoor 
zijn de verbeterde kennis en inzichten, waardoor de 
normen voor de omgang met het paard regelmatig 
worden aangepast, en de nog steeds bestaande kennis-
leemte bij bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld de 
beginnende paardensporter en paardenhouder. Daar-
bij maakt de KNHS zich zorgen om de grote groep paar-
densporters en paardenhouders, die niet is aangeslo-
ten bij de georganiseerde paardensport (geschat 50% 
van het totaal). De wijze waarop deze groepen met het 
paardenwelzijn omgaan is mede bepalend voor de vor-
deringen, die behaald worden op het gebied van paar-
denwelzijn en het imago van de paardensport.  
De KNHS bereikt deze groep met voorlichting over 
aspecten van paardenwelzijn en door commitment te 
bewerkstelligen voor het waarborgen van paardenwel-
zijn. De concentratie op het verbeteren van het paar-
denwelzijn zal van verenigingen en leden een voort-
durende inspanning vergen.

Hoofdstuk 1
Paardenwelzijn  
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DOELSTELLINGEN PAARDENWELZIJN

a.   Leden van de KNHS respecteren en waarborgen het welzijn van 
paarden.

b.  De KNHS confronteert leden, instructeurs en officials, die het welzijn 
van het paard niet respecteren, met hun gedrag; de KNHS vindt dit 
gedrag onacceptabel.

c.  De KNHS activeert de dialoog over paardenwelzijn tussen paarden-
sporters, paardenliefhebbers, niet-paardensporters en maatschap-
pelijke organisaties.

d.  De KNHS voert met partners onderzoek uit naar vraagstukken over 
paardenwelzijn.

e.  De KNHS voert op paardenwelzijn gerichte activiteiten uit, zelf-
standig en samen met partners en de Sectorraad Paarden.

f.  De KNHS besteedt ruime aandacht aan de preventie en bestrijding 
van dierziekten via alle beschikbare mediakanalen.

g.  De KNHS beschermt jonge paarden door de ontwikkeling van voor 
hen verantwoorde sportmogelijkheden.

h.  In de inhoud van door de KNHS geïnitieerde opleidingen, educatieve 
activiteiten en instructie is er veel aandacht voor paardenwelzijn.

Hoofdstuk 1  Paardenwelzijn

1.3.
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Hoofdstuk 2
Paardensport in de 

maatschappij   

2.1.  AMBITIE PAARDENSPORT IN DE 
MAATSCHAPPIJ

De KNHS positioneert de paardensport midden in de 
maatschappij. Met het paard en de paardensport als 
uitgangspunt levert de KNHS een bijdrage aan het 
invullen van maatschappelijke thema´s.

2.2.  ACHTERGROND AMBITIE PAARDEN-
SPORT IN DE MAATSCHAPPIJ

Sport ondersteunt belangrijke maatschappelijke doel-
stellingen zoals binding tussen verschillende sociale 
groepen en milieus en het bevorderen van de volks-
gezondheid. De paardensport brengt daarin een extra 
dimensie omdat de omgang met het paard sporters 
dichter bij de natuur brengt en hen verantwoordelijk-
heid aanleert. De KNHS zet zich in om sporters met 
een beperking een voor hen geschikt sportaanbod 
te bieden.  De taak van de KNHS ligt daarbij vooral 

op het uitbreiden en verbreden van de aangepaste 
sportmogelijkheden zoals volledige integratie van 
het aangepast sporten in het reguliere wedstrijdcir-
cuit. Het aangepaste sporten wordt uitgebreid naar 
meer disciplines.  Wedstrijd- en evenementorganisa-
ties worden gestimuleerd om aangepast sporten in 
hun programma’s op te nemen. Ook binnen de KNHS 
topsportprogramma’s hebben Para Equestrian spor-
ters een volwaardige plaats. De KNHS zal kinderen en 
volwassenen met een beperking, die ambitie hebben 
om te sporten, stimuleren om te kiezen voor de paar-
densport.  Voor het aanbod voor recreatieve  sporters 
met een beperking zijn de betrokken organisaties zoals 
de Federatie paardrijden gehandicapten (FPG) en de 
ruitersportcentra en verenigingen die deze sporters 
paardrijden bieden, van groot belang. De KNHS werkt 
met deze aanbieders samen om samen te zorgen voor 
een totaal aanbod voor de sporters met beperkingen. 
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DOELSTELLINGEN PAARDENSPORT IN 
DE MAATSCHAPPIJ

a.  De KNHS biedt, mede in samenwerking met betrokken organisaties, 
een passend aanbod voor sporters met een beperking.

b.  De KNHS stimuleert en promoot de aangepaste paardensport.

c.  De KNHS bevordert de veilige omgang met het paard. 

d.  De KNHS laat de paardensport aansluiten bij maatschappelijke 
thema’s.

e.  De KNHS levert samen met de FNRS passende buitenschoolse opvang 
(BSO) waarin paardensport een belangrijke rol gaat spelen. 

2.3.
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Hoofdstuk 3
De paardensporter centraal    

3.1.  AMBITIE PAARDENSPORTER 
  CENTRAAL 
De KNHS stelt de paardensporter centraal; dat is een 
speerpunt van het Meerjarenbeleidskader. De KNHS 
is een vereniging van paardensporters voor paarden-
sporters. De komende jaren maakt de KNHS de omslag 
van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte sport-
bond met een bijpassend product- en dienstenpakket. 
De KNHS biedt haar leden een gevarieerd sportaanbod, 
waarbij iedere sporter op zijn of haar manier en niveau 
wordt gefaciliteerd. De KNHS communiceert daartoe 
actief en interactief met de sporters.

De KNHS biedt in 2016 zowel de prestatief als de 
recreatief gerichte paardensporter een plaats binnen 
de sport. Het sportaanbod is passend bij de leeftijds-
klassen en de daarbij behorende levensfase. Het spor-
taanbod is door de sporter gemakkelijk te vinden en 
de verschillende sportvormen hebben een logische 
samenhang. De sporter vindt altijd iets van zijn gading 
bij de KNHS. Bij een switch naar een andere manier van 
paardensport beoefenen, is er dus geen reden om de 
aansluiting met de georganiseerde sport op te zeggen.

De KNHS biedt de verschillende sportvormen een eigen 
plek binnen de sportstructuur. In onderstaand schema 
wordt dit als voorbeeld toegelicht zonder uitputtend te 
zijn in de opsomming. 

Om de paardensporter de komende jaren goed te 
kunnen bedienen, is er een analyse gemaakt van de 
externe factoren die de paardensport beïnvloeden, van 
de ontwikkelingen in de sport in het algemeen en van 
de ontwikkelingen in de paardensport in het bijzonder. 
De volgende paragrafen vatten deze ontwikkelingen 
samen; in bijlage 1 vindt u meer gedetailleerde gege-
vens. 
 

3.2.  ACHTERGROND EXTERNE INVLOE-
DEN OP DE PAARDENSPORT

De ontwikkeling en de betekenis van de paardensport 
in de komende jaren worden beïnvloed door externe 
factoren. Deze hebben een effect op de groeimogelijk-
heden van de paardensport en de ruimte, die de paar-
densport en de paardenhouderij in de maatschappij 
kunnen benutten.

Groeiende bevolking
In 2035 zal de Nederlandse bevolking met 1,1 miljoen 
mensen gegroeid zijn naar 17,5 miljoen Nederlanders. 
Naar verhouding zal een groter aandeel van de bevol-
king bestaan uit allochtone Nederlanders en mensen 
ouder dan 65 jaar terwijl het aandeel jeugd daalt. 
Er ontstaan grotere regionale verschillen: de bevol-
king in de Randstad groeit terwijl o.a. Zuid-Limburg, 
Groningen en Zeeland krimpregio’s worden.

Ruimtegebruik onder druk 
Het ruimtegebruik in ons land staat in toenemende 
mate onder druk. Niet alleen heeft dit te weinig toegan-
kelijke groene gebieden tot gevolg, maar ook beper-
kingen voor het aanpassen of creëren van accommoda-
ties. Toch zijn er nieuwe impulsen zoals de omvorming 
van de agrarische sector en de zogenaamde gebieds-
gerichte aanpak. 
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Economische onzekerheid 
De economische betekenis van de paardensector wordt 
geschat op 1,5 miljard euro. De afgelopen decennia was 
er sprake van een periode van economische groei, maar 
vanaf het jaar 2010 is deze groei onzeker. De gevolgen 
van de economische crisis voor de paardensector 
zijn nog niet duidelijk en zullen doorlopend moeten 
worden gemonitord. De KNHS ziet hierin een taak. 

Veranderende leefpatronen leiden tot nieuwe spor-
tieve ontwikkelingen
Door de vergrijzing van de bevolking en de verandering 
van leefpatronen wordt de aandacht voor gezondheid 
en bewegen groter. Niet alleen stimuleert de over-
heid sport en bewegen om de explosieve stijging van 
de kosten van de gezondheidszorg te kunnen vermin-
deren, maar ook de grotere beschikbaarheid van vrije 
tijd onder werkenden en gepensioneerden creëert een 
vrijetijdsindustrie waarin commerciële aanbieders ook 
voor sporters nieuwe vormen van sportieve vrijetijds-
besteding introduceren, met vaak hogere kwalitatieve 
normen. 

3.3.  ACHTERGROND ONTWIKKELINGEN 
IN DE SPORT

De sportwereld ondergaat veranderingen waarmee 
ook de paardensport geconfronteerd wordt. Onder-
staande ontwikkelingen in de sport worden in bijlage 
1 toegelicht.

Van de Nederlandse bevolking doet 65% aan sport; 
28% van de sporters is aangesloten bij een vereniging 
of bond. Het aantal sporters stijgt jaarlijks, maar blijft 
achter bij de bevolkingsgroei. De uitgaven voor sport 
stijgen nog steeds jaarlijks. In 2008 werd voor 9,5 
miljard euro aan sportuitgaven besteed.

Het onderscheid tussen sport en beweging vervaagt. 
Mensen die meer willen sporten of bewegen worden 
ook aangetrokken door het modieuze imago van 
sporten. Sportconsumenten zijn bereid meer te betalen 
voor sportaccommodaties als die tegemoet komen aan 
hun kwaliteitseisen. Verenigingen hebben daarop nog 
geen passend antwoord.

In 2009 is het Olympisch Plan 2028 gelanceerd. Het 
uiteindelijke doel is om in 2028 de Olympische Spelen 
in Nederland te organiseren. De eerste fase van het 
Olympisch Plan tot 2016 richt zich op het meer sport-
minded maken van Nederland. De KNHS ondersteunt 
dit initiatief voor de paardensport.

3.4.  ACHTERGROND ONTWIKKELINGEN 
IN DE PAARDENSPORT IN GETALLEN 

De paardensport mag zich verheugen in een groeiende 
belangstelling, zowel van prestatiegerichte sporters als 
recreatieve sporters. De afgelopen jaren is het aantal 
lidmaatschappen gestaag gestegen van 150.000 in 
2004 tot 210.000 in 2009. 

De verdeling over de leeftijdscategorieën laat zien dat, 
in tegenstelling tot de landelijke trend in de sport, het 
aantal jeugdleden is gestegen; een groot aantal van 
hen is ruiterpaspoorthouder.

Gemiddeld is 80% van de paardensporters vrouw; 
bij de jeugd is het aandeel vrouwelijke sporters het 
hoogst. In de categorieën vanaf 45 jaar is het aandeel 
mannen en vrouwen in balans. 

In 2006 is tevens onderzocht wat de belangrijkste 
motieven zijn om de paardensport te beoefenen. Hieruit 
blijkt dat de verbondenheid met het dier en de natuur 
voor paardensporters het belangrijkste motief is.
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3.5. DOELSTELLINGEN DE PAARDENSPORTER 
CENTRAAL

a  De KNHS ontwikkelt en implementeert een voor iedere ledengroep 
duidelijk, eenvoudig te vinden en samenhangend sportaanbod waarin 
leden zich herkennen en waardoor zij zich thuis voelen bij de KNHS.

b  De KNHS biedt paardensporters in verschillende levensfasen een 
passend aanbod waardoor ze hun leven lang de paardensport 
kunnen beoefenen als lid van de KNHS. De werving van nieuwe paar-
densporters richt zich met name op de schooljeugd en ‘herintreders’. 

c  De KNHS bereikt niet-leden, die de paardensport beoefenen, met 
voorlichting over belangrijke thema’s zoals veiligheid en paarden-
welzijn en motiveert niet-leden om zich aan te sluiten bij de georga-
niseerde paardensport. 

d  De KNHS biedt het individueel lidmaatschap als mogelijkheid voor 
leden die geen verenigingslidmaatschap ambiëren. 

e  Het aandeel jongens en mannen stijgt in de periode 2011 tot en met 
2016 door inzet van een voor hen passend sportaanbod. 

f  De KNHS realiseert tenminste een ledengroei van 3 tot 4% per jaar 
tot en met 2016. (Opmerking: het marktonderzoek dat door de KNHS 
wordt gedaan, zal aangeven of deze groei-potentie realistisch is.)

g  De KNHS maakt het voor de sporters mogelijk de overgang van presta-
tief naar recreatief sporten en andersom gemakkelijk te maken waar-
door er geen reden is om de aansluiting bij de georganiseerde sport te 
verliezen en daarmee het lidmaatschap van de KNHS op te zeggen.

h  De KNHS sluit de lidmaatschapsstructuur aan bij de verschillende 
doelgroepen van de KNHS, de inrichting van de sport en de aange-
boden producten en diensten.
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paarDensport
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4.1.  AMBITIE WEDSTRIJDSPORT
De KNHS beheert de wedstrijdsport optimaal. Sport-
techniek en sportontwikkeling worden enerzijds 
gericht op het verhogen van de kwaliteit van de sport-
prestatie, met aandacht voor veiligheid en welzijn van 
paard en ruiter. Anderzijds wordt de sport afgestemd 
op de verschillende sportambities en leeftijdsgroepen, 
met veel aandacht voor allround paardensportmoge-
lijkheden. Hierdoor zal een groeiend aantal paarden-
sporters deelnemen in een voor hen passende sport-
omgeving.  

4.2.  ACHTERGROND AMBITIE WED-
STRIJDSPORT

Ledengroei
Het KNHS-ledenbestand groeit jaarlijks met 3 tot 4%, 
maar het aantal wedstrijdruiters groeit minder snel. 
Zorgelijk is, dat bij de ponyruiters een daling te zien is. 
Een reden tot zorg is ook het dalende aantal mannen 
in de wedstrijdsport, zeker waar het de ponywedstrijd-
sport betreft. Meer achtergrondinformatie is te vinden 
in bijlage 2.

Sportcircuits
Door een betere afstemming van de sport op de ambi-
ties van minder prestatief ingestelde ruiters zal er, 
naast het prestatieve circuit, een extra circuit ontstaan 
van competitieve sporters. Hierdoor wordt de drempel 
voor een recreatieve sporter verlaagd om eens deel te 
nemen aan de wedstrijdsport.

Instructie  
Om goede opleiding en begeleiding van de sporters 
met de verschillende sportambities te waarborgen, 
zal de opleiding van instructeurs hierop afgestemd 
worden. Bovendien zal deze opleiding een allround 
basis hebben; daarna is pas specialisatie mogelijk. 
Hierdoor kunnen instructeurs hun sporters in meer 
disciplines beter begeleiden en kunnen zij de allround 
vaardigheden van de sporters verbeteren.  

Kinder- en jeugdsport
Voor de kinderen en de jeugd in de paardensport 
wordt de sport afgestemd op leeftijdscategorieën, 
waardoor de sport leuker en begrijpelijker wordt voor 
de kinderen tot circa 12 jaar. Vanaf 12 jaar zal de sport 
zo ingericht worden, dat de overgang van pony naar 
paard geen drempel meer vormt voor doorstroming. De 
kinder- en jeugdsport zal een allround insteek krijgen 
wat de sportvaardigheden gedurende de sportcarrière 
van deze jonge sporters ten goede komt. Dit allround 
karakter zal, door een stoerdere uitstraling, ook meer 
jongens in de sport aantrekken.

Talentontwikkeling
Het Rabo Talentenplan is zeer succesvol en richt 
zich op de nationale toptalenten. Voor de regio-
nale jeugdtalenten zal een prestatief circuit worden 
opgezet, met passende training en begeleiding.  
De KNHS zal hierbij o.a. gaan samenwerken met regio-
besturen en Talenten Training Centra. Door deze opzet 
kunnen regionale talenten gemakkelijker doorstromen 
naar het Rabo Talentenplan. 

Hoofdstuk 4
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DOELSTELLINGEN WEDSTRIJDSPORT

a)  De KNHS stimuleert in alle wedstrijddisciplines een verantwoorde 
omgang met het paard.

 
b)  De KNHS richt de wedstrijdsport in naar sportbeleving en sluit deze 

aan bij de verschillende doelgroepen door middel van het opzetten 
van verschillende wedstrijdcircuits (Impuls, prestatief).

c)  De KNHS stimuleert allround paardensport, d.w.z. het beoefenen van 
meer disciplines, o.a. de eventingsport.

d)  De KNHS verbetert de wedstrijdsport structureel op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau door partijen te activeren een integraal actie-
plan per discipline op te stellen en uit te voeren.

e)  De KNHS verbetert de promotiestructuur voor de verschillende 
wedstrijdklassen, waarbij er meer ruimte is voor verschillende ambi-
ties en ontwikkeling van de sporters en de opleiding van het paard.

f)  De KNHS promoot, stimuleert en activeert de team- en verenigings-
sport.

g)  De KNHS ontwikkelt een kinder- en jeugdbeleid met daarbij een 
KNHS Jongerenraad.

h)  De KNHS ondersteunt de regio’s bij het opstellen en uitvoeren van een 
regionaal jeugdbegeleidingsplan. Er worden regionale jeugdconsulenten 
gescout en opgeleid.

i)  De KNHS stimuleert en promoot de wedstrijdgerichte paardensport 
voor sporters met een beperking. 

Hoofdstuk 4 Wedstrijdsport

4.3. j)  De KNHS ondersteunt de regio’s bij het opzetten van een sportcircuit 
voor regionale talentontwikkeling.

k)  De KNHS verbetert de beoordeling en daarmee de kwaliteit van de 
wedstrijdsport door het invoeren van een licentiesysteem voor offi-
cials en een juryvolgsysteem.

l)  De KNHS verbetert de handhaving van de regels op de wedstrijden 
door het aanpassen van de profielen en de opleidingen voor Federa-
tievertegenwoordigers.

m)  De KNHS vereenvoudigt de reglementen en spelregels waardoor de 
sport beter begrijpbaar en handhaafbaar wordt.

n)  De KNHS richt de organisatie van de wedstrijdsport meer in op disci-
plines, met voor iedere wedstrijdsportdiscipline een eigen aanspreek-
punt in Ermelo en in de regio’s.

o)  De KNHS ontwikkelt en implementeert een ruim aanbod aan wedstrijd-
sportproducten voor de verschillende doelgroepen (Impulsrubrieken, 
stijlrubrieken, regionale en landelijke prestatiecompetities).

p)  De KNHS ontwikkelt een leeftijdsgericht wedstrijdsportaanbod voor 
zowel kinderen, jeugd als senioren. Ook worden nieuwe wedstrijd-
vormen onderzocht.

q)  De KNHS zet zich in om talentvolle sporters en talentvolle paarden bij 
elkaar te brengen.

r)  De KNHS wordt geadviseerd door één technische commissie per 
discipline. 
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5.1. AMBITIE
De KNHS stelt zich ten doel kwalitatief de sterkste 
afvaardigingen naar Olympische Spelen, Wereldkam-
pioenschappen en Europese Kampioenschappen af te 
vaardigen in de acht FEI- paardensportdisciplines.

5.2. ACHTERGROND AMBITIE TOPSPORT
De laatste jaren is de mondiale medaillewedloop in de 
topsport geïntensiveerd. Steeds meer landen hebben 
hun investeringen in de topsport opgeschroefd; zo ook 
Nederland. Landen verwachten het succes van hun 
topsporters op belangrijke internationale competities 
en concoursen doelbewust te vergroten door uitvoe-
ring van een strategisch topsportbeleid.

De KNHS onderschrijft de visie van het NOC*NSF, 
waarin het streven wordt aangegeven om bij de Top 10 
van de wereld te (blijven) horen. Om de Top 10-ambitie 
structureel te kunnen realiseren wordt vastgehouden 
aan de focusgedachte uit de NOC*NSF-sportagenda. De 
paardensport is hierin een bewezen en kansrijke sport.

Concreet betekent dit voor Nederland de ambitie om 
medailles binnen te halen op de komende Europese 
Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen Vier-
spannen, de Olympische Spelen van Londen in 2012, de 
Wereldruiterspelen in Normandië in 2014, de Olympi-
sche Spelen van Rio de Janeiro in 2016 en de jaarlijkse 
Europese Kampioenschappen voor ponyruiters, juni-
oren en young riders.

De KNHS investeert in topsport omdat het een wervend 
referentiekader is voor de breedtesport. Topsport zorgt 
voor aansprekende rolmodellen. We identificeren ons 
graag met de passie, ambitie, discipline en resultaten 
van de topsporter. Topsport is voor sporters op de lagere 
niveaus een legitiem en nastrevenswaardig doel.  

De kennis en inzichten uit de topsport over bijvoor-
beeld training, welzijn en voeding van paarden zijn 
ook op andere niveaus bruikbaar. Daarnaast dient de 
topsport als public relations-middel voor de breedte-
sport; de aandacht van de media voor topsport heeft 
positieve neveneffecten voor de bond in het algemeen 
en de breedtesport in het bijzonder.

Nederland heeft de afgelopen jaren in de dressuur, 
het mennen en het springen bewezen bij de absolute 
wereldtop te horen. De concurrerende landen onder-
scheiden zich steeds meer van ons land door grotere 
financiële mogelijkheden. Om aansluiting te houden 
bij de wereldtop is het van belang kwaliteitsvolle 
paarden op te leiden én te behouden voor de Neder-
landse paardensport. Voor de paradressuur zal de 
kwaliteit van de paarden van doorslaggevend belang 
zijn voor de continue aansluiting met de wereldtop.

Daarnaast is de rij- en mentechniek van de ruiters, 
amazones en menners in de nationale selecties van 
doorslaggevend belang. Topcombinaties gedijen het 
beste in een volwaardig topsportklimaat. De eventings-
port is nu te veel afhankelijk van enkele individuen. Het 
is noodzakelijk, dat er een grotere kweekvijver ontstaat 
van potentiële topcombinaties van geschikte paarden 
en talentvolle ruiters, die een grote disciplinespecifieke 
kennis hebben. Ook reining en endurance zijn nog te 
veel gebaseerd op het succes van een enkele topcombi-
natie; deze disciplines verdienen verdieping en verbre-
ding. De stap naar de mondiale top zal voor de disci-
pline voltige gezocht worden in het samenbrengen van 
goede voltigeurs in een nationaal team. 

Talentherkenning is de opstap naar de topsport.  
Het scouten, selecteren en opleiden van potentiële 
sporttalenten gebeurt via het Rabo Talentenplan, de 
ruggengraat van de KNHS-talentontwikkeling. 

Hoofdstuk 5
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DOELSTELLINGEN AMBITIE TOPSPORT 

a)  De KNHS stimuleert in alle topsportdisciplines een verantwoorde 
omgang met het paard.

b)  De KNHS draagt bij aan het continueren van de structurele wereld-
toppositie voor de Nederlandse paardensport.

c)  De KNHS zendt de kwalitatief sterkst mogelijke afvaardigingen naar 
kampioenschappen voor landenteams en individuele deelnemers 
in alle FEI-disciplines. De KNHS ondersteunt en begeleidt deze deel-
nemers optimaal. Voor uitzending naar Olympische-, Paralympische 
Spelen en Wereldkampioenschappen geldt dat uit te zenden teams 
en/of individuele deelnemers hebben bewezen bij de beste acht van 
de wereld te kunnen horen. 

d)  De KNHS continueert en verbetert waar mogelijk het succesvolle pro-
gramma voor talentherkenning en talentontwikkeling van ruiters.

e)  De KNHS verhoogt het  opleidings- en trainingsniveau voor coaches, 
trainers en kaders.

f)  De KNHS zet in op adequate medische en fysieke begeleiding van 
sporters.

g)  De KNHS realiseert een adequate veterinaire begeleiding van de 
topsportpaarden.

h)  De KNHS innoveert de topsport om concurrenten voor te blijven.

i)  De KNHS ontwikkelt een scoutingsysteem voor talentvolle paarden 
en organiseert een match met talentvolle sporters. 

j)  De KNHS verbetert de relatie met de eigenaren duurzaam, gericht op 
behoud van topsportpaarden in Nederland.

5.3. k)  De KNHS ondersteunt de internationale topsportconcoursen met als 
doel de internationale concurrentie te bevorderen en promotie van 
de topsport te bewerkstelligen.
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6.1. AMBITIE RECREATIESPORT
In 2016 is het sportaanbod voor de recreatieve paar-
densporter vergroot en vinden de recreatieruiter en de 
recreatiemenner een plek bij de KNHS.

6.2.  ACHTERGROND AMBITIE RECREA-
TIESPORT

De KNHS is gegroeid naar een sportbond met onge-
veer 80% recreatieve paardensporters. Zij hebben een 
FNRS Ruiterpaspoort (33%), SRR Ruiterbewijs (22%), SRR 
Koetsierbewijs (11%) of zijn lid van een lokale vereni-
ging, maar hebben geen startkaart (15%).  De leden, die 
binnenkomen via een Ruiterpaspoort, Ruiterbewijs en 
Koetsierbewijs, hebben in eerste instantie contact met 
de FNRS en de SRR en niet met de KNHS. De binding met 
de KNHS moet tot stand komen door het producten- en 
dienstenpakket waaronder het blad Paard&Leven. 

Voor deze sporters is nog geen duidelijke structuur 
neergezet voor ontwikkeling van ruiter en paard, van 
opleidingen en activiteiten. De recreatieve paarden-
sport heeft zich de laatste jaren gericht op belangen-
behartiging, buitenrijden, Ruiter- en Koetsierbewijs en 
paard en welzijn. De samenhang in de producten en 
diensten voor de recreatieve paardensporter is onvol-
doende aanwezig. Het lidmaatschap van de KNHS is 
nog niet voldoende met concrete producten en dien-
sten geladen. Het op goede wijze inzetten van de 
communicatiemix moet ervoor zorgen, dat de (nieuw 
ontwikkelde) producten en diensten van de KNHS bij 
de recreatieve paardensporter bekend zijn. 

De recreatieve paardensport moet in het veld een plek 
vinden bij de KNHS-vereniging of de FNRS-manege.  
Er zijn nu te veel maneges die kampen met wacht-
lijsten (54% volgens het onderzoek van het Mulier Insti-
tuut 2010) en de verenigingen richten zich nog steeds 
voornamelijk op de wedstrijdsport. 
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DOELSTELLINGEN RECREATIESPORT 

a.  De KNHS stimuleert een verantwoorde omgang met het paard in de 
recreatiesport.

b.  De KNHS realiseert een bij de behoefte van de recreatieve paar-
densport passend sportaanbod om ledenbehoud en ledengroei te 
realiseren.

c.   De KNHS biedt een interessant, op de doelgroep toegespitst en 
samenhangend aanbod van opleidingen en educatie. 

d.  De KNHS ontwikkelt (ook voor jongens/mannen) aantrekkelijke en 
veilige spelvormen.

e.  De KNHS brengt via het KNHS-scholenplan kinderen op de basis-
school in contact met het paard en de paardensport.

f.  De KNHS ontwikkelt zelfstandig of in samenwerking met derden 
nieuwe sportvormen, gericht op de veelzijdigheid van het paard en 
de paardensporters. 

g.  De KNHS ondersteunt de verenigingen om een sportaanbod voor de 
recreatieve paardensporter aan te bieden.

h.  De KNHS behartigt de belangen van de recreatieve paardensporters 
zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de openbare ruimte 
en wegen.

i.  De KNHS stimuleert de participatie aan Impuls rubrieken en van 
hieruit de doorstroom naar de wedstrijdsport.

Hoofdstuk 6  Recreatiesport
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sportomgeving
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7.1.  AMBITIE SPORTAANBIEDERS
De KNHS zet in, samen met de FNRS, op de verdere 
professionalisering en certificering van het aanbod 
in kwalitatief goede accommodaties, o.a. middels de 
inzet van de Stichting Veilige Paardensport. De paar-
densportaanbieder is een goede en veilige ‘host’ voor 
sporters en een vertrekpunt naar de complexe paar-
densportmarkt om deze te verkennen. Taken als het 
verzorgen van de basisopleiding, het aanleren van 
sportmanagement en de mentorfunctie hebben hier 
een plek. Paardensportactiviteiten, waaronder lessen, 
wedstrijden, recreatieve activiteiten (zoals buiten-
ritten) en educatie worden aangeboden door KNHS-
verenigingen, wedstrijdorganisaties, FNRS-ruitersport-
centra en hippische accommodaties in brede zin. In 
2016 is het aanbod aan paardensport kwantitatief en 
kwalitatief aangepast aan de vraag van de consument 
en de gewenste kwaliteit vanuit de sportdoelstel-
ling. De sporter vraagt een aanbod, dat op flexibele, 
veilige, professionele en attractieve wijze lokaal wordt 
aangeboden, passend bij zijn behoefte en beschik-
baar binnen een redelijke afstand van de woonplaats. 
De KNHS stimuleert samenwerking op lokaal niveau 
tussen de sportaanbieders, dat wil zeggen de hippische 
ondernemers, de KNHS verenigingen en de overige 
aanbieders. De KNHS verenigingen ontwikkelen zich 
verder door als sterke verenigingen met een duidelijk 
profiel, de inzet van een enthousiast en deskundig  vrij-
willigerscorps, een krachtig bestuur en een visie op de 
toekomst, een voldoende groot ledenaantal met groei-
potentie, een deskundige instructie en begeleiding van 
de leden, een educatief aanbod en een passend sport-
aanbod voor zowel de recreatieve en wedstrijdgerichte 
paardensporter. De KNHS biedt de juiste service aan de 
verenigingen om deze ontwikkeling te ondersteunen. 

7.2.  ACHTERGROND AMBITIE SPORT-
AANBIEDERS

In 2010 is een marktonderzoek gedaan onder de spor-
taanbieders (Mulier 2010). De uitkomsten daarvan zijn 
te vinden in bijlage 2.

Op basis van de uitkomsten zijn de volgende aandachts-
punten voor beleid geformuleerd.

De sportaanbieders kiezen een scherper profiel op 
basis van kennis van de vraag van de consumenten, het 
aanbod van collega-aanbieders en hun eigen ambitie 
en mogelijkheden. Het is van essentieel belang voor 
het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de 
paardensport in al zijn facetten, dat verdere professi-
onalisering door alle sportaanbieders doorgang vindt.
 
Voor de sporter is de accommodatie inclusief het spor-
taanbod meer en meer leidend voor de sportkeuzen 
en het sportgedrag. Sporters kiezen niet meer auto-
matisch voor een vereniging als sportomgeving. De 
spreiding, beschikbaarheid en kwaliteit van accommo-
daties wordt in de toekomst leidend. De KNHS streeft 
er naar in 2016 over kwalitatief goede accommodaties 
te beschikken waar de sport zich in KNHS-verband 
afspeelt. Onderzoek zal uitwijzen hoeveel accommoda-
ties dit dienen te zijn en welke spreiding over het land 
daarbij wenselijk is. 

De KNHS wil, in samenwerking met de koepelorgani-
saties FNRS, VVCO, SRR en andere organisaties zoals de 
Stichting Veilige Paardensport, verenigingen en andere 
paardensportaanbieders helpen het aanbod zo goed 
mogelijk te organiseren. De strategische en operati-
onele samenwerking wordt sterk geïntensiveerd en 
moet leiden tot een samengaan van organisaties. 

Hoofdstuk 7
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DOELSTELLINGEN SPORTAANBIEDERS

a.  De regio’s van de KNHS hebben een centrale functie in de uitrol van 
de prestatieve en recreatieve paardensport in hun gebied.

b.  De KNHS biedt opleidingen en cursussen aan voor bestuurders van 
alle geledingen.

c.  De KNHS ontwikkelt samen met de regio’s regiosportkaarten 
waardoor paardensporters weten waar ze terecht kunnen voor de 
producten van hun keuze.

d.  De regio’s activeren verenigingen en andere paardensportaanbie-
ders om tot een lokaal paardensportplan (aanbod, marketing en 
logistiek) te komen.

e.  De KNHS hanteert een licentiesysteem voor wedstrijdsportaanbie-
ders, dat centraal staat in het toewijzen van wedstrijden. 

f.  De KNHS verbetert de kwaliteitscontrole op sportterreinen en bij 
wedstrijden door het handhaven van het veiligheidscertificaat, het 
stellen van kwaliteitseisen en het bijscholen van officials.

g.  De KNHS heeft een verenigingssegmenteringsmodel ontwikkeld 
op basis van ledenbestand en sport- en dienstenaanbod en stemt 
hierop het dienstverleningsniveau en de tariefstructuur af.

h.  De KNHS verbetert de sportinfrastructuur per regio door versterking 
van het accountmanagement en het relatiebeheer en de inzet van 
regionale vrijwillige sportconsulenten.

i.  De KNHS stelt minimale eisen aan alle KNHS-verenigingen. 

j.  De KNHS verhoogt de betrokkenheid bij thema’s door gebruik te maken 
van externe deskundigheid en van projectmatige werkgroepen. 

7.3. k.  De KNHS breidt de samenwerking met de FNRS uit, realiseert een 
gezamenlijk landelijk sportplan en kent meer rechten toe aan FNRS-
accommodaties.

l.  De KNHS en de FNRS leiden samen officials op en accrediteren deze 
voor zowel de F-proeven als de reguliere KNHS-sport.

m.  De KNHS zet in, samen met de FNRS, op de verdere professionalise-
ring en certificering van het aanbod in kwalitatief goede accommo-
daties, o.a. middels de inzet van de Stichting Veilige Paardensport.

n.   De KNHS stimuleert samen met de verenigingen een actieve inzet 
van vrijwilligers
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8.1. AMBITIE OPENBARE RUIMTE
De KNHS zet zich in om voor de paardensport voldoende 
ruimte te houden binnen de openbare ruimte van 
Nederland voor:
• Hippische evenementen in brede zin.
• Hippische accommodaties.
•  Wedstrijden in de disciplines endurance, eventing 

en mennen.
• Recreatieve buitenritten. 
•  Verplaatsingen te paard of met een aanspanning 

over de openbare weg naar de plaats waar de sport 
wordt beoefend, zoals de instructieaccommodatie 
of het buitenrijgebied.

8.2.  ACHTERGROND AMBITIE OPENBARE 
RUIMTE

Een groot deel van de paardensport speelt zich af in de 
openbare ruimte. Per jaar worden minimaal 17 miljoen 
buitenritten gemaakt (2006), paarden maken gebruik 
van de openbare weg en ook vinden er evenementen 
plaats buiten verenigings- en manegeaccommodaties.
 
De openbare ruimte in Nederland wordt geclaimd voor 
vele functies. Zo is bijvoorbeeld op de openbare weg 

steeds minder vrije ruimte beschikbaar voor het paard 
door nieuwe regelgeving, het toegenomen verkeer en 
het gedrag van medeweggebruikers. Wil de hippische 
sportfunctie ook in de toekomst voldoende ruimte 
behouden, dan zal deze zich stevig moeten presen-
teren, draagvlak voor de paardensport en paarden-
houderij in de maatschappij moeten waarborgen en 
proactief zijn wensen op tafel moeten leggen. In dat 
licht is het een punt van zorg, dat de paardensector op 
lokaal en regionaal niveau nog steeds verdeeld is en 
relatief weinig contact heeft met de maatschappelijke 
en bestuurlijke omgeving. Op landelijk niveau heeft de 
Sectorraad Paarden  het thema ruimtelijke ordening 
opgepakt.

In het kader van het Olympisch Plan 2028 heeft het 
NOC*NSF een ruimteclaim neergelegd voor de sport 
in de breedte, zowel binnen- als buitensporten, zowel 
niet-georganiseerd als georganiseerd, zowel recreatief 
als wedstrijdgericht, zowel individueel als teamsport. 
De benodigde capaciteit voor de paardensport in de 
openbare ruimte is echter niet berekend; de KNHS 
zal organiseren dat dit alsnog gebeurt waarbij vraag 
en aanbod geografisch gezien op elkaar afgestemd 
moeten worden. 

Hoofdstuk 8
Openbare ruimte    

Hoofdstuk 8  Openbare ruimte
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DOELSTELLINGEN OPENBARE RUIMTE 

a.  De KNHS ontwikkelt samen met de hippische ondernemers een 
sportkaart voor de paardensport, dat inzicht geeft in het aanbod per 
postcodegebied. De kaart wordt gemaakt op basis van een gezamen-
lijk onderzoek met de hippische ondernemers naar vraag en aanbod 
binnen de hippische markt (vergelijkbaar met onderzoeken, gedaan 
door de Nationale Golf Federatie en de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond). Daardoor kan een onderbouwde ruimteclaim voor 
zowel buitensportfaciliteiten als sport binnen accommodaties en 
evenementen naar gemeenten en provincies gebracht kan worden. 

b.  De KNHS richt in samenwerking met FNRS, LTO en Sectorraad Paarden 
een werkgroep Ruimtelijke Ordening op om belangenbehartiging 
voor ruimteclaims en inspraak te coördineren en te optimaliseren. 
Hierdoor wordt ook de coördinatie van inspraak op bestemmings-
plannen, natuurbeheerplannen en andere plannen op het gebied 
van ruimtelijke ordening mogelijk.

c.  De KNHS-kantoororganisatie, de regio’s en de verenigingen onder-
houden een actieve lobby bij Rijk, provincie en gemeenten voor 
voldoende ruimte voor de paardensport rond accommodaties, in het 
landelijk gebied/natuurgebieden en voor voldoende parkeergele-
genheid, zowel in de natuur als bij evenementen en accommodaties. 
Ook de claim op ruimte voor het paard op de openbare weg is onder-
deel van deze lobby.

d.  De KNHS activeert de eigen achterban, in het bijzonder de paarden-
sportaanbieders, om de lokale politiek, de collega(sport)organisaties 
en lokale bestuurders te bereiken.

e.  De KNHS realiseert de actiepunten uit de visie KNHS Paard en Verkeer 
om in de toekomst het paard op de weg te houden.

f.  De KNHS realiseert een strategische en structurele samenwerking 
met terreinbeheerders en terreineigenaren.

8.3.
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9.1. AMBITIE
De KNHS brengt de opleidingen van instructeurs, trai-
ners en wedstrijdofficials onder in de Nederlandse 
Paardensportacademie (NPSA) met als doel het verzor-
gen van een kwaliteitsvolle opleidings- en kwalificatie-
systematiek voor deze groepen. Ook alle opleidingen 
voor paardensporters en paardensportondersteu-
nende opleidingen worden in de NPSA ondergebracht.  

9.2.  ACHTERGROND AMBITIE NEDER-
LANDSE PAARDENSPORTACADEMIE

De KNHS constateert een groeiende behoefte aan 
allerlei opleidingen, cursussen, onderzoeken en derge-
lijke op paarden(sport)gebied. Het huidige aanbod is 
versnipperd en onvoldoende afgestemd op toekom-
stige behoeften. De KNHS neemt het initiatief om tot 
het stroomlijnen, uitbreiden en verbeteren van het 
aanbod te komen. Ook wordt gekeken naar de (regio-
nale) bereikbaarheid van het aanbod. De ontwikkeling 
en organisatie van de opleidingen en cursussen zal 
voor een deel bij de KNHS en voor een deel bij externe 
instanties en specialisten liggen. Samenwerking met 
andere partijen in de infrastructuur zal één van de 
sterke punten zijn in het toekomstige opleidingsplan. 
Daardoor ontstaat er een grote diversiteit en spreiding 
in het aanbod. 

De KNHS werkt, in samenwerking met belangrijke 
partijen in de hippische sector, aan het opzetten van de 
Nederlandse Paardensportacademie (NPSA). Partners 
in deze academie kunnen o.a. zijn:
• KNHS
• FNRS
• Beroepsopleiders: Deurne, AOC’s
• Sectorraad Paarden (NHK)
• ORUN

• SRR
• Sportacademie NOC*NSF
•  Organisaties van beroepsbeoefenaren (hoef-

smeden, paardengebitverzorgers enz.)

Iedere partij kan in de NPSA opleidingen, cursussen 
en onderzoeken onderbrengen, mits deze voldoen aan 
een strenge kwaliteitstoets. De belangrijke winst van 
deze sectorbrede opzet moet zijn: eenheid in kwaliteit, 
gebundelde deskundigheid en brede beschikbaar-
heid. Ontwikkeling en organisatie kunnen bij één van 
de partijen plaatsvinden en onder NPSA-label worden 
aangeboden. 

De KNHS richt zich in de eerste fase op de opleidingen 
en cursussen, die voor de ontwikkeling en organisatie 
van de wedstrijdsport van belang zijn. Daarin worden 
de volgende doelgroepen onderscheiden: sporters, 
instructeurs, officials, bestuurders en wedstrijdorgani-
satoren.

De nieuwe opzet van de instructeuropleiding zal veel 
aandacht krijgen. Onderdeel daarvan is een modulair 
aanbod van cursussen, die separaat of als onderdeel 
van een totaalpakket kunnen worden gevolgd. Om de 
kwaliteit van de wedstrijdsport te verbeteren zal het 
project Masterplan Officials in de komende beleidspe-
riode een sterk vervolg krijgen. Ten slotte zal het onder-
brengen van alle opleidingsproducten in de Neder-
landse Paardensportacademie het einddoel zijn.

De opleidingen voor individuele sporters worden 
vooralsnog niet bij NPSA ondergebracht. Dit betreft 
bestaand aanbod zoals de cursus PaardenWelzijn, 
verder te ontwikkelen bestaande producten zoals het 
Ruiter- en Koetsierbewijs, als ook nieuw te ontwikkelen 
aanbod.

Hoofdstuk 9
Paardensportacademie    



66     Meerjarenbeleidskader 2011 - 2016      67     

DOELSTELLINGEN NEDERLANDSE 
PAARDENSPORTACADEMIE 

a.  De KNHS realiseert opleidingen en examens bij de NPSA, gedifferen-
tieerd en modulair, gericht op een brede doelgroep (bijvoorbeeld het 
opzetten van opleidingsprogramma’s voor de wedstrijdsport, voor 
verenigingen en voor kaderfunctionarissen en wedstrijdorganisaties).

b.  De KNHS komt tot een moderne opleidingsstructuur voor de instruc-
teurs, die beter aansluit bij de behoeften van paardensporters en 
paardensportaanbieders.

c. Het Masterplan Officials wordt gecontinueerd.

d.  Opleidingen worden decentraal aangeboden in samenwerking met 
verenigingen en FNRS-bedrijven.

e.  Opleidingen voor sporters worden gestructureerd en in samen-
spraak met partners ontwikkeld en aangeboden, maar vooralsnog 
niet als onderdeel van de NPSA.

Hoofdstuk 9  Paardensportacademie

9.3.
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vereniging, 
samenwerking 

en toekomst
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10.1.  AMBITIE
De KNHS is een efficiënte, toegankelijke en ambitieuze 
organisatie, die dienstbaar is aan de leden.

10.2.  ACHTERGROND AMBITIE KNHS-
ORGANISATIE

De KNHS bestaat inmiddels negen jaar en is in die 
periode uitgegroeid tot een moderne sportbond, die 
in algemene zin en met haar talentontwikkelings-
programma voldoet aan de hoogste eisen van NOC*NSF. 
De KNHS vervult haar maatschappelijke functies op 
goede wijze en stelt de dienstverlening aan de leden 
en de lidverenigingen centraal. 

De Ledenraad heeft geconstateerd, dat de organisato-
rische opzet van de KNHS aan vernieuwing toe is en 
efficiënter dient te worden opgezet. In 2010 heeft de 
in opdracht van de Ledenraad ingestelde Commissie 
Herstructurering Organisatiestructuur voorstellen 
gedaan om aan die wens tegemoet te komen. Enkele 
voorstellen zijn overgenomen en worden in 2011 geïm-
plementeerd. Inzake een aantal andere voorstellen 
heeft het KNHS-bestuur besloten eerst nader onder-
zoek te doen. Naar verwachting zullen deze voorstel-
len de komende jaren leiden tot organisatorische wij-
zigingen, die de professionaliteit en slagvaardigheid 
van de gehele KNHS verder verbeteren.

Hoofdstuk 10
KNHS-organisatie    
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DOELSTELLINGEN KNHS-ORGANISATIE 

a. De KNHS stelt de leden en de lidverenigingen centraal bij de ontwik-
keling en de implementatie van beleid.

b. De KNHS gaat de samenwerking met alle KNHS-platforms verder 
verbeteren om draagvlak en betrokkenheid te creëren. Deskundig-
heid uit de platforms wordt meer ingezet.

c. De KNHS geeft uitvoering aan de herstructureringsnota van de 
Commissie Herziening Organisatiestructuur (2010) om effectievere 
besluitvorming en advisering te realiseren.

d. De KNHS zet ICT-oplossingen in om leden adequaat te informeren en 
te bedienen.

e. De KNHS behoudt een gezonde solvabiliteit en liquiditeit.

f. De KNHS biedt adequate en kwaliteitsvolle dienstverlening.

g. De KNHS realiseert optimale communicatie en samenwerking 
tussen het KNHS-bestuur, de Ledenraad, de platforms, de kantoor-
organisatie en alle andere geledingen van de KNHS, gebruikmakend 
van de nieuwe media.

h. De KNHS stelt in haar beleid de inmiddels geheel geïmplementeerde 
code Goed Sportbestuur centraal.

Hoofdstuk 10  KNHS-organisatie

10.3.
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11.1. AMBITIE
De KNHS-faciliteiten in Ermelo groeien de komende jaren 
door naar een centrum, dat toonaangevend is voor de 
paardensport in Nederland. Hierbij staan de hippische 
beleving en een optimaal paardengevoel centraal. Het 
KNHS-centrum is een omgeving voor KNHS leden om 
gezamenlijk en met hun relaties de hippische sport te 
beleven en inspiratie op te doen door de voorbeeld-
functie die het KNHS-centrum heeft.

Hoofdstuk 11
KNHS-centrum    

11.2.  ACHTERGROND VAN DE AMBITIE 
KNHS-CENTRUM

Het KNHS-centrum levert een belangrijke bijdrage aan 
de optimale beoefening van de sport, waarbij topsport 
en breedtesport hand in hand gaan. Ook zijn sport en 
fokkerij onlosmakelijk met elkaar verbonden door een 
intensieve samenwerking. De aanwezigheid van en de 
nauwe samenwerking met het KWPN leveren hieraan 
een belangrijke bijdrage. De inrichting van de terreinen 
is optimaal geschikt voor de sportevenementen en 
wedstrijden voor alle disciplines.
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11.3.

Hoofdstuk 11  KNHS-centrum

DOELSTELLINGEN KNHS-CENTRUM 

a. Het KNHS centrum is hét Nationaal Hippisch Centrum.

b. De KNHS organiseert jaarlijks (inter)nationale kampioenschappen 
op het KNHS-centrum. 

c. Het KNHS-centrum is het boegbeeld in Nederland op het gebied van 
opleidingen, kadertrainingen, educatie en de ontwikkeling van de 
paardensport. 

d. Op het KNHS-centrum is als voorbeeld- en proefbedrijf voor iedere 
paardensporter iets te vinden, dat een bijdrage levert aan de samen-
werking tussen paardensporter en paard. Alle facetten van de paar-
densport zijn vertegenwoordigd. 

e. De KNHS diept de samenwerking met de fokkerij-organisaties waar-
onder het KWPN verder uit in een positionering, die een duidelijk 
gezicht krijgt op het KNHS-centrum en nationale en internationale 
uitstraling heeft. 

f. De KNHS realiseert een unieke combinatie van een topsporthal, een 
breedtesporthal en een (sport)evenementenlocatie, gebouwd naar 
de meest recente eisen van NOC*NSF en voorzien van de nieuwste 
technieken.

g. Paarden en paardensport bepalen de sfeer op het KNHS-centrum. 

h. De KNHS, gehuisvest te Ermelo, en de lokale Ermelose gemeenschap 
worden meer geïntegreerd. Zorgtaken krijgen een plek op de locatie.

i. Het KNHS-centrum vervult een voorbeeldfunctie in een optimale 
integratie van bedrijf en natuur.

j. De KNHS realiseert een dekkende exploitatie voor het KNHS-centrum. 
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12.1. AMBITIE
De KNHS positioneert zich als een organisatie die van-
uit zijn rol als paardensportbond zijn maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid neemt en van daaruit met 
anderen wil samenwerken om zijn doelen ten dienste 
van de paardensport sneller en beter te realiseren.  
De KNHS wil meerwaarde halen uit deze samenwer-
king door gebruik te maken van de kwaliteiten en de 
netwerken, die elke organisatie kenmerken. 

12.2.  ACHTERGROND AMBITIE 
  STAKEHOLDERS
De paardensportwereld kent een groot aantal spelers, 
die elk op eigen wijze en vanuit hun eigen rol hun 
bijdrage leveren. De professionalisering van de 
Sectorraad Paarden, waarin organisaties op gebied 
van fokkerij, sport en ondernemers vertegenwoor-
digd zijn en samenwerken, en de oprichting van het 
Nederlands Hippisch Kenniscentrum zijn belangrijke 
ontwikkelingen, die door de KNHS mede geïnitieerd 

zijn en krachtig ondersteund worden. Mede door de 
breedte van de sport met zijn vele disciplines en inte-
resses heeft de KNHS binnen de hippische wereld een 
uitgebreide ‘vriendenkring’. Sinds enkele jaren heeft  
de KNHS samen met andere betrokkenen ‘de luiken 
opengezet’ naar de maatschappelijke omgeving. 
Daartoe zijn maatschappelijke thema’s opgepakt zoals 
de inpassing van de paardenhouderij in het land-
schap en de integratie van aangepast sporten. Ook het 
thema paardenwelzijn is aanleiding om met politieke 
en maatschappelijke organisaties om de tafel te zitten. 

De omgeving van de KNHS kenmerkt zich door een 
veelheid aan organisaties. Op basis van dat gegeven en 
de uiteenlopende functies van de verschillende orga-
nisaties zal de KNHS gerichter kiezen voor een meer 
of minder intensieve samenwerking. Een intensie-
vere samenwerking wordt gezocht met organisaties, 
die een grote impact hebben op de paardensport en/
of een grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstel-
lingen van de KNHS.

Hoofdstuk 12
Stakeholders    
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DOELSTELLINGEN STAKEHOLDERS 

a. Met strategische partners, die een grote bijdrage leveren, is de 
samenwerking gecontinueerd, uitgebreid of heeft tot een fusie 
geleid. Dit zijn: 

 - Sectorpartners 
 - Onderwijsinstellingen 
 - Wetenschappelijk instellingen 
 - Consumentenorganisaties 
 - Sportkoepels nationaal en internationaal
 - Overheden 
 - Belangenbehartigers paardenhouderij
 - Belangenbehartigers sport
 - Politiek
 - Brede maatschappelijke organisaties met verwante leden

b. De KNHS zet met de stakeholders in op een lobby en public relations-
activiteiten voor de paardensport zodat de belangen stevig behar-
tigd worden. 

c. De KNHS brengt leden en stakeholders bijeen zodat het draagvlak 
voor de paardensport verbreed wordt.

12.3.

Hoofdstuk 12 Stakeholders
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13.1. AMBITIE
Het marketing- en communicatiebeleid draagt bij aan 
het realiseren van alle doelen en speerpunten van het 
Meerjarenbeleidskader 2011-2016. Dialoog en commu-
nicatie zijn onontbeerlijk in het verwerven van draag-
vlak en steun. De dialoog met de eigen achterban, 
partners, stakeholders en overheden zal interactief 
gestimuleerd worden. Eigentijdse marketing, commu-
nicatie en sponsormiddelen worden daarbij door de 
KNHS ingezet. 

De uitgangspunten van het marketing- en communi-
catiebeleid zijn: samenhangend (cohesie), interactief, 
crossmediaal en doelgroepgericht. De belangrijkste 
thema’s zijn paardenwelzijn, veiligheid en de promotie 
van de paardensport. De volgende doelgroepen staan 
hierbij centraal:
•  Primair: jeugd, tieners, wedstrijdsporter, recrea-

tieve sporter.
•  Secundair: verenigingen en ruitersportcentra, 

publiek, overheden, politici, stakeholders, belan-
genorganisaties, media en partners.

Alle uitingen dragen bij aan een positief imago van de 
paardensport en de KNHS en bevorderen ledengroei 
en ledenbehoud. Een goede marketingstrategie onder-
steunt deze groei door in te spelen op de behoeften van 
(potentiële) leden. Dit betekent het ontwikkelen van 
producten en diensten, die voor onze leden en poten-
tiële leden van belang zijn en toegevoegde waarde 
bieden. Cocreatie speelt hier een belangrijke rol.  
Een voorwaarde om een effectieve marketingstrategie 
te kunnen voeren is kennis van de verschillende doel-
groepen en hun behoeften en de omgeving waarin we 
operen. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk.

De actieve KNHS-sponsorstrategie is gericht op het 
genereren van extra inkomsten voor het realiseren van 
de KNHS-doelstellingen op het gebied van topsport, 
wedstrijdsport, recreatiesport en maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Sponsoring is een integraal 
onderdeel van de marketing en communicatie omdat 
het medebepalend is voor het imago en het positio-
neren van de KNHS als A-merk. 

13.2.  ACHTERGROND AMBITIE MARKE-
TING EN COMMUNICATIE

Als er één veld is, dat een snelle ontwikkeling door-
maakt, dan is het wel het digitale communicatieveld. 
Online communities, virtuele werelden en het samen 
met leden maken van producten en beleid (user gene-
rated content) zijn inmiddels geïntegreerd in onze 
samenleving en voorzien in de behoefte om voort-
durend te communiceren en met elkaar in contact 
te staan. Via social media zoals Twitter, Facebook en 
Hyves heeft de KNHS zich ook in dit speelveld begeven. 
Geprinte media blijven hun waarde behouden. De 
essentie en kracht liggen in een crossmediale aanpak. 
Met het sportblad PaardenSport en het lifestyle maga-
zine Paard&Leven heeft de KNHS twee kwalitatief 
hoogstaande ledenbladen in haar communicatiemix. 
Om een breed publiek, stakeholders, overheden en poli-
tici te bereiken blijft een sterke mediastrategie nodig. 
Het benaderen van de landelijke en regionale pers is 
van groot belang voor de KNHS. Niet alleen in verband 
met de positionering van de paardensport, maar ook 
om paardenwelzijn, veiligheid en de paardensport te 
promoten in het kader van de publieke opinie. (Zie voor 
meer uitleg en achtergronden de bijlage 3: Communi-
catiemiddelen.) 

Hoofdstuk 13
Marketing, communicatie 

en sponsoring     

Sponsors hebben naast topsport een toenemende 
belangstelling voor breedtesport (competities), 
educatie en maatschappelijke doelen. Het versterken 
van hun imago en het aanboren van nieuwe doel-

groepen speelt hierbij een belangrijke rol. De A-merk 
ambitie van de KNHS en de krachtige KNHS-commu-
nicatiemix bieden kansen om sponsors aan te trekken.

Hoofdstuk 13  Marketing, communicatie en sponsoring 



84     Meerjarenbeleidskader 2011 - 2016      85     

DOELSTELLINGEN MARKETING EN 
COMMUNICATIE  

a. De KNHS heeft een eigentijds en kwalitatief hoogstaand marketing- 
en communicatiebeleid, dat leidt tot leden-behoud en ledenwerving. 

b. De afdeling Marketing & Communicatie initieert en begeleidt 
marktintroducties. Alle producten- en dienstenontwikkeling vindt 
plaats in samenwerking met deze afdeling. De behoeften van de 
paardensporter en het welzijn van de paarden staan hierbij centraal.

c. De KNHS baseert keuzes op het gebied van sport- en productontwik-
keling mede op zorgvuldige marketing-analyses vooraf. De KNHS 
heeft actuele kennis van de omvang, samenstelling en belevings-
wereld van de benoemde doelgroepen.

d. De KNHS is een A-merk, dat zich met een consistente huisstijl 
presenteert aan interne en externe doelgroepen. De afdeling Marke-
ting & Communicatie bewaakt nationaal en regionaal de huisstijl.  
Bij product- en sportontwikkeling wordt de mogelijkheid tot het 
vermarkten van de KNHS als A-merk steeds meer centraal gesteld.

e. De paardensport wordt actief gepromoot in de breedste zin van het 
woord en is één van de kerntaken van de afdeling Marketing & Commu-
nicatie. Paardenwelzijn is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

f. De KNHS zet doelgroepgericht en crossmediaal communicatiemid-
delen in. Een mix tussen online en geprinte middelen geeft daarbij 
een maximaal en effectief bereik. Communicatie over en weer met 
de verschillende doelgroepen is hierbij belangrijk, zodat er cocreatie 
ontstaat tussen de KNHS-organisatie en haar leden en verenigingen.

13.3.
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g. De KNHS verpersoonlijkt de eigen online platforms waardoor indivi-
duele leden en groepen beter worden geactiveerd en gemotiveerd. 
Uitgangspunten zijn niet alleen de behoeften van de paarden-
sporter zelf, maar ook het welzijn van paarden. Om de platforms met 
elkaar te verbinden zet de KNHS nieuwe (social) media in om het 
KNHS-merk en de paardensport continu positief te laden. Een herpo-
sitionering van de afdeling Marketing & Communicatie wordt over-
wogen zodat voldoende expertise op het gebied van nieuwe media 
kan worden ingezet. 

h. De KNHS hanteert een actieve tone of voice met moderne en eigen-
tijdse beelden en woorden en heldere zinsconstructies. De KNHS 
communiceert op een wijze die past bij de tijdgeest en de doelgroep. 
Doelgroep-gericht, puntig, vriendelijk, zakelijk en professioneel. 

i. De KNHS is altijd in staat om gevraagd en ongevraagd voorlichting te 
geven over algemene en specifieke onderwerpen zoals paardenwel-
zijn en veiligheid. Publiek, pers, bestuurders en politici worden goed 
op de hoogte gesteld van de doelstellingen en het beleid van de KNHS.

j. De KNHS is regionaal en lokaal zichtbaar, ook bij evenementen, om 
de paardensport toegankelijk te maken. Verenigingen zijn de visite-
kaartjes van de paardensport en bepalen voor een groot deel het imago.  
De KNHS-verenigingen en waar mogelijk de FNRS-ruitersportcentra 
worden ingezet voor de open en laagdrempelige communicatie met 
de paardensporter. De KNHS heeft per regio een aanspreekpunt 
voor de communicatie. Iedere regio heeft een communicatieplan 
waarbij aansluiting wordt gezocht met de regionale en lokale media.  
De KNHS ondersteunt dit centraal vanuit de afdeling Marketing & 
Communicatie.

k. De ontwikkelde sponsorstrategie moet meer bedrijven en/of leve-
ranciers en organisaties binden aan het A-merk KNHS. De KNHS 
heeft een breed aanbod aan sponsorproposities passend bij de indi-
viduele behoeften van potentiële sponsors. (Zie bijlage 4 – Sponsor-
proposities.)

l. De inkomsten uit sponsoring groeien in de periode 2011–2016 met 
2%. Deze gelden zullen louter worden ingezet om projecten te 
ondersteunen, die een directe relatie hebben met de sport. Het zijn 
projecten waarvan de sponsorinkomsten geen relatie hebben met 
de operationele begroting van de KNHS. 

Hoofdstuk 13  Marketing, communicatie en sponsoring 
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Ruimtegebruik onder druk
De kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte in 
Nederland staat onder druk. Ten aanzien van de paar-
densport betekent dit:
•  dat er te weinig groene, voor de paardensport 

toegankelijke recreatiegebieden zijn, vooral in de 
Randstad maar ook in de open landschappen in de 
rest van Nederland;

•  dat de mogelijkheden voor de uitbreiding of de 
nieuwe vestiging van evenemententerreinen en 
accommodaties in toenemende mate beperkingen 
ondervinden; 

•  dat hogere eisen gesteld worden aan de kwaliteit 
van accommodaties; 

•  dat Nederland meer versnipperd raakt door de 
aanleg van nieuwe infrastructuur en bebouwing. 

Door NOC*NSF is, samen met andere sportbonden 
waaronder de KNHS, het tekort aan ruimte voor de 
sport onderzocht en onder de aandacht gebracht bij 
politiek en bestuur. Daarbij zijn in overleg met de KNHS 
voor de paardensport de volgende aandachtspunten 
opgegeven: 
•  Een georganiseerde paardensporter gebruikt 98 m2 

per sporter in een accommodatie.
•  Een ongeorganiseerde paardensporter gebruikt  

54 m2 per sporter in een accommodatie.
• Het huidige ruimtegebruik is 1.160 ha.
•  De benodigde ruimte voor paardensport in de 

openbare ruimte voor oefenterreinen, ruiter- en 
menpaden en routes en bijbehorende voorzie-
ningen is niet berekend; knelpunt is het realiseren 
van geschikte routes. 

•  Er zijn methoden om de toekomstige ruimtebe-
hoefte in de openbare ruimte in beeld te brengen.

•  Een gedifferentieerde aanpak per gemeente/regio 
is nodig.

Kansen zijn de omvorming/functieverandering binnen 

de agrarische sector waardoor de paardenhouderij 
nieuwe impulsen krijgt en de zogenaamde gebieds-
gerichte aanpak waarin paardenhouderij en paarden-
sport in toenemende mate een volwaardige plaats 
krijgen naast andere functies. Bestuurlijk Nederland 
krijgt meer en meer oog voor de kansen, die de paar-
densport en de paardenhouderij bieden.

Veranderende leefpatronen leiden tot nieuwe spor-
tieve ontwikkelingen
Door de vergrijzing van de bevolking en de daarmee 
gepaard gaande steeds intensievere gezondheidszorg 
stijgen de kosten voor gezondheidszorg explosief. 
Vanuit het rijksbeleid zijn daarom kostenbeperking 
en preventie de speerpunten. Minder bewegen kost 
bijvoorbeeld minimaal € 677 miljoen per jaar. Een 
gezonde leefstijl en meer bewegen draagt bij aan een 
beperking van de kosten. Sport in de meest brede zin 
van het woord is daarbij het sleutelwoord. Dit biedt ook 
voor de paardensport kansen om vanuit deze gedachte 
samenwerking te zoeken met overheden, de  onder-
wijssector, verzekeringsmaatschappijen en de gezond-
heidssector. 
 
Het leefpatroon van de Nederlander verandert voort-
durend. De werkdruk intensiveert mede onder druk 
van de economische crisis verder. De scheidslijn tussen 
werk en privé vervaagt. Ontspanning door te sporten is 
belangrijk. De individualisering zet door, maar mensen 
zoeken wel steeds meer alternatieve sociale verbanden 
waarbij de nieuwe media een belangrijke rol spelen. De 
vrijetijdsindustrie groeit. De sportorganisaties concur-
reren in toenemende mate met commerciële partijen, 
die over kapitaal en professionaliteit beschikken en 
grensoverschrijdende initiatieven oppakken. In de 
communicatie met en de informatie naar sporters 
toe speelt ICT een grote rol. Netwerken via de nieuwe 
media nemen ook binnen de sportwereld een belang-

1. Externe invloeden op 
de paardensport    
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rijke plaats in. Alle spelers binnen de sportwereld 
hebben hiermee te maken. De hedendaagse sporter 
stelt hoge(re) eisen aan de kwaliteit van het product en 
de kwaliteit-prijsverhouding.

1.1.  Ontwikkelingen in de sport
Groei sportparticipatie blijft achter bij bevolkings-
groei
Het aantal sporters stijgt jaarlijks. De groei van de 
sport blijft echter achter bij de bevolkingsgroei. Ook de 
groei van bijvoorbeeld het aantal verenigingssporters 
blijft achter bij de groei van de sporters en de bevol-
kingsgroei. 

Het huidige aandeel sporters ligt op 65% van de bevol-
king; het Olympisch Plan wil dit vergroten tot 75% in 
2016. Het aandeel georganiseerde sporters (aange-
sloten bij een vereniging en/of bond) is 28%; het Olym-
pisch Plan stelt dit op 35% in 2016. Voor de sportbonden 
en de sportverenigingen ligt er de uitdaging om meer 
mensen aan het sporten of bewegen te krijgen. Daarbij 
komt de uitdaging om het aandeel georganiseerde 
sporters te vergroten. 

Sportuitgaven stijgen
De uitgaven voor sport stijgen tot nu toe jaarlijks. 
In 2008 bedroegen de totale uitgaven € 9,4 miljard 
waarvan de consumenten grofweg de helft voor hun 
rekening nemen en de overheid en de zakelijke markt 
en de media ieder een kwart. Er zijn 118.000 fte’s werk-
zaam in de sportbranche.

Onderscheid tussen sport en beweging vervaagt
Er zijn geen grenzen meer tussen ‘echte’ sportac-
tiviteiten en activiteiten, die zich richten op meer 
bewegen. Een opvallende trend is de ‘versporting’ 
van de samenleving: symbolen, idolen, gebruiksvoor-
werpen en kleding uit de sport worden steeds meer 
toegepast in het dagelijks leven. Dit biedt de mogelijk-
heid sport dicht bij de mensen te brengen. 

Commerciële sportaanbod groeit
De groei van de sport vindt vooral plaats in de commer-
ciële accommodaties. De sportwereld wordt steeds 
meer een sportmarkt. De sportconsument wordt kriti-
scher en kiest gemakkelijker tussen de vereniging en 
commercieel aanbod; 50% van de sporters geeft aan 
meer te willen betalen voor kwaliteit. Verenigingen 
reageren daarop met een schoorvoetende en achter-
blijvende professionalisering. De inzet van vrijwilligers 
krimpt. 

 
1.2.  Ontwikkelingen in de paarden-

sport
Paardensport groeit
De paardensport mag zich verheugen in een groeiende 
belangstelling. Gegevens uit het KNHS- marktonder-
zoek van 2006, gecombineerd met de KNHS-leden-
cijfers uit 2009 geven het volgende beeld:

Het aantal lidmaatschappen stijgt jaarlijks.

De grootste stijging is veroorzaakt door toename van 
het aantal ruiterpaspoorthouders. De overige groepen 
blijven redelijk stabiel of dalen licht.

Motieven om de paardensport te beoefenen
In 2006 is tevens onderzocht wat de belangrijkste 
motieven zijn om de paardensport te beoefenen. 
De KNHS heeft meer rekening gehouden met deze 
motieven en de bijbehorende leefstijlen. Deze zijn 
verder uitgewerkt in doelgroepprofielen.
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Paardensporters geven zelf aan, dat plezier in de 
omgang met het paard en genieten van de vrijheid en 
de natuur tijdens het beoefenen van de sport veruit 
de belangrijkste motieven zijn om de paardensport te 
beoefenen; slechts 19% van de paardensporters geeft 
aan, dat het leveren van prestaties in de sport het 
hoofdmotief is. 

De groep, die gericht is op het leveren van prestaties, 
volgt een min of meer bewust gerichte sportloopbaan. 
Na een actieve start in de kinderfase wordt het spor-
tieve fundament gelegd bij de vereniging of de manege. 
Daar leert de ruiter of menner verdere vaardigheden 
om te kunnen rijden of mennen. Dit geldt uiteraard 
ook voor andere disciplines. Vanuit het leren sporten 
(vaardigheden om te kunnen rijden) komt de sporter 
via meer gespecialiseerde en gevorderde instructie in 
de fase, dat hij ook leert trainen, zowel zichzelf als zijn 
paard. Dit betreft zowel fysieke als mentale training. 
Dit is de basis om te presteren en vervolgens te winnen. 
De sporter, die gericht is op presteren en winnen, wil 
zich meten met andere sporters tijdens wedstrijden 
en competities waarbij een beoordeling plaatsvindt 
en een klassering opgemaakt wordt. Een promotie- en 
degradatiesysteem is daar onderdeel van. Een klein 
deel van deze sporters stroomt door naar de topsport. 

Binnen de paardensport doet zich het voor de sportwe-
reld bijzondere fenomeen voor, dat topsporters gelijk-

tijdig prestatieve breedtesporters zijn. De topsporter 
rijdt met zijn toppaarden binnen de topsportkaders 
mee terwijl hij tegelijkertijd met zijn jongere of minder 
ervaren paarden aan de breedtesportklassen deel-
neemt en bovendien veelal ook gebruik maakt van de 
openbare ruimte om zijn paarden te trainen. De breed-
tesportklassen worden ook gebruikt door professionals 
als podium en toetsingsmoment voor de opleiding van 
hun jonge paarden. Binnen de breedtesport nemen 
prestatief gerichte sporters ook gelijktijdig deel aan 
recreatieve sportvormen. De korte routes van de Enjoy 
the Ride-ritten zijn populair bij wedstrijdruiters.
 
Een sportloopbaan, uitsluitend gericht op het leveren 
van prestaties en winnen, is voor een minder groot 
deel van de sporters aantrekkelijk. Dit uit zich in het 
ledenbestand van de KNHS (43.000 startkaarthou-
ders ten opzichte van totaal 210.000 leden). Tijdens 
de sportloopbaan stappen in alle fasen sporters uit de 
prestatiegerichte sportvormen; zij blijven hun sport 
beoefenen vanuit een recreatieve doelstelling. Met 
het paard bezig zijn is hoofddoel. In een enkel geval 
volgt een sporter op latere leeftijd de omgekeerde weg 
waarbij hij van de recreatieve sport overstapt naar de 
prestatieve sport. Ook kent de paardensport een groot 
aantal sporters, dat vanaf de start van hun sportloop-
baan deelneemt aan de paardensport zonder te willen 
presteren en zich te willen meten met andere sporters.

Bijlage 1  Achtergrond Hoofdstuk 5
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Wedstrijden en wedstrijdsporters
• Ruim 7.000 wedstrijden jaarlijks.
•  8.750 wedstrijddagen per jaar; 90% is springen en/

of dressuur.
• 95% van de wedstrijden is status ‘categorie 3’.
•  Er zijn 1.350 wedstrijdorganisaties, circa 75% 

daarvan is vereniging.
•  Er zijn 36.000 unieke personen, die participeren in 

de wedstrijdsport (17% van totale ledenbestand).
•  Deze 36.000 wedstrijdsporters hebben gezamen-

lijk 48.000 startkaarten.
•  Het marktaandeel van de 370 ‘universele start-

kaarthouders’ is 10%.

Het aantal wedstrijdsporters daalt absoluut, maar ook 
relatief ten opzichte van het aantal KNHS-leden. In 
2003 is 15% van de KNHS-leden wedstrijdsporter met 
een paard; in 2008 is dat percentage 13%. Het aantal 
wedstrijdrijders in de verschillende regio’s is als volgt 
verdeeld:

Het aantal wedstrijdpaarden is als volgt over de regio’s 
verdeeld:

Het aantal ponyruiters over de verschillende KNHS 
regio’s is als volgt verdeeld:

 
Het aantal wedstrijdpony’s is als volgt over de regio’s 
verdeeld:

 
Paardensporters starten 850.000 keer per jaar 
Nederland wordt geroemd om zijn talentvolle paarden 
en berijders en om de goede hippische sportinfra-
structuur. Per jaar vinden meer dan 7.000 wedstrijden 
plaats, variërend van enkele tientallen starts tot 
bijna 5.000 starts. Met, als kloppend hart, duizenden 
enthousiaste en deskundige vrijwilligers. 

Nieuwe instapmogelijkheden
Tot 2010 richtte de KNHS zich primair op de wedstrijd-
niveaus B t/m Z en de subtop. In 2010 zijn de Impuls-
rubrieken ingevoerd voor beginnende en minder pres-
tatief gerichte sporters. Via de Impulsrubrieken maken 
paardensporters op een laagdrempelige manier 
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Uitkomsten marktonderzoek sportaanbieders 2010
•  De verenigingen in dit onderzoek hebben gemid-

deld 72 leden. Twee derden van de verenigingen 
heeft tussen de 20 en de 100 leden. De onderzochte 
FNRS-maneges tellen gemiddeld 253 klanten. Drie 
vijfden van de maneges heeft tussen de 100 en 300 
leden. 

•  In het ledenbestand van verenigingen zijn de leden, 
met uitzondering van de leeftijdscategorie 65 jaar 
en ouder, redelijk evenredig verdeeld naar leef-
tijdscategorie. De maneges kennen een iets andere 
opbouw van het klantenbestand. Zij hebben rela-
tief veel jongeren in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar 
(35% van de leden) en de leeftijdscategorie 13 t/m 18 
jaar (23% van de klanten). Maneges hebben weinig 
klanten van 45 jaar en ouder. 

•  Ook zijn er verschillen tussen verenigingen en 
maneges voor wat betreft het type sporter binnen 
de organisatie. Verenigingen typeren hun sporters 
over het algemeen als prestatiesporters (55% van 
de leden, bij maneges 24% van de klanten). Sporters 
bij maneges worden vaker getypeerd als gezellig-
heidssporters (58% van de klanten, bij verenigingen 
35% van de leden). 

•  Drie kwart van de verenigingen en de maneges 
verwacht gegroeid te zijn in 2016.  

•  Een vijfde van de paardensportverenigingen (18%) 
heeft geen ambities op het gebied van ledenbin-
ding en ledenwerving.

•  Een kwart van de verenigingen en maneges onder-
neemt geen ledenwervingsactiviteiten (Neder-
landse sportverenigingen 49%, Verenigingsmo-
nitor 2008). De ledenwervingsactiviteiten zijn met 
name gericht op de jongere leeftijdscategorieën 
tot 18 jaar, vooral maneges zijn hierop gericht. Dit is 
verwonderlijk aangezien de helft van de maneges 
een wachtlijst heeft en dan met name bij deze leef-
tijdsgroepen (56% bij de leeftijdsgroep 6 t/m 12 
jaar en 23% bij 13 t/m 18 jaar). Bij verenigingen is de 
aandacht voor ledenwerving gelijkmatig verdeeld 
over de leeftijdsgroepen t/m 34 jaar. Zowel bij 
verenigingen als maneges is er bij de ledenwerving 
weinig aandacht voor de leeftijdscategorie van 45 
jaar en ouder. Uit landelijke cijfers blijkt, dat sport-
verenigingen zich bij werving met name richten 
op de leeftijdsgroepen tot 45 jaar, met de meeste 
aandacht voor jeugd tot 12 jaar (Verenigingsmo-
nitor 2008).

•  Een kleine minderheid van de verenigingen (5%) 
heeft een wachtlijst. Bij de maneges kampt 54 
procent met een wachtlijst. Een vijfde van de vereni-
gingen en maneges geeft als reden voor de wacht-
lijst aan, dat zij niet meer klanten/leden willen dan 
het huidige aantal. Belangrijkste aandachtspunten 
zijn:

 - wachtlijsten voor nieuwe paardensporters;
 - wachtlijsten wedstrijden;
 -  aanbod van maneges en verenigingen voor 

recreatieve sporter naast lessen.

kennis met de wedstrijdsport, met andere disciplines, 
met andere paardensporters die hun sportbeleving 
delen. Ze toetsen zichzelf op hun eigen niveau waarbij 
de juryleden zich meer adviserend dan beoordelend 
opstellen. In 2010 zijn er t/m november 253 Impulsru-
brieken uitgeschreven en 273 Bixie-rubrieken; dit is een 
nulmeting. 

Commercieel aanbod stijgt
Een intern onderzoek (2010) bij KNHS-verenigingen en 
FNRS-bedrijven naar aantallen sportaanbieders per 
type per provincie geeft het navolgende beeld:
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Lifestyleblad Paard&Leven    
kwartaalblad, oplage 125.000
Een lifestyle magazine voor de beginnende en recrea-
tieve paardensporter. Voor deze doelgroep is paarden-
sport een manier van leven, waarbij het paard en de 
omgang met het paard centraal staan.   

Maandblad voor de wedstrijdsporter PaardenSport  
oplage 50.000
Hét KNHS-ledenblad voor de wedstrijdsporter. Naast 
wedstrijdverslagen is het blad bekend om zijn informa-
tieve en educatieve karakter. Dit middel is uitermate 
geschikt om de wedstrijdruiter en de professional te 
bereiken.

Website Paardensport.tv     
75.000 unique viewers/maand
Dit online tv-platform is gemoderniseerd waardoor 
het zijn positie als hét paardensport tv-platform blijft 
behouden. De KNHS blijft inspelen op de laatste tech-
nische online-ontwikkelingen en mogelijkheden.

Website Knhs.nl     
90.000 unique viewers/maand
Het platform KNHS.nl heeft een centrale rol in het 
verkrijgen van informatie voor leden en niet- leden. 
Social media zoals Facebook, Hyves en Twitter zijn 
volledig geïntegreerd.

Website Enjoytheride.nl    
3.800 unique viewers/maand
Enjoy the Ride is een groeiend platform voor de recrea-
tieve paardensporter die van buiten rijden houdt. Het 
platform heeft 1.000 aangesloten leden met een eigen 
profiel.

Website Bixiekids.nl    
2.000 unique viewers/maand
Bixiekids is het platform voor de jonge paardensporter. 
Het platform heeft 6.000 aangesloten leden met een 
eigen profiel.

Hyves      
146.000 leden
De KNHS heeft in 2010 een hyves-pagina ontwikkeld 
met meer dan 140.000 hyvers. Communicatie met 
leden en niet-leden is via hyves gemakkelijk en effec-
tief. Het doen van onderzoek en raadplegen van opinies 
via polls behoort dan ook tot een vast onderdeel van de 
KNHS-hyve.

Twitter      
1000 followers
Via een eigen twitteraccount houdt de KNHS paarden-
sportgeïnteresseerden op de hoogte van het laatste 
nieuws en achtergrondinformatie. Ook wordt twitter 
ingezet voor specifieke doeleinden en evenementen 
en geeft een kijkje in de belevingswereld van paarden-
sporthelden.

Nieuwsbrieven     
38.500 leden    
Met de KNHS-nieuwsbrieven houdt de KNHS haar 
leden snel en efficiënt op de hoogte van het laatste 
nieuws op het gebied van de paardensport.

Persberichten     
700 per jaar
Per jaar worden 700 persberichten verstuurd naar de 
landelijke en de regionale pers. Het persbestand zorgt 
ervoor, dat de media de juiste informatie krijgt.

Bijlage 3  Communicatiemiddelen
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De KNHS hanteert de navolgende sponsorproposities:

KNHS Business Member Club: 
dit is een actieve club met bedrijven, die geïnteresseerd 
zijn in Business to Business-activiteiten en mogelijk-
heden tot onderlinge samenwerking. Daarnaast zijn 
zij geïnteresseerd in de ontwikkeling en ondersteuning 
van de paardensport. 

KNHS Official Suppliers: 
leveranciers van de KNHS, die de KNHS voorname-
lijk ondersteunen in sponsoring van producten of 
het verkrijgen van merklading. De KNHS werkt alleen 
samen met A-leveranciers, dit ter versterking van het 
imago en kwaliteitsmerk van de KNHS en de desbetref-
fende leverancier. 

KNHS Official Partners: 
samenwerking op basis van een op maat gesneden 
pakket, dat goed aansluit bij de strategie van het desbe-
treffende bedrijf en daarnaast financiële ondersteu-
ning biedt aan kwaliteiten, die de KNHS kan benutten 
voor de profilering van de paardensport. 

KNHS Partners in Ambition: 
organisaties die de paardensport in zijn totaliteit 
willen bedienen en geïnteresseerd zijn in hospitality 
en branding van hun merk in relatie tot het A-merk 
KNHS. 

Hoofdsponsor
De KNHS heeft één hoofdsponsor, Rabobank Neder-
land, met een op maat gesneden pakket dat de paar-
densport breed ondersteunt en past bij het A-merk dat 
de KNHS is. Zowel de KNHS als de hoofdsponsor onder-
vinden door dit partnerschap toegevoegde waarde in 
hun kwaliteitsuitstraling en een positieve invloed op 
hun imago. Het doel van de hoofdsponsor Rabobank is 
zichtbaarheid, toonaangevend zijn, inhoudelijk sterk, 
sympathiek en er moet breed draagvlak zijn. Speciale 
interesse is er voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en het betrekken van de lokale Rabo-
banken en hun medewerkers bij de sponsoring. Het 
Rabobank-account is een zelfstandige projectorgani-
satie binnen de KNHS.

Bijlage 4  Sponsorproposities 
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