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1. Voorwoord  

Een befaamd paardenkenner heeft het ooit gezegd: het leven is te kort om goed te leren 

paardrijden. Goed paardrijden is dus een uitdaging. En zal het blijven! ‘A lifetime experience’ is dan 

ook een passende en terechte slogan. De wereldtop bereiken is slechts voor een enkeling 

weggelegd, maar ook na het eerste oranje lint in de klasse L is er de uitdaging om de tweede te 

veroveren. Daarom is sport mooi, boeiend en waard in beeld te worden gebracht en beschreven te 

worden. In onze hedendaagse beeldcultuur is het schrijven en lezen van een jaarverslag geen 

populaire bezigheid. Toch zet ik mij, samen met algemeen directeur John Bierling, graag in de 

traditie van mijn voorganger, die in de jaarverslagen van onze sportbond zijn visie op de 

belangrijkste gebeurtenissen in de sport gaf. Omdat de sport het waard is, dat deze voor later 

worden vastgelegd. 

Terugdenkend aan 2010 komen ons drie begrippen voor ogen, die merkwaardigerwijs alle drie met 

een M beginnen: Meerjarenbeleidskader, Moorlands Totilas en Martien. Zij drukten hun stempel op 

dit paardensportjaar. 

Het voorbereiden van het Meerjarenbeleidskader 2011-2016 heeft het Federatiebestuur en het 

Managementteam intensief bezig gehouden. De attente lezer zal het meteen opvallen: we hebben 

het niet meer over een plan, maar over een kader voor de komende zes jaren. We hebben 

kaderstellend naar de toekomst van onze sport gekeken. Het proces om daartoe te komen heeft 

meer tijd en energie gekost dan aanvankelijk gedacht, maar er is met veel enthousiasme aan 

gewerkt. In de eerste helft van 2011 zal het afgerond en naar verwachting door de Ledenraad 

worden vastgesteld. De KNHS beschikt dan over een nieuw toekomstperspectief.  

Op sportief terrein was het Moorlands Totilas, die paardensportgeschiedenis schreef. Wat sprak 

deze zwarte hengst met zijn welhaast spreekwoordelijke souplesse en aansprekende gangen tot de 

verbeelding. Met zijn ruiter Edward Gal veroverde hij tijdens de World Equestrian Games in 

Lexington driemaal een gouden medaille, de bekroning van een tot dan unieke en snelle ‘reis’ naar 

de top. Een onvergetelijke zegetocht waaraan door de verkoop naar Duitsland een abrupt einde 

kwam. Voor ons zal de zwarte hengst synoniem zijn met het groeiende besef welk een belangrijke 

rol eigenaren van paarden in onze sport spelen en het antwoord, dat de KNHS weet te geven aan 

het op juiste waarde schatten van die rol. Zoals ook de Nederlandse deelname aan de WEG 2010 

ons zal bijblijven als een financiële en organisatorische uitdaging, waarin de FEI de grenzen van 

wat wel en niet meer kan heeft opgezocht. 

Het afscheid van Martien van den Heuvel, die na negen jaar de statutaire maximale 

zittingstermijn had bereikt en zijn voorzittershamer moest neerleggen, sloot 2010 op bijzondere 

wijze af. Met zijn onnavolgbare inzet heeft hij vanaf 2002 leiding gegeven aan een sportbond, die 

de resultante van een fusie van zestien organisaties in de paardensport was. Op 13 en 14 januari 

2011 is hem een groots afscheid bereid, benoemde de Ledenraad hem tot erelid van de KNHS en 

hebben velen blijk van hun waardering voor zijn vele verdiensten voor de paardensport en de 

paardensector gegeven. 

Het afscheid van Martien van den Heuvel markeert tegelijkertijd het afscheid van de laatste 

bestuurders, die mede aan de wieg van de fusie hebben gestaan. Op 31 december 2010 waren de 

eerste negen jaren van het bestaan van de KNHS voorbij. Van het eerste Federatiebestuur en de 

eerste Ledenraad is nu niemand meer in die gremia actief. Negen jaren na de fusie is de KNHS, 

gestart als een bonte verzameling van verschillende paardensportbelangen, uitgegroeid tot de 

zesde sportbond van ons land, die internationaal gezien bij de toplanden binnen de 

paardensportwereld behoort en nationaal gezien zowel organisatorisch als financieel tot de 

toonaangevende sportbonden behoort. 
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Als iedere sportbond kan ook de KNHS niet zonder de steun van die duizenden vrijwilligers, die op 

welke wijze dan ook onze sport mogelijk maken, zonder al die organisaties die materieel en 

financieel bijdragen, zonder de samenwerking binnen sport, fokkerij en sector om gezamenlijk door 

te bouwen aan het adagium ‘Nederland paardenland’. 

VOOR DE SPORT EN DE SPORTERS 

De KNHS is vooral en eerst een spórtbond. Dat lijkt een ‘open deur’. De KNHS en zijn 

kantoororganisatie zijn er niet voor zichzelf, maar voor de sport en de sporters. Dat houden we 

onszelf geregeld voor en dat willen we ook in dit jaarverslag uitdragen. Daarom wordt in dit 

jaarverslag eerst in een ‘eigen hoofdstuk’ verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen de 

topsport, de wedstrijdsport en de recreatiesport. Daarna is er dit jaar voor de eerste keer in 

verslagleggende zin een hoofdstuk gewijd aan het beleidsthema Welzijn en enkele andere 

beleidsthema’s. Pas daarna doen we verslag van de activiteiten van de sportondersteunende 

diensten binnen de KNHS. 

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan aan de sport en zeker aan de paardensport niet voorbij. 

Sinds een aantal jaren timmert onze sport aan de -ook politieke- weg en wordt er op ons gelet. Dat 

is niet erg. Het is juist een prikkel om op een verantwoorde manier om te gaan met de aan ons 

toevertrouwde paarden en pony’s. Belangrijk is in dat proces wel, dat we alle eigenaren van deze 

viervoeters ook kunnen bereiken en maatregelen kunnen nemen tegen degenen, die hun 

verantwoordelijkheid niet of niet voldoende nemen. Gelukkig vindt de paardensector ook in Den 

Haag steeds meer gehoor. 

Het jaar 2010 had een verrassing in petto. Ineens speelde het weer een belangrijke rol. Een ware 

zondvloed boven ons KNHS-centrum noopte ons de Ponyhippiade op 28 augustus 2010 af te 

gelasten. Dat uiteindelijk alle op die dag voorgenomen te verrijden kampioenschappen op een later 

tijdstip in het jaar alsnog zijn verreden was te danken aan het enthousiasme van de deelnemers en 

officials, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze medewerk(st)ers en Gert van der 

Hoorn, die zijn hippische centrum in Kootwijk met grote flexibiliteit voor onze sporters wist vrij te 

maken. Daarmee is het verhaal van de weersomstandigheden niet af. Ook de grote uitval van 

wedstrijden in de maanden januari, februari, november en december was eveneens een novum in 

de geschiedenis van de KNHS. 

SAMENWERKING 

In het kader van de voorgenomen samenwerking met het KWPN, die moet resulteren in het 

realiseren van hét nationale hippische centrum in Ermelo, is in 2010 diepgaand nagedacht en 

zorgvuldig overleg gevoerd over de realisering van de plannen waarbij ook de provincie Gelderland 

en de gemeente Ermelo nauw zijn betrokken. De resultaten van het overleg zijn bemoedigend. 

Met gepaste trots vermelden we, dat de KNHS een allround driesterrenbond is geworden. Deze 

onderscheiding, die NOC*NSF onze sportbond vorig jaar als derde bond toekende, is een bekroning 

van het door het bestuur in samenwerking met het managementteam uitgezette beleid, dat door 

de Ledenraad ook steeds royaal is ondersteund. Een adequate uitvoering van de regels van ‘Goed 

Sportbestuur’, een ruimhartige invulling van de maatschappelijke taken die van sportbonden 

worden verwacht en een substantiële bijdrage aan de ontwikkelingen binnen NOC*NSF hebben 

zeker aan het genomen besluit bijgedragen. 
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De medewerkers van de kantoororganisatie bedanken wij voor hun inzet en deskundigheid. De 

samenwerking met de Ondernemingsraad was constructief en heel plezierig. Sinds de fusie in 2002 

spreekt men binnen de KNHS over de werkorganisatie. Nu, gewerkt wordt er en hard ook. Laat het 

negende jaarverslag het laatste zijn waarin we het over de werkorganisatie hadden en het tiende 

het eerste waarin we u vertellen hoe onze mensen op kantoor het deden. Het werken zullen ze er 

niet om laten… 

Tot slot een persoonlijke noot van uw voorzitter. Laat het negende jaarverslag het laatste zijn 

waarin we de fusie memoreerden en het tiende het eerste waarin we u vertellen hoe we ons eerste 

kaderstellende jaar doorkwamen. 

 

Theo Ploegmakers       John Bierling 

Voorzitter        Algemeen directeur  

         

 

Ermelo, april 2011.
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2. Topsport: vijfmaal goud op de WEG! 

WORLD EQUESTRIAN GAMES (WEG) KENTUCKY 

De deelname aan de World Equestrian Games in Kentucky betekenden een veeleisende financiële 

en logistieke operatie, die dankzij de medewerking van vele KNHS-medewerkers, hoofdsponsor 

Rabobank, NOC*NSF en diverse sponsors heeft kunnen slagen. Ze waren voor Nederland de meest 

succesvolle ooit! Tot dusver haalde de Nederlandse delegatie nooit meer dan twee gouden 

medailles; in 2010 waren dat er maar liefst vijf.  

 

De dressuurruiters schreven historie door goud te winnen en daarmee voor het eerst de Duitsers 

tijdens een wereldkampioenschap te verslaan (Duitsland werd vanaf 1974 onafgebroken 

wereldkampioen met het team). Daarnaast schitterden Edward Gal en Moorlands Totilas door 

individueel twee gouden medailles op te eisen. De menners leverden een prachtige prestatie. Alle 

afgevaardigde menners eindigden in de top-6 waarbij het team goud won en IJsbrand Chardon het 

kampioenschap afsloot met individueel zilver. In de discipline dressuur aangepast sporten werd 

uitstekend gepresteerd met goud voor Petra van de Sande, zilver voor Gert Bolmer en zilver en 

brons voor Frank Hosmar. 

 

Dat topsport betrekkelijk is, bleek ook. Door een klein incident lagen Adelinde Cornelissen en Jerich 

Parzival onverwachts uit de strijd, terwijl deze combinatie werd getipt voor individuele medailles. 

Een grote teleurstelling. Ongekend was ook de sabotage aan het rijtuig van IJsbrand Chardon. De 

onverwachte valpartijen van Tim Lips en Carmen Römer toonden aan, dat topvorm niet altijd tot 

een topprestatie leidt.  

De springruiters stelden teleur, een kwestie van oorzaak en gevolg en een leerzame les. De 

evaluatie van en de bijstelling in de topsportprogramma’s zal er naar verwachting toe leiden, dat 

Nederland zich tijdens de Europese Kampioenschappen Springen in Madrid (2011) weet te plaatsen 

voor de Olympische Spelen in Londen (2012).  

 

Niet lang na de World Equestrian Games werd bekend, dat Nederlands en ’s werelds beste 

dressuurpaard, Moorlands Totilas, vertrok naar Duitsland. Een grote aderlating voor de 

Nederlandse hippische topsport, zeker in de wetenschap dat enkele andere toppers hem door 

verkoop naar het buitenland al waren voorgegaan. Het verlies van deze toppaarden heeft echter 

mede geleid tot een versnelde ontwikkeling in het uitbouwen van de relatie met eigenaren van 

toppaarden. Op 11 en 12 november vond in het kader van deze ontwikkeling een door NOC*NSF, 

in samenwerking met de KNHS, geïnitieerd bezoek aan de Olympic Venue in Londen plaats.  

 

CDI-WORLD CUP FINAL, ‘S-HERTOGENBOSCH (NED) 25–28 MAART 2010 

Een compleet Nederlands podium tijdens de wereldbekerfinale in eigen land. Tijdens Indoor 

Brabant maakte Edward Gal zijn favorietenrol waar door de wereldbeker op zijn naam te schrijven. 

Adelinde Cornelissen volgde op de tweede plaats. Imke Schellekens-Bartels maakte de Nederlandse 

hegemonie compleet door als derde te eindigen. Met gepaste trots memoreren wij de officiële 

uitslag: 1. Edward Gal (Harskamp) - Moorlands Totilas - 89.800%; 2. Adelinde Cornelissen (Beilen) 

- Jerich Parzival - 82.850%; 3. Imke Schellekens-Bartels (Hooge Mierde) - Hunter Douglas Sunrise 

- 82.150%. 
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CAI-WORLD CUP FINAL, GENÈVE (SUI) 14–18 APRIL 2010  

Successen waren er voor de Nederlandse vierspanrijders tijdens de wereldbekerfinale mennen in 

het Zwitserse Genève. Koos de Ronde eindigde als tweede en IJsbrand Chardon behaalde met een 

derde plaats eveneens een podiumplaats.  

 

FEI-REGLEMENTEN INZAKE ANTIDOPING EN GECONTROLEERDE MEDICATIE 

Vanaf 5 april zijn de herziene FEI-reglementen inzake antidoping en gecontroleerde medicatie van 

kracht op FEI- en KNHS-wedstrijden. In de reglementen worden verboden middelen/methoden en 

gecontroleerd geoorloofde middelen/methoden onderscheiden. In een online database op de 

website van de FEI en een applicatie voor smart phones kunnen de reglementen en lijsten met 

verboden en gecontroleerd geoorloofde middelen worden geraadpleegd. Controle op deze middelen 

en methoden dient het paardenwelzijn en de bevordering van eerlijke concurrentie.  

 

DRESSUUR AANGEPAST SPORTEN 

In 2010 is er veel veranderd in de discipline dressuur aangepast sporten. De toelatingseisen voor 

opname in het kader werden verzwaard, een nieuwe groep juryleden werd opgeleid en de nieuwe 

FEI-proeven werden in gebruik genomen.  

De discipline dressuur aangepast sporten was in 2010 voor het eerst een geïntegreerd onderdeel 

van een regulier FEI-kampioenschap (WEG Kentucky). 

 

FEI NATIONS CUP (TOP LEAGUE) VOOR SPRINGRUITERS 

De springruiters kenden een moeizaam seizoen in de Top League, waaruit in 2010 maar liefst vier 

landen moesten degraderen. Tijdens de laatste wedstrijd in het Ierse Dublin wist de Nederlandse 

equipe, met daarin overwegend jonge paarden, de overwinning op te eisen en daarmee degradatie 

te voorkomen.  

 

TINEKE BARTELS-DE VRIES NOC*NSF-BESTUURSLID 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF op 16 november is jeugdbondscoach 

dressuur Tineke Bartels-de Vries benoemd tot NOC*NSF-bestuurslid. Het NOC*NSF-bestuur stelt 

het beleid op hoofdlijnen vast en bewaakt tevens een effectieve en efficiënte uitvoering van dit 

beleid. Het aandachtsveld van Tineke Bartels-de Vries is topsport. 

 

STUDIE ‘NEDERLAND IN DE TOP 10’ 

De Nederlandse sport en de overheid hebben de ambitie uitgesproken om structureel tot de top 10 

van de beste topsportlanden ter wereld te behoren. De KNHS onderschrijft deze ambitie. NOC*NSF 

heeft in het kader van de top 10-ambitie de studie ‘Nederland in de top 10’ uitgevoerd. In deze 

analyserende studie is een momentopname gemaakt van het huidige topsportklimaat in Nederland. 

Tevens zijn de ambities voor de toekomst weergegeven. Het doel van de studie was om vast te  

stellen welke prestaties en middelen nodig zijn om een eventuele afstand tot de concurrenten in de 

toekomst te verkleinen. Met de disciplines dressuur en springen behoort de KNHS tot de acht 

bonden, die de afgelopen jaren structureel de meeste medailles op Olympische Spelen hebben 

gewonnen.  
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FYSIEK FITTE RUITERS 

In samenwerking met NOC*NSF heeft de KNHS in 2010 een fysiek trainingstraject voor de senioren 

en young riders uit de disciplines dressuur, springen en eventing opgestart. De opzet is mede 

bepaald aan de hand van uitslagen uit sportmedische onderzoeken, die in voorgaande jaren zijn 

uitgevoerd. De doelstelling van dit traject is tweeledig: de ruiters fysiek fitter maken en blessures 

voorkomen. Onder leiding van de staf van NOC*NSF wordt wekelijks decentraal getraind. 

 

TALENTHERKENNING EN TALENTONTWIKKELING 

In 2010 werd een kwalitatief onderzoek naar talentherkenning en talentontwikkeling in de 

paardensport afgerond. Mede op basis hiervan werd een aantal beleidswijzigingen ingezet. Meer 

continuïteit en individueel maatwerk in de ontwikkeling van talent vormen hierbij de voornaamste 

speerpunten. 

 

Door geïntensiveerd contact met het KWPN zijn de eerste schreden gezet om te komen tot 

samenwerking. Een koppeling van kwalitatief paardenmateriaal aan talentvolle sporters staat 

hierbij centraal. Dit initiatief wordt nader uitgewerkt. 

 

De reglementen inzake het Future Kader en de Rabo Future Cup, waarmee het spreekwoordelijke 

gat tussen de young riders en het zware tour niveau wordt gedicht, zijn herzien. De reglementen 

gaan in 2011 in. 
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3. Wedstrijdsport: structuurwijziging in dressuur in het oog springend 

REGLEMENTEN 

In 2010 is het Algemeen Wedstrijdreglement herschreven en opnieuw gedrukt. Deregulering was 

de rode draad en het reglement is ontdaan van onnodige ballast. Van enkele disciplinereglementen 

zijn wijzigingen voorbereid, die als ingangsdatum 1 april 2011 hebben.  

De meest in het oog springende wijziging is een wijziging in de structuur van de dressuursport. De 

dressuurklasse ZZ-Licht gaat in 2011 tot de breedtesport behoren. In diverse bijeenkomsten in het 

land is deze wijziging, die grote consequenties inhoudt, besproken. Er moeten voor deze klasse 

nieuwe juryleden opgeleid worden en de kringen en regio’s moeten met het opstellen van de 

kalender rekening houden met deze, voor hen, nieuwe klasse. In de genoemde bijeenkomsten zijn 

tevens de nieuwe dressuurproeven en de wenselijkheid besproken om vanaf de klasse Z-dressuur 

alleen de rubrieken, die in 20x60 m baan worden verreden. mee te tellen voor winstpunten. 

Uiteindelijk is overeengekomen, dat de klasse ZZ-licht vanaf 1 oktober 2011 aan de breedtesport 

wordt toegevoegd.  

BITLOOS DRESSUURRIJDEN 

Vanaf 2010 is het mogelijk op KNHS-wedstrijden bitloos dressuurproeven te rijden. Tot nu toe 

bestaat daar weinig belangstelling voor. Als er al een rubriek wordt uitgeschreven, verschijnen er 

maar enkele deelnemers op de startlijst. 

NIEUW DRESSUURPROEVENBOEKJE 

In 2010 is er een nieuw dressuurproevenboekje ontwikkeld. Een wens was, dat er -behalve aan de 

opleiding van het paard- meer nadruk gelegd zou kunnen worden op de opleiding van de ruiter en 

het rijtechnisch rijden van de ruiter. De meeste proeven zijn onveranderd gebleven en grote 

wijzigingen hebben zich niet voorgedaan. De FEI heeft weer de halve punten geïntroduceerd. Na 

een lange discussie is besloten alleen halve punten toe te passen in de klassen waarin de FEI-

proeven worden verreden. Begin 2011 waren de nieuwe dressuurproevenboekjes beschikbaar. 

RIJSTIJLBEOORDELINGEN SPRINGEN 

In 2010 is een groep van deskundigen op het gebied van de springsport bezig geweest met de 

ontwikkeling van een nieuw protocol voor rijstijlwedstrijden, waaronder het B-springen. Het 

uitgangspunt hierbij was de ruiter/amazone beter op te leiden om op een nette en correcte wijze 

door een parcours te rijden waarbij de beoordeling gericht is op de wijze van rijden van de ruiter 

en niet op de kwaliteit van het paard. Het totaal te behalen aantal punten is op 100 gesteld en de 

beoordeling zal door een speciaal hiervoor opgeleide groep stijljuryleden moeten worden gedaan; 

zij dienen na afloop van de rit ook in staat te zijn de deelnemer adviezen te geven op welk punten 

verbetering te behalen is. Invoering in 2011 bleek te vroeg omdat er over de haalbaarheid voor de 

wedstrijdorganisaties om dit protocol toe te passen en de opleiding van de juryleden nog geen 

overeenstemming in het Wedstrijdplatform kon worden bereikt.  

MENNEN 

In 2010 is het nieuwe Disciplinereglement Mennen ingegaan. In een aantal landelijke 

bijeenkomsten is voorlichting gegeven over de gevolgen van deze nieuwe regels en ook gesproken 

over meer algemene zaken in de mensport. Dat leverde waardevolle informatie op. 
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AANGEPAST SPORTEN 

In 2010 is de BMC Centaur Cup van start gegaan op het KNHS-centrum in Ermelo. Het is een 

vervolg op de in 2009 in gang gezette competitie voor ruiters binnen het aangepast sporten. De 

competitie is in 2010 naar een hoger plan getrokken en gaat onder een nieuwe naam en nieuw 

door BMC ontwikkeld logo verder. Om de wedstrijdgevende organisaties op weg te helpen is een 

draaiboek voor het organiseren van een wedstrijd opgesteld. Daarnaast probeert de KNHS het 

competitie-element te vergroten door de organisatie te adviseren in hun keus van juryleden. Er zijn 

steeds meer wedstrijdorganisaties, die aangeven een wedstrijd in het kader van het aangepast 

sporten te willen organiseren. Een verheugende ontwikkeling, die aangeeft dat het sporten voor 

mensen met beperkingen steeds meer in het veld leeft. Er is dan ook een geleidelijke groei waar te 

nemen, met name in het deelnemersveld van de wedstrijden aangepast sporten dressuur. Er is 

daarnaast veel vraag naar classificatiekeuringen. In 2010 zijn er vijf Classificatiebijeenkomsten 

geweest waar in totaal 37 sporters gekeurd zijn door Gehandicaptensport Nederland. Een groot 

deel van deze sporters kon op basis van zijn of haar handicap ingedeeld worden in een grade van 

het aangepast sporten dressuur.   

WENNEN AAN IMPULS 

Impuls is een wedstrijdklasse waarin de beginnende ruiter zich kan voorbereiden op de echte 

wedstrijdsport en de recreatieve ruiter de mogelijkheid krijgt eens aan een laagdrempelige 

wedstrijd mee te doen. Voor veel wedstrijdgevende organisaties is het verrijden van Impuls-

rubrieken nog wennen. Gelukkig zijn er ook zeer succesvolle voorbeelden van Impuls te geven. De 

Tripalon in Laren (Gld.) trekt een record aantal deelnemers in twee dagen en op springwedstrijden 

is het al heel normaal, dat er begonnen wordt met de Impulsrubriek BB. Door het laagdrempelige 

karakter van de rubriek (geen officieel tenue, geen startkaart nodig maar alleen het lidmaatschap 

van de KNHS) nam de belangstelling in 2010 voor de Impuls-rubrieken geleidelijk aan toe.  

VERDIEPING BINNEN HET WEDSTRIJDPLATFORM 

Van de leden van het Wedstrijdplatform wordt steeds meer specialistische kennis verwacht. 

Sportinhoudelijke discussies leidden er de laatste jaren toe, dat de bijeenkomsten van het 

Wedstrijdplatform veel tijd in beslag namen. In 2010 is besloten om themagroepen in te richten 

waarbinnen leden van het Wedstrijdplatform met enkele specialisten dieper ingaan op het te 

bespreken thema. Zo is er uitgebreid gesproken over de rijstijlbeoordeling in het springen, de 

ontwikkelingen in de dressuur, de toekomst van de Hippiade en de inrichting van de KNHS-

terreinen. 
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4. Recreatiesport: vraaggericht werken 

LEVEN LANG PAARDENSPORT 

Het jaar 2010 stond in het teken van het opstellen van het plan ‘Leven lang Paardensport’. Doel 

van het plan was om de visie op alle sportactiviteiten van de KNHS, met uitzondering van de 

topsport, vast te leggen.  

Met het thema ‘De paardensporter centraal’ wil de KNHS zich meer en meer profileren als een 

vraaggerichte sportbond met een bijpassend aanbod aan producten en diensten. Het 

werkdocument is in de loop van het jaar opgeleverd en voor interne en externe consultatie 

aangeboden. Aan de hand hiervan is het plan verder opgesteld en zal het in de eerste helft van 

2011 vastgesteld worden. 

RECREATIESPORTPLATFORM 

De recreatiesporters worden in de Ledenraad vertegenwoordigd door gekozen vertegenwoordigers, 

die samen het Recreatiesportplatform vormen. In 2010 heeft dit platform zich ingezet voor de 

ontwikkeling van de nieuwe contributiestructuur, die per 1 januari 2011 van kracht is geworden. 

Ook heeft het Recreatiesportplatform de nodige input gegeven ten behoeve van het lobbyplan LNV, 

de ontwikkeling en toegankelijkheid –ook voor de paardensport- van ecoducten en het KNHS-

jaarwerkplan 2011. 

In december hebben de recreatiesporters binnen de KNHS een nieuwe vertegenwoordiging in de 

Ledenraad gekozen. Zij hadden de keuze uit 18 kandidaten; elf van hen komen in aanmerking voor 

een zetel. Het resultaat van de stemming is, dat Bob van Asselt, Gerrit Geerlof, Wendy van den 

Barselaar, Rik Steijn, Gerrit Jan Meijer, Ron Pool, Roelof Smit, Jan Sinke, Ilse van der Waal, Hester 

van der Bij en Jan Janssen de nieuwe ledenraadsleden zijn voor de komende drie jaar. 

Wendy van den Barselaar, Rik Steijn, Ron Pool en Roelof Smit werden herkozen. Jan Sinke had in 

het verleden al eens zitting in de Ledenraad. Daarmee blijven kennis en ervaring binnen de 

afvaardiging behouden. Drie personen staan de komende drie jaar te boek als reserve voor het 

geval er een vacature ontstaat; het zijn Hanno Riedlin, Pieter Massee en Laura de Graaf. 

BELANGENBEHARTIGING 

In 2010 is er overleg geweest met onder andere de Fietsersbond en het Wandelplatform om te 

kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking voor de lobby beweging (sport) in de openbare 

ruimte.  

De samenwerkingsafspraken tussen KNHS en de Stichting Hippisch Toerisme Nederland (SHTN) 

zijn in goed overleg beëindigd omdat deze niet meer actueel waren. Het actiepunt uniforme 

bebording is afgehandeld en met de landelijke terreineigenaren en regioconsulenten 

gecommuniceerd. De KNHS heeft een concreet voorstel gedaan voor samenwerking inzake de 

distributie van het assortiment van de SHTN in combinatie met de website Enjoy the Ride. Dit heeft 

niet tot overeenstemming geleid. 

Daarnaast is ook aandacht gegeven aan het onderhouden van contacten met onder andere 

terreinbeheerders, de Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied, de Nederlandse Plattelands 

Alliantie en de Federatie van Particulier Grondbezit. Inzet van deze samenwerking is het creëren 

van meer draagvlak voor paardentoegang in natuurgebieden en het project Paard en Landschap. 
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ENJOY THE RIDE 

Voor Enjoy the Ride was 2010 het eerste jaar waarin vooral is ingezet op de uitrol van het concept 

en de doorontwikkeling van de website. Daarnaast is meer ervaring opgedaan met het organiseren 

van ritten. Er zijn 16 ritten georganiseerd met in totaal 1.217 deelnemers.  

Uit de evaluatie blijkt, dat Enjoy the Ride minder te bieden heeft voor mensen zonder eigen paard. 

Ook het verschil tussen lokale en seizoensritten is bij mensen onbekend. Voor 2011 zal daarom 

voor een eenvoudigere aanpak worden gekozen. In plaats van verschillende soorten ritten kunnen 

organisatoren ‘specials’ toevoegen aan de rit, zoals een uitgebreide lunch, de mogelijkheid tot het 

rijden van natuurlijke hindernissen of een clinic. 

Naast de reguliere mediamiddelen wordt er ook gebruik gemaakt van de nieuwe media. Zo is Enjoy 

the Ride actief op Hyves, Twitter, Bokt en Facebook. Voor de Hyves-account is ook een Enjoy the 

Ride-applicatie ontwikkeld, die in de loop van 2011 gelanceerd gaat worden.  

In plaats van een complete routegids zijn er 13 losse routekaarten ontwikkeld, die vanaf 2011 in 

de webshop te koop aangeboden zullen worden.  

REGIOCONSULENTEN 

De 26 regioconsulenten hebben zich evenals voorgaande jaren ingezet voor de paardensport. Zij 

zijn niet alleen waardevol gebleken bij het signaleren en oplossen van knelpunten op ruiter- en 

menpaden, maar ook als initiërende en adviserende partij bij de aanleg ervan. 

Ruiter- en menroutes werden gerealiseerd in Flevoland, Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland. 

Daarnaast is er ook begonnen met de uitvoer van een knooppuntennetwerk op de Utrechtse 

Heuvelrug. Het project ‘Achterhoek te paard’ is geëvalueerd en zal volgend jaar herhaald worden.  

OPLEIDINGEN RECREATIEVE PAARDENSPORT 

Het aantal examens voor de Ruiter- en Koetsierbewijzen loopt door diverse ontwikkelingen al een 

aantal jaren terug. De komst van onder andere het Ruiterpaspoort, het Veiligheidscertificaat en het 

FNRS Ruiterbewijs en Koetsierbewijs spelen daarin een rol. De afdeling Recreatiesport heeft een 

promotieplan voor het Ruiter- en Koetsierbewijs opgesteld om de verdere daling van examens, 

geslaagden en verlengingen een halt toe te roepen. 

Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met het bestuur van de SRR over de toekomst van 

het Ruiter- en Koetsierbewijs en de rol van de SRR, KNHS en ORUN daarin. In onze visie dient het 

Ruiter- en Koetsierbewijs een integraal onderdeel te zijn van het totale aanbod aan opleidingen en 

educatie voor paardensporters.  

Onder leiding van Clémence Ross is de Werkgroep Opleidingen Recreatieve Paardensporter van 

start gegaan. In de werkgroep zijn de besturen van FNRS, SRR en KNHS vertegenwoordigd. Doel is 

een integrale structuur neer te zetten van de gewenste opleidingen voor de recreatieve ruiter en 

menner. Uitgangspunt zijn de bestaande opleidingen van de organisaties. De werkgroep heeft een 

adviesrapport opgeleverd. 
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PAARD EN VERKEER 

De Visie Paard en Verkeer is in de Ledenraad goedgekeurd. Er zal begin 2011 een quick scan 

uitgevoerd worden naar de beschikbaarheid van cijfers, die de lobby voor veiligheid en ruimte voor 

paarden in het verkeer kunnen ondersteunen. Aan de hand hiervan zal voor een nader te 

definiëren aanpak worden gekozen.  

Er is een akkoord bereikt voor een wederzijdse erkenning van de KNHS en de FN van het 

Nederlandse Ruiter- en Koetsierbewijs en de Deutsche Reit- en Fahrpass. Deze erkenning moet het 

voor paardensporters in de grensgebieden gemakkelijker maken om de landsgrenzen te kunnen 

passeren. Deze erkenning zal medio 2011 officieel ondertekend worden. 
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5. Beleidsverantwoording 

MEERJARENBELEID 2011-2016 

Het tweede Meerjarenbeleidsplan liep aan het einde van 2010 af. Federatiebestuur en 

Managementteam hebben zich dan ook diepgaand beraden over het meerjarenbeleid in de 

komende jaren. Besloten is de meerjarencyclus te koppelen aan de Olympische cyclus. Het nieuwe 

meerjarenbeleidsplan zal dan ook zes jaren beslaan en eindigen in 2016 als de Olympische Spelen 

in Rio de Janeiro plaatsvinden. In de toekomst kijken is geen gemakkelijke opgave. Daarom is 

besloten af te zien van een meerjarenbeleidsplan, waarin allerlei onderwerpen gedetailleerd en per 

jaar worden vastgelegd. Medio 2011 zal de Ledenraad het Meerjarenbeleidskader 2011-2016 ter 

goedkeuring worden voorgelegd waarin kaderstellend is aangegeven op welke wijze de toekomst 

wordt tegemoet getreden. 

JAARBELEID 

Het meerjarenbeleid vindt zijn uitwerking in jaarwerkplannen, die vanzelfsprekend wel een 

gedetailleerde uitwerking hebben. Ook deze plannen worden vastgesteld door de Ledenraad. 

FINANCIËLE BELEID 

Het financiële beleid wordt vanaf 2010 ook vastgelegd in een financieel meerjarenbeleidsplan. 

Gekozen is voor een voortschrijdende cyclus. 

WELZIJNSBELEID 

Een goed welzijnsbeleid ten aanzien van het gebruik van paarden en pony’s is essentieel voor de 

paardensector in zijn geheel en voor de paardensport in het bijzonder. De laatste jaren bestaat 

vanuit de maatschappij een toenemende belangstelling voor dit onderwerp, dat sinds het ontstaan 

van de KNHS voor het Federatiebestuur een speerpunt van beleid is geweest.  

In 2003 presenteerde de KNHS al zijn eerste welzijnsnota ‘Welzijn moet er wel zijn’.  

De Ledenraad van de KNHS stelde op 30 oktober 2008 de tweede nota vast, die de titel ‘Sleutelrol 

voor Welzijn’ meekreeg. Deze nota was tevens de bijdrage van de KNHS aan de welzijnsnota, die 

de Sectorraad Paarden nadien heeft vervaardigd.  

In december 2009 heeft de KNHS de stand van zaken gerapporteerd aan de Sectorraad Paarden 

met betrekking tot de implementatie van de Nota Welzijn.  

In deze rapportage legt de KNHS verantwoording af over de uitgevoerde implementatie in 2010.  

Algemeen kan gesteld worden dat de geplande actiepunten zijn uitgevoerd en initiatieven genomen 

zijn om toegevoegde actiepunten uit te voeren. Bovendien is de aandacht en draagvlak voor de 

implementatie van paardenwelzijnsaspecten bij bestuurders, instructeurs, officials en juryleden, de 

verenigingen en de leden sterk gegroeid. Met de groei van het aantal leden naar ruim 210.000 in 

2010 is de KNHS in staat om een groeiend aantal paardensporters en paardenhouders te bereiken 

met voorlichting, educatie en opleidingen. Het is van belang om ook betrokkenen te bereiken die 

zich niet aangesloten hebben bij de georganiseerde paardensport. 
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BELANGRIJKSTE VORDERINGEN IN 2010 

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste vorderingen bij de KNHS op het gebied van 

paardenwelzijn weer in 2010. 

1. Wedstrijdsport reglementswijzigingen: 

 Verplichte promotie naar een hogere wedstrijdklasse is afgeschaft.  

 Bitloos rijden is ingevoerd en het aantal wedstrijden voor bitloos rijden neemt toe. 

 Het verplicht dragen van sporen is afgeschaft (niet meer verplicht, wel toegestaan). 

 Het verplicht rijden met stang en trens in dressuurrubrieken  is tot en met het hoogste 

niveau afgeschaft.  

 Beoordeling van rijstijl van de ruiter is in meer rubrieken en competities ingevoerd. 

 De leeftijdsgrens voor menpaarden om aan wedstrijden te kunnen deelnemen is verhoogd. 

 Menpaarden moeten hun staart kunnen bewegen; dus alleen de verlengde culeron is nu 

toegestaan. 

 Voltigepaarden worden voorafgaand aan de wedstrijd ook gekeurd op aspecten van welzijn 

zoals algehele gezondheid en ontspannenheid. 

 In 2011 en 2012 vindt een onderzoek plaats door HAS-Kennistransfer naar het gebruik van 

hulpmiddelen in de aangespannen sport. Uitgangspunt is, dat deze verboden zullen worden 

tenzij onderzoek aantoont dat deze het welzijn niet schaden. 

 
2. Toezicht en handhaving tijdens wedstrijden: 

 Een groep specifiek opgeleide vertegenwoordigers wordt ingezet om toezicht te houden en 

handhavend op te treden tijdens de nationale wedstrijden, kampioenschappen en 

zogenaamde risicowedstrijden.  

 In 2011 wordt deze opleiding uitgebreid naar alle vertegenwoordigers met een 

theoriecursus en praktijkstage. 

 Toezicht en handhaving wordt nadrukkelijker uitgeoefend, niet alleen in de wedstrijdring, 

maar ook op het voorterrein en andere delen van het wedstrijdterrein. 

 Hierdoor is het aantal zaken bij de Aanklager van de KNHS toegenomen; de kwaliteit van 

de dossiervorming is sterk verbeterd.  

 In de KNHS-media wordt dit geïntensiveerde beleid veelvuldig onder de aandacht gebracht. 

 

3. Internationale reglementering (FEI): 

 Trainingsmethode hyperflexie/rollkür is gedefinieerd en verboden. De LDR-techniek (laag, 

diep, rond) is gedefinieerd en toegestaan. 

 Tijdens FEI-wedstrijden houden stewards verscherpt toezicht op het correct toepassen van 

de LDR-techniek. 

 Het beleid ten aanzien van antidoping en gecontroleerde medicatie is opnieuw 

geformuleerd en gereglementeerd.  

 

4. KNHS-beleid inzake antidoping en ongeoorloofde middelen: 

 Het bestaande beleid is doorgezet met veel aandacht in de KNHS-media voor dit 

onderwerp.  

 Standaard wordt nu sectie gedaan bij ernstig gewonde of overleden paarden tijdens 

wedstrijden; inclusief een onderzoek naar ongeoorloofde middelen. 
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5. Nieuwe wedstrijdvormen Impuls-rubrieken: 

 In 2010 zijn de Impuls-rubrieken reglementair geïntroduceerd; in alle disciplines kunnen 

wedstrijdrubrieken uitgeschreven worden onder het laagste wedstrijdniveau, die niet voor 

promotie meetellen. Een ontspannen manier om met de wedstrijdsport kennis te maken,  

onervaren paarden en/of sporters kennis te laten maken met de wedstrijdsport of met 

andere disciplines. Het aantal Impuls-rubrieken groeit gestaag en wordt door de KNHS 

gestimuleerd. 

 
6. Voorlichting via de KNHS-mediamix: 

(Welzijnsaspecten komen in diverse vormen en onderwerpen aan de orde) 

 Paard&Leven 4 keer per jaar (kwartaalblad): oplage 125.000. 

PaardenSport 12 keer per jaar (maandblad): oplage 55.000. 

Vele artikelen in deze bladen over dit onderwerp. 

 KNHS-website: gemiddeld over een jaar: 9.225 bezoekers per dag, o.a. regelmatig 

nieuwsberichten en in de vaste rubrieken aandacht voor paardenwelzijn. 

 De KNHS-nieuwsbrieven zijn 191 keer uitgekomen voor in totaal 39.550 abonnees. 

 

7. Educatie: 

 De cursus, het boek en de (gratis) internetcursussen PaardenWelzijn zijn geïntroduceerd. 

De gratis internetcursussen worden per dag 9 keer bekeken. Er zijn ruim 1.100 boeken 

afgenomen en minimaal 13 cursussen georganiseerd (de KNHS is niet op de hoogte van 

alle gegeven cursussen). In 2010 is de cursus actief gepromoot. Met behulp van de FNRS is 

het aanbod voor ondernemers aantrekkelijker gemaakt en zijn er stickers gemaakt voor in 

het ruiterpaspoort. Accountmanagers van zowel KNHS als FNRS hebben bijgedragen aan de 

promotie en uitrol van de cursus. Er zijn ondermeer 125 KNHS-verenigingen 

aangeschreven en nagebeld. Daarnaast zijn er twee promotiefilms gemaakt, een voor 

cursisten en een voor organisatoren. Alle ORUN-instructeurs zijn aangeschreven om hen 

erop te attenderen, dat ook zij de cursus mogen geven. Hierop is veel respons gekomen. 

 Rondjes educatie en instructie zijn veelvuldig georganiseerd met als onderwerp 

bijvoorbeeld: mennen, scheren van paarden, zadelmak maken, exterieur en training, 

alternatieve trainingsmethoden, acupunctuur en manuele therapie. Per avond waren tussen 

de 100 en 400 deelnemers aanwezig. 

 

8. Opleidingen en cursussen: 

 In alle opleidingen voor officials, instructeurs en juryleden is het onderwerp paardenwelzijn 

en horsemanship opgenomen in het opleidingsprotocol.  

 De meerdaagse KNHS-cursus ‘Veterinaire paardenkennis’, de vervolgcursus hierop en de 

cursus ‘Spierproblemen bij paarden’ zijn geïntroduceerd en diverse keren georganiseerd 

met in totaal 110 deelnemers.  

 Daarnaast zijn de cursussen ‘Mentale training voor ruiters’ en ‘Vergroot je fitheid’ 

georganiseerd hetgeen ook een verbeterde omgang met en wijze van berijden van het 

paard tot gevolg heeft. 
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9. Scholenplan Paard&Leren:  

 In 2010 is een leerproject ontwikkeld voor de hoogste klassen van het basisonderwijs 

onder de titel Paard&Leren. Dit is een spel, dat scholen kunnen opnemen in hun 

lesprogramma waarbij de leerlingen (aansluitend bij de leerdoelen voor deze 

leeftijdsgroepen) spelenderwijs meer leren over paarden: hun gedrag, de verzorging, het 

omgaan ermee. Onderdeel van het leerproject is een bezoek aan een manege of een 

vereniging. Tijdens het Europees Kampioenschap Dressuur Rotterdam 2011 zal de aftrap 

plaatsvinden met een aantal Rotterdamse scholen, die het spel in competitievorm zullen 

spelen. Alle basisscholen in Nederland kunnen dit spel voor een redelijke prijs aanschaffen. 

De KNHS zal met partners het spel promoten, o.a. door het opzetten van 

scholencompetities. 

 
10. Samenwerking binnen de sector:  

 Via een actieve participatie in de Sectorraad Paarden en het Nederlands Hippisch 

Kenniscentrum en door een inhoudelijke en financiële bijdrage aan onderzoeken op het 

gebied van Paardenwelzijn (zoals de Welzijnsmonitor paardenhouderij) bevordert de KNHS 

kennisontwikkeling van, kennisverspreiding over en landelijke sectorbrede 

beleidsontwikkeling inzake paardenwelzijn.  

 
11. Samenwerking buiten de sector: 

 In 2010 zijn de contacten met de politiek en maatschappelijke organisaties zoals de 

Dierenbescherming verder uitgebouwd.  

 Met de partners SBNL en Landschapsbeheer Nederland werkt de KNHS nauw samen om het 

project Paard en Landschap in de Provincies uit te rollen. Onderdeel van dit project is niet 

alleen een goede inpassing van de paarden(houderij) in het landschap, maar ook het 

stimuleren en implementeren van maatregelen, die het paardenwelzijn ten goede komen 

zoals beplanting en schuilmogelijkheid in de weide en een natuurlijk weidebeheer. De 

provincie Drenthe heeft als eerste de uitrol gestart door een bijeenkomst voor gemeenten 

en paardenhouders te organiseren. Door middel van informatiebijeenkomsten, cursussen 

en subsidiemogelijkheden stimuleert deze provincie maatregelen en een positieve 

ontwikkeling van het samengaan van paarden en landschap. De provincie Groningen start 

begin 2011 met de uitrol. In andere provincies zijn de voorbereidingen in gang gezet. 
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6. Sportondersteunende diensten 

 

LEDENSERVICE 
Zoals de naam van de afdeling zegt: de afdeling Ledenservice verleent diensten aan de leden. Het 

beleid is erop gericht, dat alle dienstverlening binnen deze afdeling wordt ondergebracht. De 

taakvelden Subtop en Wedstrijdzaken (indienen vraagprogramma’s) zijn in 2010 aan deze afdeling 

toegevoegd. 

De ICT-aanpassingen zijn verder aangescherpt. Vanaf nu is het alleen nog mogelijk om digitaal 

startkaarten en starcoupons te bestellen en leden worden alleen nog aan- en afgemeld via Mijn 

KNHS. De verenigingen hebben zich deze werkwijze helemaal eigen gemaakt. Hierdoor is de 

verwerkingstijd een stuk sneller geworden en kan de afdeling de beoogde dienstverlening waar 

maken.  

Er is een samenwerkingsverband tot stand gekomen met de firma Hartman. Het uitslagsysteem 

van Hartman is gekoppeld aan het systeem van de KNHS. De verenigingen kunnen de uitslagen nu 

via Excel of Hartman (Concours 3.5) digitaal bij de KNHS aanleveren. 

Namens de KNHS zijn er in het land Wedstrijd Programma Adviseurs (WPA) aangesteld. Zij geven 

in het land uitleg over het programma bij de wedstrijdorganisaties. 

Ook is het nu mogelijk om zich digitaal aan te melden/ in te schrijven voor een Subtopwedstrijd via 

Mijn KNHS.  

ACCOMMODATIE EN CATERING 

Er werd en groot aantal ‘eigen’ evenementen georganiseerd en we verhuurden onze locatie 

regelmatig aan derden. Het opzetten van de evenementen gaat zeer soepel en de samenwerking 

met de leveranciers verloopt steeds beter. 

De Ponyhippiade op 28 augustus moest afgelast worden door de enorme regenval, maar de 

terreinen herstelden zich goed en konden na bezanding weer gebruikt worden. 

De Beatrixhal, de KNHS-kantoren er voor en de wanden in de binnenbakken zijn blauw geschilderd 

wat een frisse en chique uitstraling geeft. 

Er werd een groot aantal Rondjes educatie en instructie georganiseerd, die over het algemeen goed 

bezocht werden. Voor het eerst verzorgde de KNHS de warme maaltijden zelf en dit bleek een 

succes. 

EVENEMENTEN 

De vele mogelijkheden die het KNHS-centrum biedt, werden in 2010 intensief benut. De 

Indoorkampioenschappen, de Hippiades, de Bixiedag en overige KNHS- en andere (niet-

paardensport)evenementen waren zeer gezellig en succesvol. De jaarlijkse instructieweken zorgden 

voor een bijzondere sfeer. De deelnemers waren zeer tevreden over het aanbod, dat bestond uit 

een mix van instructie, het geleerde meteen in praktijk brengen, lekker met je paard of pony bezig 

zijn, het uitwisselen van ervaringen en uitstapjes in vakantiesfeer. 

De ‘Rondjes instructie en educatie’ worden sinds jaar en dag druk bezocht en voldoen aan de 

behoefte van veel paardensporters om door deskundigen en experts geïnformeerd te worden over 

de training en begeleiding van paarden en ruiters.  
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MARKETING, COMMUNICATIE EN SPONSORING 

De afdeling Marketing en Communicatie was vanaf het begin nauw betrokken bij de 

Wereldruiterspelen in Kentucky. Er werd een communicatieplan ontwikkeld en de begrotingen 

werden in samenspraak met de Rabobank afgestemd en goedgekeurd. Met de kreet ‘Op WEG naar 

Kentucky. Beleef het mee met Oranje!’ werd via vele internetmogelijkheden en externe 

communicatiemiddelen toegewerkt naar de WEG Kentucky. 

De website vervulde een belangrijke rol, maar ook de KNHS-pagina’s op Hyves, Facebook en 

Twitter werden druk bezocht met september en oktober tijdens de Wereldruiterspelen als 

topmaanden. Paardensport.tv werd gemoderniseerd en kreeg een nieuwe look. Er staat een mini- 

videoplayer van Paardensport.tv op knhs.nl en op de KNHS-Hyvespagina. Het aantal views is sinds 

de lancering van de mini-videoplayer en de vernieuwde paardensport.tv exceptioneel gestegen. De 

filmpjes van Rabosport.nl worden automatisch op Paardensport.tv geplaatst. Video’s op 

Paardensport.tv worden automatisch op Sport.nl geplaatst. 

Voor het eerst werd de Jaarhuldiging in eigen huis gehouden. Eind februari werden alle 

kampioenen van 2009 gehuldigd in de mooie entourage van de indoorkampioenschappen op het 

KNHS-centrum in Ermelo. 

Het in 2009 gelanceerde jeugdplatform Bixiekids telt inmiddels ruim 5.000 kinderen. De Bixie bieb, 

een boek met informatie over Diploma rijden en Diploma voltigeren, werd ontwikkeld. Ook de 

hierbij behorende docentenhandleiding voor verenigingen werd uitgegeven. 

In 2010 is Enjoy the Ride verder ontwikkeld. De nieuwe site is geïmplementeerd en het aantal 

ritten is verhoogd. De ETR-club is uitgegroeid tot een club met 1.000 leden. De samenwerking met 

de FNRS werd geïntensiveerd.  

Er waren succesvolle ledenpasacties, er werden 13 competities ondersteund en er was een goede 

samenwerking met AboutHorses en Bokt.nl. De KNHS en het KWPN sloegen de handen ineen voor 

de verzending van persberichten over de selecties voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Er werden 

contracten getekend met diverse nieuwe sponsors, partners en suppliers. De afdeling was nauw 

betrokken bij het uitgebreide afscheid van Martien van den Heuvel. Er werd met vereende krachten 

in zeer korte tijd een prachtig afscheidsboek gemaakt: ‘Met hart en ziel.’  

Er werd in samenwerking met de FNRS een scholenplan Paard & Leren ontwikkeld dat in het 

voorjaar 2011 uitgerold wordt. De FNRS werd nauw betrokken bij de cursus PaardenWelzijn. Deze 

wordt ook aangeboden aan de FNRS-ondernemers. 

OPLEIDINGEN 

Onderstaand geven wij een kwantitatief overzicht van de resultaten. 

Resultaten examens 2010 voor instructeur 

Soort Aantal cursisten Geslaagd 

Niveau 3 dressuur  46 37 

Niveau 4 dressuur  42 31 

Niveau 3 allround  10 10 

Niveau 2 zonder rijden 434 302 

Niveau 2 met rijden 242 196 

Niveau 2 mennen 26 22 

Niveau 2 voltige 36 24 

 

Geslaagd via na en herexamens 117 
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Nieuwe inschrijvingen in 2010 niveau 3 en 4: 

Soort Aantal groepen Aantal cursisten 

Niveau 3 dressuur 3 33 

Niveau 4 dressuur  3 30 

Niveau 3 allround 1 8 

Niveau 4 allround 1 10 

Niveau 4 mennen 1 10 

 

Nieuwe inschrijvingen in 2010 niveau 2: 

Soort Aantal cursisten 

Niveau 2 met rijden 314 

Niveau 2 zonder rijden 260 

Niveau 2 via AOC 190 

Niveau 2 voltige 15 

 

Bijscholingen instructeurs in 2010: 

Soort Aantal personen 

Dressuur en springen 600 

Mennen 100 

 

Officials 

Jury dressuur opleidingen: 

De personen, die zich hebben aangemeld voor de juryopleidingen dressuur, zijn geselecteerd 

volgens de richtlijnen van het Masterplan Officials. Dit houdt in, dat zij zijn getest door middel van 

een intakegesprek, een praktische test op het gebied van technische aanleg en een Meta Profiel 

Analyse. Op basis van de resultaten van deze drie elementen zijn personen wel of niet toegelaten 

tot de opleiding als dressuurjurylid. 

Onderstaand de resultaten: 

Soort Aanmeldingen Toegelaten tot de 
opleiding 

Geslaagd 

Individuele klasse  B/L dressuur 131 105 99 

Individuele klasse  Z dressuur 58 42 40 

Para Equestrian 13 10 10 

 

Bijscholingen 

Jury dressuur: 

B-/L- en M-/Z-juryleden tijdens 8 decentrale bijeenkomsten: 2.500 personen. 

Lichte en Zware Tour-juryleden op het KNHS-centrum in Ermelo: 80 personen. 

Verder diverse bijscholingen en opleidingen voor de kleinere disciplines (onder andere mennen, 

endurance en mendurance). Tevens een opleiding voor stewards. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Binnen de afdeling P&O is de aandacht met name uitgegaan naar de gevolgen van de ICT-

ontwikkelingen voor de organisatie. Enerzijds heeft de verdergaande automatisering consequenties 

voor de inrichting van de organisatie omdat processen en werkzaamheden anders worden 

ingericht. Anderzijds zijn er consequenties voor de inrichting van afdelingen en de medewerkers. 

Hierdoor hebben we te maken gehad met de herinrichting van een aantal afdelingen en 

verschillende individuele trajecten, zoals bijvoorbeeld loopbaan- en exittrajecten voor medewerkers 

die niet meer op de juiste plaats zaten.  

Binnen de afdeling is gewerkt aan verdere professionalisering door het aanschaffen en 

implementeren van een HRM/pay-rollsysteem, dat op dit moment binnen diverse sportbonden 

draait. Ingaande 2011 gaan we hieruit de salarissen draaien. Daarnaast gaan we in 2011 aan de 

slag met de verdere ontwikkeling waarbij het doel is, dat door het systeem een aantal handmatige 

werkzaamheden binnen de afdelingen Financiën en P&O komt te vervallen en rapportages gedraaid 

kunnen worden.  

Omdat het gekozen systeem binnen meer bonden wordt gebruikt ontstaat er uniformiteit binnen de 

sport. Hierdoor is het in de toekomst mogelijk meer samenwerking te zoeken en werkzaamheden 

te centraliseren. Hier is in 2010 de eerste aanzet voor gegeven. Er is onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor het oprichten van een shared service centrum in de sport. Dit plan wordt in 

2011 verder uitgewerkt. Startpunt is, zoals binnen de sport afgesproken, het aanschaffen van een 

uniform HR/pay-rollsysteem. 

Gelet op de economische ontwikkelingen zijn er wat laagdrempelige personeelsbijeenkomsten 

georganiseerd. Zo hebben we een clinic gehad van onze eigen Technisch Directeur en is er een 

stalbezoek aan Anky van Grunsven georganiseerd. 

Veel tijd en energie is gaan zitten in de wettelijke ARBO-verplichtingen. Daarnaast is geïnvesteerd 

in de preventie van het ziekteverzuim door KANS-(klachten arm nek schouder) en tiltrainingen te 

organiseren. Wij hebben een Arbowijzer ontwikkeld, die in 2011 geïmplementeerd wordt. 

Daarnaast hebben we veel geld kunnen besparen door de risico’s van de WGA particulier te 

herverzekeren.  

Tevens is een start gemaakt met het ontwikkelen en opzetten van een opleidingstraject voor de 

KNHS-kantoororganisatie, dat verdere professionalisering en de gevolgen die voortkomen uit het in 

2011 te implementeren Meerjarenbeleidskader gaat begeleiden en ondersteunen. Daarnaast is 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het invoeren van de jaarurensystematiek.  

AUTOMATISERING 

In het jaar 2010 heeft voor de KNHS in het teken gestaan van het stabiliseren van haar ICT 

omgeving. Binnen de organisatie is het kennisniveau van functioneel beheer door het volgen van 

specifieke trainingen verhoogd. Daarnaast is de organisatie versterkt met een Informatiemanager. 

Naast de reguliere reglementswijzigingen die zijn doorgevoerd in ons back-office systeem is 

specifiek aandacht besteed aan de introductie van Impuls rubrieken en Bitloos rijden.  

Voor de totstandkoming van het meerjarenbeleidskader heeft de organisatie veelvuldig gebruik 

gemaakt van de informatie die we vastleggen in het backoffice systeem en hiervoor een beroep 

gedaan op de systeemkennis van de functioneel beheerder. 

De belangrijkste projecten op het gebied van ICT worden kort gememoreerd. 
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In het eerste kwartaal van 2010 heeft er op de back-office omgeving een upgrade plaatsgevonden 

van AX 3.0 naar AX 2009. Hiermee is het onderhoud en het servicecontract met Microsoft 

gewaarborgd. De upgrade is met inzet van eigen medewerkers en ondersteuning van onze ICT 

partner voorspoedig verlopen. 

In de zomer heeft de KNHS na een verkenningsfase een contract gesloten met Hartman voor het 

gebruik van het programma Concours 3.5. Dit programma maakt het mogelijk om uitslagen 

digitaal tijdens wedstrijden vast te leggen. Het pakket is aan verenigingen en 

wedstrijdorganisatoren ter beschikking gesteld. Onze back-office is aangepast om het inlezen van 

deze digitale uitslagen mogelijk te maken. Door het pakket te koppelen aan het back-office 

systeem van de KNHS is de eerste stap gezet voor het invoeren van digitale uitslagverwerking, wat 

leidt tot een efficiencyverbetering. Per 1 januari 2011 is het voor de disciplines Springen en 

Dressuur verplicht om de uitslagen digitaal bij de KNHS aan te leveren. 

Om het pakket eigen te maken heeft de KNHS een groep van 25 vrijwilligers aangetrokken die 

organisaties ondersteunen bij de introductie en het gebruik van Concours 3.5. Deze groep 

wedstrijdprogramma adviseurs is in 2010 2 keer bijeengekomen. In deze bijeenkomsten is 

aandacht besteed aan de invoering van digitale uitslagverwerking en zijn ervaringen uitgewisseld. 

Gezien het enthousiasme en de positieve ervaringen met deze groep worden de bijeenkomsten in 

2011 voortgezet en wordt deze groep WPA-ers voor adoptie van nieuwe ICT ontwikkelingen 

ingezet.  

Met ingang van 1 januari 2011 is de contributiestructuur van de KNHS gewijzigd. Deze 

contributiewijziging heeft voor de facturatie van de lidmaatschappen gevolgen. In het derde 

kwartaal is lang onderzoek gedaan naar de juiste en volledige verwerking van deze aanpassing in 

het facturatieproces. Per 1 december is de wijziging met de verlenging van de lidmaatschappen 

over 2011 operationeel.  

Het publiceren van de FEI wedstrijdkalender is een handmatig en arbeidsintensief proces. Eind 

2010 is dit proces aangepast, waardoor het mogelijk is geworden om de kalender automatisch in te 

lezen. In 2011 zal dit uitgebreid worden waardoor uitwisseling met FEI 1 op 1 plaats kan vinden. 

Eind 2010 is een start gemaakt met het ontwikkelingen van portalen die als schil dienen op de 

back-office omgeving. Deze portalen zijn voor leden, verenigingen en organisaties te benaderen 

voor diverse doeleinden. Er is gestart met het vervangen van de huidige wedstrijdkalender en het 

geautomatiseerd goedkeuren van vraagprogramma’s. Naar verwachting zullen deze processen 

medio 2011 operationeel zijn.  
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HANDHAVING 

Bij het invorderen van gelden is door de afdeling Handhaving ondersteuning verleend. Hierbij 

betrof het 222 keer lidmaatschapsgelden vereniging, 123 keer inschrijfgelden wedstrijden en 18 keer 

het niet of niet correct afmelden van wedstrijden. 

Als gevolg van geconstateerde administratieve verzuimen zijn administratieve maatregelen 

genomen. Hierbij betrof het: 

 24 x paspoort(gegevens) niet in orde/niet aanwezig; 

 160 x vaccinatiegegevens niet in orde/niet aanwezig; 

 23 x transponder(gegevens) niet in orde; 

 10 x afwijkende identificatiegegevens; 

 8 x startkaart(gegevens) niet in orde; 

 5 x geen meting/meethistorie; 

 90 x doorrijden na 3 weigeringen op de dezelfde hindernis of 4 weigeringen in totaal in de 

cross; 

 18 x wreedheid jegens paard; 

 28 x incorrect gedrag jegens official(s) en/of deelnemers(s). 

 

TUCHTRECHT 

In 2010 is in 82 zaken door de KNHS opgave bij de Aanklager gedaan. Hierbij betrof het:  

 61 x foutstarters tijdens de Regio- en KNHS-(indoor)kampioenschappen;  

 8 x overtreding van het Tuchtreglement vanwege 9 of meer administratieve verzuimen 

binnen een periode van 12 maanden; 

 2 x een overtreding van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard;  

 3 x incorrect gedrag door betrokkene jegens official(s)/publieksonvriendelijk gedrag;  

 1 x incorrect gedrag door begeleider/helper betrokkene jegens 

official(s)/publieksonvriendelijk gedrag;  

 2x incorrect gedrag door zowel begeleider/helper als betrokkene jegens 

official(s)/publieksonvriendelijk gedrag;  

 2 x wreedheid jegens het paard door betrokkene;  

 1 x wreedheid jegens het paard door de begeleider/helper van betrokkene;  

 1 x valsheid in geschrifte door betrokkene; 

 1 x het niet voldoen aan de tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Tuchtcollege door 

betrokkene.  

 

Van de 82 opgaven is in 59 zaken door de Aanklager aan betrokkene een schikkingsvoorstel 

gedaan waarvan er 49 door de desbetreffende betrokkenen zijn geaccepteerd. In 30 zaken heeft de 

opgave uiteindelijk tot een aangifte van de Aanklager bij het Tuchtcollege geleid. Het Tuchtcollege 

heeft 7 zittingen gehouden waarin totaal 28 zaken zijn behandeld. In 34 zaken is uitspraak gedaan 

(waarvan 12 zaken dateerden van 2009). Daarbij werd door het Tuchtcollege in 31 zaken de 

overtreding bewezen verklaard en de betrokkene veroordeeld. In een zaak is de betrokkene 

vrijgesproken en in twee zaken is de Aanklager niet-ontvankelijk verklaard. In drie zaken zal in 

2011 uitspraak worden gedaan.  

 

In twee zaken is door de betrokkene bij de Raad van Appèl hoger beroep ingesteld. De Raad van 

Appèl heeft een zitting gehouden waarin beide zaken zijn behandeld. In beide zaken heeft de Raad 

van Appèl de uitspraak van het Tuchtcollege bevestigd. 
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COMMISSIE VAN BEROEP 

Er zijn geen zaken bij de Commissie van Beroep aangebracht.  

 

VERANTWOORDING GOED SPORTBESTUUR 

De KNHS voldoet aan alle eisen van Goed Sportbestuur. In het Jaarverslag 2008 is daarvan reeds 

breedvoerig verantwoording afgelegd. 

 

KLACHTENREGELING 

 

In 2010 zijn 102 officiële klachtdossiers aangemaakt (2009: 91), inhoudende 105 klachten. Een 

veelheid aan onderwerpen werd beoordeeld. Precies een derde van de klachten bleek (deels) 

gegrond. Opmerkelijk is wel het grote aantal klachten (37) over jurybeoordelingen. Onder het 

motto ‘elke klacht is een kans’ wordt intern bezien of de klachten aanleiding zijn voor 

verbeteringen in het functioneren van wedstrijdgevende organisaties, officials, procedures,  

reglementen en opleidingen. De klachtenregeling functioneert nu ruim twee jaar en is toe aan een 

evaluatie (voorzien in 2011). 

 

Beoordeling:  

 Aantal gegronde klachten: 24;  

 Aantal ongegronde klachten: 54;  

 Aantal klachten dat deels gegrond en deels ongegrond was: 11;  

 Aantal niet-ontvankelijke klachten: 6;  

 Aantal door de klager ingetrokken klachten: 2;  

 Aantal nog te beantwoorden klachten: 8;  

 Totaal 105 klachten. 
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7. Ondernemingsraad 

VERKIEZINGEN 

De OR onderging een verandering in de samenstelling. Per 1 januari 2010 maakt Kirsti Berendschot 

deel uit van de Ondernemingsraad. Tevens heeft Gert Noben in het laatste kwartaal van 2010 

aangegeven een nieuwe functie te aanvaarden buiten de KNHS. De zittingsperiode van Monique 

van der Heijden en Marianne Otten loopt af en zij hebben aangegeven zich niet verkiesbaar te 

willen stellen. Er komen drie vacatures in de OR. Er zullen verkiezingen volgen. Inmiddels hebben 

Ilse Ferwerda en Katrijn van der Boon zich aangemeld.  

OPLEIDING 

De OR heeft in maart 2010 een cursus van het FNV gevolgd, die zeer leerzaam was. Onder andere 

hebben wij ‘de tip’ gekregen om vaste tijden af te spreken voor een onderling overleg. Nu voert de 

OR één keer in de twee weken overleg. Tevens heeft de OR een dag met OR-leden van andere 

bonden (waaronder de Gelderse Sportfederatie, Sportstichting Sittard-Geleen en Fortuna Sittard) in 

het Gelredome gevolgd.  

ADVIES 

In 2010 was het rustig in de Ondernemingsraad. Er zijn wel twee besluiten vanuit het bestuur 

geweest, die instemmingsplichtig waren (vrijdagmiddagopenstelling). In maart 2010 heeft de OR 

ingestemd met de RI&E die is uitgevoerd door de Arbo-werkgroep. Ook is er één adviesaanvraag 

(afdeling Handhaving) geweest waarmee de OR uiteindelijk akkoord is gegaan. Tevens is er in 

2010 een aantal procedures in gang gezet zoals bijvoorbeeld de exitprocedure; er zijn inmiddels 

enkele ontruimingsoefeningen geweest. De OR heeft ingestemd met de (verplichte) vrije dagen 

voor 2011. Ook is er gekeken naar de opleidingswensen voor het personeel. Formulieren voor het 

aangeven van de nevenactiviteiten door personeelsleden zijn uitgereikt; deze procedure zal in 2011 

worden afgerond.
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8. Rabobank 

NATIONALE TEAMS 

In 2010 werden op internationale kampioenschappen vele medailles behaald. Zowel de jeugd- als 

de seniorenteams zorgden hierdoor voor veel publiciteit. De medaillewinnaars van de 

Wereldkampioenschappen in Kentucky en Breda werden tijdens de huldiging op Paleis ’t Loo in het 

zonnetje gezet en ontvingen daar een door Rabobank ter beschikking gestelde medaillebonus.  

EVENEMENTEN 

De Rabobank was tijdens Jumping Amsterdam, Indoor Brabant en CHIO Rotterdam aanwezig met 

hospitalityruimte. Op deze evenementen werd de Rabo Future Test verreden waaraan 

veelbelovende dressuurcombinaties deelnamen. Ook kwamen er dankzij de Rabobank startplaatsen 

beschikbaar voor  jonge talentvolle springruiters. 

RABO TALENTENPLAN  

Ruim 100 ruiters en amazones in de disciplines dressuur, springen en eventing namen deel aan de 

Rabo Regiotrainingen. Nog eens bijna honderd combinaties, die in de nationale jeugdkaders waren 

opgenomen, volgden kadertrainingen die mogelijk gemaakt werden door de financiële 

ondersteuning van de Rabobank. Naast deze sporttechnische ondersteuning werden de ruiters en 

amazones uit het Rabo Talentenplan ook ondersteund door middel van mentale begeleiding, 

fysieke trainingen enzovoorts.  

Ruim 150 combinaties werden gescout tijdens de regiokampioenschappen (outdoor). Zij namen 

deel aan de Rabo Talentendag waar de selectie circa 100 combinaties opleverde voor het nieuwe 

seizoen Rabo Regiotrainingen. Op de Rabo Talentendag waren tevens 200 winnaars van Rabo 

Jeugdrubrieken aanwezig, die vanaf de VIP-tribune het programma konden volgen. 

De bondscoaches selecteerden voor het Rabo Talententeam 2010 de volgende ruiters en 

amazones: Angela Krooswijk, Lotje Schoots, Jenny Schreven, Diederik van Silfhout, Michel 

Hendrix, Hendrik Jan Schuttert, Sjaak Sleiderink, Maikel van der Vleuten, Bobbie Bary, Ellen Kloos 

en Nienke van Roekel. Velen van hen leverden goede prestaties op internationale wedstrijden en 

kampioenschappen. Maikel van der Vleuten werd uitgeroepen tot Rabo Talent van het Jaar 2010. 

Talentherkenning en talentontwikkeling is niet mogelijk zonder de inzet van de beste trainers van 

Nederland. Deze trainers zijn verenigd in het KNHS-Trainersplatform en kwamen in 2010 tweemaal 

bijeen. Eenmaal stond hun samenzijn in het teken van technologische ontwikkelingen, die de 

paardensport dienen. De tweede bijeenkomst wierp een verhelderend licht op coaching en 

didactiek. 
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9. Overzicht sponsors en Vriendenclub 2010 

 

HOOFDSPONSOR 

Rabobank Nederland  Utrecht 

 

OFFICIAL PARTNER 

Subli - AgriRetail   Lochem-Ede 

 

OFFICIAL SUPPLIER 

PK International Sportswear Harmelen 

Divoza Horseworld  Leek 

GD Horse Care   Deventer 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORS 

Verkeersschool Blom  Etten-Leur 

BMC    Amersfoort 

Van den Boogaard Snelvervoer Geldrop 

Brokx Sport B.V.   Raamsdonkveer 

Ernst & Young   Utrecht 

Hado Midden Nederland  Kootwijkerbroek 

Harry’s Horse   Hillegom 

Grasdrogerij Hartog B.V.  Abbekerk 

Aann.bedrijf Van den Heijkant  Biddinghuizen 

Ruitersport de Kroo Nieuw- en St 

        Joosland 

Imperial Riding   Zwanenburg 

Hotel Overbosch   Garderen  

Reduson    Ermelo 

Ricoh    ‘s-Hertogenbosch 

Roelofsen Raalte   Raalte 

Hippisch Organisatie- en Adviesbureau 

       Wivaldi   Groenekan 

 

VRIENDENCLUB 

A.S. Creations    Swalmen 

Blankespoor B.V.   Putten 

Brinco Stallenbouw   De Bilt 

Schildersbedrijf Dijkkamp   Emst 

Konings-Zuivel    Bergambacht 

Kuyf & Zn    Nieuwkoop 

Drukkerij Twente Hengelo BV  Hengelo Gl.
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10. Kerngegevens  

SPORT  

Onderwerp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal leden 180.023 188.672 195.526 203.007 209.044 212.141 

Aantal startkaarten 65.292 66.001 66.568 67.564 68.735 69.065 

Houders Ruiterbewijs 46.934 45.350 43.977 44.258 41.715 40.494 

Houders Koetsierbewijs 21.660 22.720 22.988 23.836 23.467 23.757 

Houders Ruiterpaspoort 44.234 51.670 59.534 66.500 73.821 77.115 

Aantal starts 789.962 784.444 793.194 821.376 835.990 796.258 

Aantal wedstrijden 6.556 7.150 7.358 7.391 7.293 7.173 

 

PERSONEEL 

Per 31 december 2010 waren er 100 personeelsleden (totaal 85.8 fte) in dienst van de KNHS. Dit is 

een vermindering ten opzichte van 2009, die voortvloeit uit de ICT-ontwikkelingen. De 

automatisering neemt het handwerk over en hierdoor wordt de administratieve capaciteit minder.  

 

Onderstaand schema geeft inzicht in het totale personeelsbestand van de afgelopen jaren 

(exclusief stagiaires en uitzendkrachten).  

 

 Totaal 

Bezetting Personen Fte 

2005 93 79.0 

2006 91 78 

2007 92 79.1 

2008 99 83.3 

2009 103 89.8 

2010 100 85.8 
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11. Financieel jaarverslag  

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (NA BESTEMMING RESULTAAT) 

Activa 

 31-12-2010 31-12-2009 

  €  € € € 

Vaste activa     

Immateriële vaste activa     

Software in ontwikkeling 63.565  14.634  

Software 873.174  1.196.744  

  936.739  1.211.378 

     

Materiële vaste activa     

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen 5.082.147  5.268.834  

Inventaris centrum en kantoor 656.657  813.634  

  5.738.804  6.082.468 

     

Vlottende activa     

     

Voorraden  237.133  221.512 

     

Vorderingen en overlopende activa     

Debiteuren 412.173  399.675  

Rek.crt SRR 23.738  18.792  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 35.783  72.711  

Overige vorderingen en overlopende activa 511.135  599.481  

  982.829  1.090.659 

     

Liquide middelen  695.937  18.707 

     

Totaal activa  8.591.442  8.624.724 

 

Passiva 

 31-12-2010 31-12-2009 

  €  € € € 

Eigen vermogen     

Kapitaal 5.336.495  5.085.088  

Bestemmingsreserves 85.166  185.166  

  5.421.661  5.270.254 

     

Voorzieningen  44.636  46.708 

     

Kortlopende schulden en overlopende passiva     

Crediteuren 921.843  933.427  

Schulden aan kredietinstellingen -  288.226  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 136.466  227.081  

Pensioenpremie 11.699  26.213  

Overige schulden en overlopende passiva 2.055.137  1.820.064  

Rek. crt St. Veilige Paardensport -  12.751  

  3.125.145  3.307.762 

     

Totaal passiva  8.591.442  8.624.724 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 

Saldo baten en lasten per aandachtsgebeid 

  2009  
 
 

2010 
 
 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Infrastructuur € € € € 

     

Algemene baten en lasten 633.876 302.300 224.750 244.250 

Personeel -604.324 -544.388 -673.000 -661.700 

Bureau -1.889.654 -1.925.675 -1.967.000 -1.876.500 

Automatisering -1.756.409 -1.511.071 -1.463.000 -1.427.800 

Communicatie, Marketing en sponsoring -938.352 -589.255 -431.500 -780.300 

Accommodatie -799.409 -234.797 -71.000 -106.400 

Ledenservice 5.685.936 5.581.791 5.662.825 5.903.750 

     

Doorbelasting infrastructuur 331.664 1.078.905 1.282.075 1.295.300 

     

Topsport -293.427 -172.477 -529.450 -572.000 

Aandeel infrastructuur 354.175 416.224 437.391 420.782 

Totaal topsport 60.748 243.747 -92.059 -151.218 

     

Breedtesport     

Wedstrijdsport -681.182 -894.268 -867.300 -741.800 

Opleidingen -206.731 -211.021 -225.500 -192.400 

Evenementen -250.100 -282.365 -300.500 -272.350 

Subtotaal breedtesport -1.138.013 -1.387.654 -1.393.300 -1.206.550 

Aandeel infrastructuur 430.042 1.037.614 1.208.335 1.236.256 

Totaal breedtesport -707.971 -350.040 -184.965 29.706 

     

Recreatiesport 513.316 632.632 542.175 553.900 

Aandeel infrastructuur -452.552 -374.933 -363.651 -361.739 

Totaal recreatiesport 60.764 257.699 178.524 192.161 

     

Totaal baten 15.489.826 16.124.490 14.867.000 15.282.650 

Totaal lasten 16.079.286 15.973.083 14.865.500 15.212.000 

     

Saldo -586.460 151.407 1.500 70.650 

     

Dotatie reserve uitzending -50.000    

Vrijval bestemmingsreserves 670.343 100.000   

Saldo na resultaatbestemming 33.883 251.407   
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 (CATEGORIAAL) 

 

 2009 2010 Begroting 2010 

Baten € € € 

    

Contributie en abonnementen 4.009.243 4.077.057 3.963.000 

Baten sportdeelname 5.592.755 5.632.044 5.520.000 

Registratiegelden 707.848 529.221 607.000 

Cursusopbrengsten 727.737 764.009 703.00 

Sponsoring 981.037 1.457.441 1.415.000 

Subsidiegelden 1.717.687 1.976.267 1.364.000 

Opbrengsten Accommodatie 969.485 1.217.964 1.020.000 

Overige baten 784.036 470.487 275.000 

    

Totaal baten 15.489.828 16.124.490 14.867.000 

    

Lasten € € € 

    

Personeel 4.935.863 5.040.427 5.103.000 

Huisvesting 1.001.862 372.667 372.000 

Kosten centrum 342.047 533.067 325.000 

Kosten organisatie sport 5.021.532 5.434.813 4.647.250 

PR en voorlichting 1.427.798 1.391.434 1.293.500 

Afschrijving 809.148 852.183 725.000 

Automatisering 1.481.256 1.167.238 1.085.000 

Overige bedrijfskosten 1.056.782 1.181.254 1.214.750 

Onvoorzien - - 100.000 

    

Totaal lasten 16.076.288 15.973.083 14.865.500 

    

Exploitatieresultaat -586.460 151.407   1.500 

    

Dotatie bestemmingreserve 50.000   

Onttrekking bestemmingreserves -670.343 -100.000  

    

Resultaat na resultaatbestemming 33.883 251.407 1.500 
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BEDRIJFSVOERINGVERKLARING 

De jaarrekening van de KNHS wordt met ingang van 1 januari 2009 verantwoord op basis van de 

richtlijn op de jaarrekening RJ 640. Deze richtlijn is opgesteld ten behoeve van organisaties zonder 

winstoogmerk.  

Als sportfederatie streeft de KNHS naar transparantie in de wijze waarop zij haar bedrijfsvoering 

uitoefent. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan ‘de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen 

binnen een organisatie om vooraf gestelde doelstellingen te realiseren’. Het betreft zowel sturing 

en beheersing van primaire processen als van de processen die hiervoor faciliterend zijn. 

De besturing van de bedrijfsvoering vindt ondermeer zijn weerslag in de planning en control cyclus. 

Jaarlijks stelt de KNHS haar doelstellingen en hieraan verbonden begroting op in een jaarplan. Dit 

jaarplan wordt vastgesteld door de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de KNHS. Gedurende 

het jaar wordt de realisatie van de vastgestelde doelstellingen en financiën gemonitored en 

periodiek gerapporteerd.  

Voor het beheersen van de primaire en ondersteunende processen bestaan richtlijnen voor de 

administratieve organisatie en maatregelen van interne controle. Periodiek worden deze richtlijnen 

intern binnen de werkorganisatie getoetst en op jaarbasis eveneens door de accountant in de vorm 

van een interim-controle.  

VOORJAARSNOTA 

In 2010 is de KNHS gestart met het opstellen van een voorjaarsnota. In deze nota worden de 

uitkomsten van de jaarrekening 2009 vertaald naar effecten op de begroting 2010 en vindt 

herijking van de begroting plaats. De financiële cijfers van de eerste vier maanden van het jaar en 

kengetallen vormen het tweede belangrijke element bij de totstandkoming van de voorjaarsnota. 

De ontwikkeling die de sport laat zien gedurende deze maanden wordt doorvertaald in een 

prognose over het gehele jaar, waarin beleidsvoornemens eveneens hun beslag krijgen. De 

voorjaarsnota geeft het bestuur de mogelijkheid om vroegtijdig bij te sturen en indien nodig 

beleidsbesluiten te nemen.  

 

KENGETALLEN 

Met ingang van 2010 wordt het management van de KNHS op maandbasis voorzien van 

managementinformatie. Naast financiële kengetallen is de KNHS op zoek gegaan naar andere 

parameters op basis waarvan de KNHS kan bijsturen. Er is een begin gemaakt met 

afdelingsgerichte kengetallen, welke in 2011 periodiek gemeten en opgesteld worden. Medio 2011 

zal getoetst worden of deze kengetallen voldoende toegevoegde waarde hebben voor sturing van 

de organisatie. 

 

EFFECTIVITEIT VAN PROCESSEN 

In 2010 heeft de KNHS enkele primaire processen getoetst op effectiviteit en efficiency.  

Het proces uitslagverwerking is beoordeeld en aan de hand van de resultaten en onderzoek in het 

veld heeft de KNHS besloten over te gaan op digitale uitslagverwerking. Medio 2010 is de KNHS 

met deze nieuwe werkwijze gestart en per 1 januari 2011 is deze verplicht gesteld. Deze nieuwe 

werkwijze leidt er toe dat het proces van uitslagverwerking een stuk efficiënter en sneller afgerond 

kan worden, waardoor de wedstrijdruiter sneller de beschikking heeft over zijn actuele stand. De 

kans op foutstarts neemt hierdoor af. 
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De audit op het versturen van het verplichte abonnement PaardenSport heeft als resultaat gehad 

dat er een correctie heeft plaatsgevonden op het aantal eerste gezinsleden. Dit aantal bleek in 

werkelijkheid hoger te zijn dan in het systeem vastgelegd. De desbetreffende leden zijn hier 

middels een brief van op de hoogte gesteld.  

 

Naast de primaire processen zijn er maatregelen genomen op het debiteurenproces van de KNHS. 

De openstaande vorderingen zijn relatief hoog evenals de ouderdom, waardoor de KNHS risico’s 

loopt op inning van deze gelden. Doorlichting van het proces heeft geresulteerd in het doorvoeren 

van de digitale nota, waarbij leden en verenigingen de mogelijkheid hebben om de facturen direct 

in de persoonlijke bankomgeving te ontvangen. Daarnaast is besloten om met ingang van 1 januari 

2011 het aanmaningsproces strakker in te richten, waarbij administratiekosten gefactureerd 

worden en de vierde aanmaning is komen te vervallen. 

 

In 2011 zal verdere invulling gegeven worden aan een effectieve en efficiënte uitvoering van de 

primaire processen binnen de werkorganisatie. Transparantie in kosten en baten van de specifieke 

producten vormt een belangrijk onderdeel.  

 

Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s is het Federatiebestuur van de KNHS van 

mening dat in 2010 niet is gebleken dat in enig element van de bedrijfsvoering tekort is geschoten. 

 

Wij hebben gedurende 2010 de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. De 

bedrijfsprocessen zijn voldoende beheersd en daar waar nodig zijn passende maatregelen 

genomen.   

 

Het Federatiebestuur 
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ACCOUNTANTSVERKLARING 
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12. Besturen, raden en commissies 
Per 31 december 2010 
 

FEDERATIEBESTUUR 

M. van den Heuvel Voorzitter 

Th.J.W.A. Ploegmakers Vice-voorzitter 

I.A. Sevinga Secretaris/ 
penningmeester 

M.E. Bentum 

G.T. Bronsvoort–Willemink  

M.L. Henneman 

C.I.J.M. Ross-van Dorp 

 
 

LEDENRAAD 

W. van den Barselaar** Recreatiesport 

L.P.M. Botman**  Recreatiesport 

M.J. Breukink*  Regio Gelderland 

L.M.F. van Bronkhorst* Regio Noord-Holland 

Y.C. Buijs**  Recreatiesport 

J. Duizendstra Endurancevereniging 

K. van Gelder*  Regio Gelderland 

W.J. de Groot*  Regio Zuid-Holland 

G.J.J. Hams**  Recreatiesport 

J.B.F. Houterman Belangenvereniging 
Mennen 

W.H. Huiskes**  Recreatiesport 

S. Kalsbeek Vereniging Het Friese 
Tuigpaard 

P.M. de Kam*  Regio Zeeland 

M. Klein Willink  Voltigevereniging 

H. Koopman*  Regio Overijssel 

T.E. Mandemaker * Regio Drenthe 

T.W.P. van der Meer* Regio Zuid-Holland 

J.J.F. Moerings* Regio Noord-Brabant 

C.S. Mul-van Cleef* Belangenvereniging 
Dressuur 

G.J. van Muylwijk* Regio Utrecht 

R.H. Nienhuis*  Regio Groningen 

 

F. Nieuwenhuis-Koens* Regio Overijssel 

A.E. Pen* Regio Noord-Brabant 

J.A. Petrie*  Noord-Holland 

S.A.J. Pompen*  Gelderland 

R. Pool**  Recreatiesport 

H. Richardson  Mendistricten 

E.A. Rosheuvel**  Recreatiesport 

G.B. Rozendaal Vereniging van 
Hackneyrijders 
Nederland 

R.L. Smit**  Recreatiesport 

F.W.J.A. Steijn**  Recreatiesport 

H.J. Stomphorst*  Regio Utrecht 

J.D. Stuip* Belangenvereniging 
Eventing 

C.P.M. Timmermans* Regio Limburg 

H.G. Veld**  Recreatiesport 

R. Verbraak* Regio Noord-Brabant 

M.J. Vos* Belangenverenging 
Springen 

B.J.M. Vreeburg Vereniging van 
Tuigpaardenrijders 
Nederland 

A.D. Ypma*  Regio Friesland 

Vacature**  Recreatiesport 
  

*) tevens lid Wedstrijdplatform 

**) tevens lid Recreatiesportplatform 

 

FINANCIËLE COMMISSIE VAN DE 

LEDENRAAD 

M.C. Korff  Onafhankelijk voorzitter 

W.J. Luiten Vertegenwoordiger 
wedstrijdsport 

G.J. van Muylwijk Vertegenwoordiger 
wedstrijdsport 

E.A. Rosheuvel  Vertegenwoordiger 
recreatiesport 

Vacature  Vertegenwoordiger 
   topsport 
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MENPLATFORM 

M.E. Bentum  Voorzitter 

W.J. de Groot  District West 

J.B.F. Houterman Belangenvereniging 
Mennen 

I. Jager   District Oost 

P. Noordzij Belangenvereniging 
Mennen 

A. Poelman  District Noord 

H. Richardson  District West 

P.C.M.G. Sommers District Zuid 

W.H.J. van Wersch District Zuid 

A. Wever-de Vries District Noord 

vacature 

 

MANAGEMENTTEAM 

J.S. Bierling  Algemeen directeur 

N.I. Aarts  Controller 

A.E.C. Bronkhorst Manager Recreatiesport 

A.M.J. van der Heijden Technisch directeur 

M. Ras   Manager Ledenservice 

A.M. van der Toorn Commercieel manager 

Vacature  Manager Wedstrijdsport 

 

SECRETARIELE EN ADVISERENDE 

ONDERSTEUNING 

A. van den Berg Bestuurs- en 
directiesecretaris 

G.B. Geurds  Hoofd P&O 

S.M. Schreuder  Directiesecretaresse 

 

ONDERNEMINGSRAAD 

M. van der Heijden Voorzitter 

D. van Lutterveld  Secretaris 

K. Berendschot 

G. Noben 

M. Otten 

 

 

 

 

TUCHTRECHTSPRAAK 

Tuchtcollege 

J.J. Veldhuis  Voorzitter 

H.A. Verbakel– van Bommel 
   1e plv. voorzitter 

M. Lührman  2e plv voorzitter 

A.J. van Koerten  Secretaris 

E.M. Wijt-Schild  Wnd. secretaris 

L.J.A. Crompvoets 

A.W. van Dooren-Korenstra 

T.J. Platenkamp 

A.A.P.M. van Wanrooij 

P.M. Wiersinga 

 

Raad van Appèl 

G.J. van Muijen  Voorzitter 

A.J.M. Breedveld- van Beeck Calkoen 
   Vice-voorzitter 

W. van Weverwijk Secretaris 

C.W.J. Baron de Weichs de Wenne 

H. Bodifée 

A. Cambier 

P.P.M. Wijnands 

Vacature 

 

Aanklagers 

A.J. Coppelmans 

A. Kroondijk 

F.C. Kollen 

 

COMMISSIE VAN BEROEP 

Th.J.H.M. Linssen  Voorzitter 

A.J. van Koerten  Secretaris 

C.J.E.A. van Gorp 

D. Grin 

B.J. Odink 
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ADVIESCOMMISSIES 

Commissie Aangepast Sporten 

T. de Vries  Voorzitter  

H.P. van Amerongen Adviseur 

W. Berendijk 

J.H. Gerritsen 

L. Feijen 

B.L. Jansen 

J.M.R. Jong 

J. Stokkel 

A.T.M. Wolfs  Adviseur 

 
Commissie Endurance 

M.A.E. Guffroy-Hendriks Voorzitter 

L.F.J. Arts 

E. Bronsveld 

M.E.E. Gerding-Jonker Adviseur 

M. Lockhorst 

R. Nijhoff 

M. Postma 

J. Linnewever 

C. de Zeeuw 

 
Commissie Eventing 

G.J.H. Schoonhagen Voorzitter 

P.J.A. Aarts 

R. Bril  

J.W. Denneboom 

W.J. Grens 

J.W.M. Huizinga  Adviseur 

M.A.D.S.B. Lips  Adviseur  

M. Schurink 

A.T.J. Smeulders 

 
Commissie Voltige 

R. Loffeld  Voorzitter 

H.G. Boelsma-den Hartog 

C. Danvers 

S. Jansen 

E.A. Hoving 

 

C.S. de Ridder 

R. Jacobs 

 
Disciplinecommissie Aangespannen Sport 

J.J. van der Meulen Voorzitter 

M.A.M. van Daal  

R. Doorschodt 

J.T. Elzinga-Westra 

H. Fikse 

G.H. Horst 

D.J. Mekkes 

E.H. de Rink 

 
Disciplinecommissie Dressuur 

A. Hamoen  Voorzitter a.i. 

A.W. Biemans 

D.J. de Haas 

C.A. Laarakkers-Larmoyeur 

J.W.M. Peeters 

P.J. Westveer 

 
Disciplinecommissie Mennen 

G.J.M. König  Voorzitter 

J.J.D. Bijeman 

O. Bosma 

J.W. Heus 

G. Niesing 

A.H. Wijnen 

J.M. Zumbrink 

 
Disciplinecommissie Springen 

L.M.A.J. Konicks  Voorzitter 

P.M.M. Huige 

P.H.J. Keunen 

P.M.M. Versteijnen 

M.J. Vos 

W.E. van Vulpen  

 

 

 



 

Jaarverslag 2010: Besturen, raden en commissies 39 

 

Topsportcommissie Dressuur 

A. Hamoen   Voorzitter a.i. 

M.M.A.A. Bartels-de Vries  Adviseur            

D.J. de Haas 

J. Haazen 

J.J. Janssen   Adviseur 

C.A. Laarakkers-Larmoyeur 
    Adviseur 

 
Topsportcommissie Mennen 

M.M. Bauman  Voorzitter 

A.J.A.M. Aarts  Adviseur 

P. Bonhof 

Y.C. Chardon 

G.J.M. König 

 
Topsportcommissie Reining 

A.J.G. Panhuijzen  Voorzitter 

C.J. Berendse 

F. Elzinga 

C.J. de Jonge  Adviseur 

 
Topsportcommissie Springen 

J.M.C. van den Bosch Voorzitter 

R. Ehrens  Adviseur 

S. Harmsen  Adviseur 

L.M.A.J. Konickx 

W.J. van der Schans 

 
DIVERSE COMMISSIES 

Atletencommissie 

J.A. van Wijk  Voorzitter 

J.T.M.M. van Beek 

G. Bolmer 

Y.C. Chardon 

W.J. van der Schans 

I.A.M. Schellekens-Bartels 

M.G.M.J. Vos-Sturrus 

D. van Waard 

H. Young-van Osch 

 

 

Commissie Jeugd- en ponyzaken 

A.W. Biemans 

M.I.J. van Goethem 

R. Hiensch-Morie 

J.R.H. Koelewijn-Duyst 

E.C. Peters-Schreuder 

Y. van Trigt-van Putten 

 
Onderwijsraad 

J.M.F. Grijpstra 

W.J. de Groot 

H.J. Kloosterboer 

I.E. Mens 

J.T.J.M. Rensen 

H.R. Smit 

A. Vos 

 
Redactieraad PaardenSport 

M.L. Henneman  Voorzitter 

M.J. van Zon  Hoofdredacteur 

J.E.H.M. Bartels 

J.S. Bierling 

A.E.C. Bronkhorst 

E. Brüger  

W. Franken 

A.M.J van der Heijden 

A.J.J. Hulshof 

 
Veterinair adviseur 

M.M. Baronesse Sloet van Oldruitenborgh-
Oosterbaan 
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BELANGENVERENIGINGEN 

Belangenvereniging Dressuur 

C.S. Mul-van Cleef Voorzitter 

R. Heck   Secretaris 

L.F. Thiesen  Penningmeester 

J. Haazen 

M.J. Hulsman 

L.A. van Lieren 

 
Belangenvereniging Eventing 

J.D. Stuip  Voorzitter 

M. Schurink  Secretaris 

A.P. van der Schans Penningmeester 

 
Belangenvereniging Mennen 

J.B.F. Houterman  Voorzitter 

P. Noordzij  Secretaris 

J. Kramer  Penningmeester 

H. ter Harmsel 

R.M.J. Schuiling  

H.W.A.E. Tadema 

C.T.M. van der Zalm 

J.M. Zumbrink 

 
Belangenvereniging Springen 

Th.J.W.A. Ploegmakers Voorzitter 

D. Spierings  Secretaris 

J.M.C. van den Bosch Penningmeester 

P.M.M. Huige 

P.J.J. Raijmakers Jr. 

W.J. van der Schans 

M.J. Vos 

 
OVERIGE VERENIGINGEN  

Vereniging Het Friese Tuigpaard (VFT) 

H. Dijkstra  Voorzitter 

J.R. Faber-Oudega Secretaris/ 
penningmeester 

J.T. Bouma 

M.A.M. van Daal 

J.T. Elzinga-Westra 

 

 
Vereniging van Hackneyrijders Nederland 
(VHN) 

G.H. Horst  Voorzitter 

G.B. Rozendaal  Vice-voorzitter 

M. Boer   Secretaris 

G.H. Tijssen  Penningmeester 

J.E.A. de Vaan 

 
Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland 
(VTN) 

H. Fikse   Voorzitter 

E.H. Rink  Vice-voorzitter 

L. Lanting  Secretaris 

J.J. Burghout  Penningmeester 

G. Boverhof 

W.T.A. Theunissen 

L. Veerman 

B.J.M. Vreeburg 

 
OVERIGE BESTUREN  

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra 
(FNRS) 

J.J. Kraakman  Voorzitter 

H.V.M.A. van Eerden Vice-voorzitter 

J. van Groningen  Penningmeester 

A.C. van der Peijl 

D. Raijmakers 

 
Stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland 
(ORUN) 

J. Werners  Voorzitter 

A. Hamoen  Secretaris 

C.A.J. Oomen   

P. Siemerink 

 
Stichting Rijvaardigheidsbewijzen 
Recreatieruiter (SRR) 

A.J.J. Hulshof  Voorzitter 

G.J.M.M. Tax  Vice-voorzitter 

A.C. Kronenburg  Penningmeester 

D.G.G.M. Alexander Secretaris 

M.C. Claesen 

W. Wolters 
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Stichting Veilige Paardensport (SVP) 

P. Bavelaar  Voorzitter 

G. Naber Secretaris/    
penningmeester 

H. Berghuis 

J.S. Bierling    

F. Brink 

W.H.G. Franken 

J.H. van Roovert 

 
Vereniging Van Concours hippique gevende 
Organisaties (VVCO) 

G.J. de Reus  Voorzitter 

D.J. Mekkes  Vice-voorzitter 

P.S. Hak   Secretaris 

A. van Enckevort  Penningmeester 

A. Beuving 

G. Dekker 

J.C. Ham 

J.P. Mus 

 
Vereniging Nederlandse Studentenruiters 
(VNS) 

L. Kampman  Voorzitter 

A.Evink   Vice-voorzitter 

L. Sleutel  Secretaris 

M. Groen  Penningmeester 

P. van Enschot 

F. van Gelderen 

 

AFVAARDIGINGEN NAAR EXTERNE 

ORGANISATIES  

FEI 

A.M.J. van der Heijden 

M. van den Heuvel 

 
NOC*NSF Algemene Vergadering 

J.S. Bierling 

A.M.J. van der Heijden 

M. van den Heuvel 

 

 

 

NOC*NSF Overleg Bondsdirecteuren en Grote 
bondenoverleg 

J.S. Bierling 

 
NOC*NSF Atletencommissie 

M.M.A.A. Bartels-de Vries 

 
Sectorraad Paarden 

M. van den Heuvel 

Th.W.J.A. Ploegmakers 

J.S. Bierling (plaatsvervangend lid) 
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13. Kampioenen  

INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP PLAATSING NAAM PAARD 

Dressuur    

EK Dressuur junioren Team zilver Stephanie Kooijman Winston 

 Team zilver Danielle Houtvast Rambo 

 Team zilver Anne Meulendijks MDH Ohio 

 Team zilver Teddy Wiedeler Seigneur 

EK Dressuur junioren (individueel) Brons Danielle Houtvast Rambo 

EK Dressuur junioren (kür) Brons Danielle Houtvast Rambo 

EK Dressuur young riders Team zilver Danielle van Mierlo BMC Ucento 

 Team zilver Angela Krooswijk Revino 

 Team zilver Robin Beekink Pablo 

 Team zilver Michelle van Lanen Incredible 

EK Dressuur young riders 
(individueel) 

Brons Danielle van Mierlo BMC Ucento 

EK Dressuur pony’s Team goud Maria van den Dungen Rembrandt D.D.H 

 Team goud Dana van Lierop Equestricons Lord 
Champion 

 Team goud Antoinette te Riele Golden Girl 

 Team goud Suzanne van de Ven Majos Cannon 

EK Dressuur pony’s (individueel) Zilver Antoinette te Riele Golden Girl 

EK Dressuur pony’s (kür) Goud Antoinette te Riele Golden Girl 

WEG Dressuur Senioren Team goud Edward Gal Moorlands Totilas 

 Team goud Imke Schellekens-Bartels Hunter Douglas Sunrise 

 Team goud Hans Peter Minderhoud Exquis Nadine 

 Team goud Adelinde Cornelissen Jerich Parzival 

WEG Dressuur Senioren 
(individueel) 

Goud Edward Gal Moorlands Totilas 

WEG Dressuur Senioren 
(individueel) 

Goud Edward Gal Moorlands Totilas 

WEG para-equestrian dressuur 
Grade II (individueel) 

Goud Petra van de Sande Toscane 

WEG para-equestrian dressuur 
Grade II (kür) 

Zilver Gert Bolmer Triumph 

WEG para-equestrian dressuur 
Grade IV (individueel) 

Zilver Frank Hosmar Tiesto 

WEG para-equestrian dressuur 
Grade IV (kür) 

Brons Frank Hosmar Tiesto 

WK 5-jarige dressuurpaarden Goud Emmelie Scholtens Astrix 

Mennen    

WEG Mennen Team goud IJsbrand Chardon  

 Team goud Koos de Ronde  

 Team goud Theo Timmerman  

WEG Mennen (individueel) Zilver IJsbrand Chardon  

WK Mennen Aangepast Sporten Team zilver Monique de Bruin Banjer 

 Team zilver Jacques Poppen Uwald 

 Team zilver Jan Ranzijn Nico van de Haffrie-Hoeve 

WK Mennen Aangepast Sporten 
(individueel) 

Brons Jacques Poppen Uwald 
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INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN – Vervolg 

Springen    

EK Springen junioren Team zilver Stefanie van den Brink Wapper 

 Team zilver Dennis van den Brink Royal Dream 

 Team zilver Jesper Romp Van Schijndel’s Kris 

 Team zilver Sjaak Sleiderink BMC Laksha de Breve 

EK Springen junioren (individueel) Brons Stefanie van den Brink Wapper 

EK Springen young riders Team brons Stephanie Brugman Qwinto 

 Team brons Jody van Gerwen Tantalus 

 Team brons Hendrik Jan Schuttert Up to Date 

 Team brons Ruben Romp Cobos 

EK Springen pony’s (individueel) Brons Niels Knape Maradonna 

WK Springen jonge paarden Zilver Harrie Smolders Emerald 

 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP NAAM PAARD 

Aangespannen   

NK Tuigpaarden: Damesklasse Anneke Huckriede Netters Unaniem 

NK Tuigpaarden: Eenspannen ereklasse Lambertus Huckriede Netters Unaniem 

NK Tuigpaarden: Tweespannen ereklasse Derk-Jan Mekkes Ultima & Wizzkid’s Gonda 

NK Tuigpaarden: Dekhengsten Harry van Middelaar Aron HBC 

NK Tuigpaarden Fries ras: Damesklasse Daniëlla Smit Martinus P.J. 

NK Tuigpaarden Fries ras: Eenspannen ereklasse Udo de Haan Martinus P.J. 

NK Tuigpaarden Fries ras: Tweespannen 
ereklasse 

Bauke de Boer Lieuwke & Jaring fan 
Bokkum 

NK Tuigpaarden: Dekhengsten Age Okkema Tsjalle 454 

NK Hackneys: Damesklasse Anneke Huckriede Netters Sir John 

NK Hackneys: Dekhengsten grote maat Gerard Zwartjens Tivoli Sunday Boy 

NK Hackneys: Dekhengsten kleine maat Jan de Rooij Baron’s Tycho 

NK Hackneys: Eenspannen ereklasse grote maat Jan van der Westen Eclips Eye Catching 

NK Hackneys: Eenspannen ereklasse kleine maat Lambertus Huckriede Magic Victory 

Dressuur   

NK Dressuur junioren Anne Meulendijks MDH Ohio 

NK Dressuur young riders Angela Krooswijk Revino II 

NK Dressuur senioren Edward Gal Moorlands Totilas 

NK Dressuur Aangepast Sporten Grade II Gert Bolmer Triumph 

NK Dressuur Aangepast Sporten Grade III Glasten Krapels Matador 

NK Dressuur Aangepast Sporten Grade IV Frank Hosmar Tiesto 

Endurance   

NK Endurance Niet verreden  

Eventing   

NK Eventing junioren Henrieke Boonzaaijer Utoko B 

NK Eventing young riders  Renske Kroeze Sunny Girl 

NK Eventing senioren Tim Lips Van Schijndel’s Concrex 
Owaola 

Jachtpaarden   

NK Jachtpaarden Brigitte Vonk Finnegan 
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NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN – Vervolg 
 

Mennen   

NK Enkelspan paard Jan van den Broek  

NK Enkelspan pony Yvonne de Ruijter  

NK Tweespan paard Raymond Letteboer  

NK Tweespan pony Ewoud Boom  

NK Vierspan paard IJsbrand Chardon  

NK Vierspan pony Jan de Boer  

Reining   

NK Reining Open Petra van Ede Royal Olena Whiz 

NK Reining Non Pro Minou Geurts Reminics Dry Duke Minou 

NK Reining Jeugd Mariska Hak Topsail Ricochet 

Springen   

NK Springen junioren Stefanie van den Brink Verdi 

NK Springen young riders Ruben Romp Cobos 

NK Springen senioren Gerco Schröder Eurocommerce New Orleans 

Traditioneel Gerij   

NK Traditioneel Gerij authentiek   

NK Traditioneel Gerij replica’s   

 

KNHS-KAMPIOENEN 

HIPPIADE 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PLAATS 

Afdelingsdressuur paarden   

Viertallen Klasse L LR St. Odulphus Best 

Viertallen klasse M LR de Weelruiters Borsele 

Viertallen klasse Z RV de Hoefslag Aarle-Rixtel 

Zestallen Klasse L/M LR St. Lambertus Veghel 

Afdelingsdressuur pony’s   

Viertallen Cat. A/B Klasse L PC Saxe Gotha St. Anthonis 

Viertallen Cat. C/D/E Klasse L PC De Kleppertjes Den Burg, Texel 

Viertallen Cat. C/D/R/ Klasse M/Z PC Exloo Exloo 

Zestallen Cat. A/B Klasse L PC De Heerjansruitertjes Oud Gastel 

Zestallen Cat. C/D/E Klasse L PC Rijdt met Beleid Meerlo 

Zestallen Cat. B/C/D/E Klasse M/Z PPH t Wit Paardje III Haghorst 

Dressuur paarden  Paard/pony 

Klasse L2 Luc Smetsers Adaula 

Klasse M1 Margot Kostelijk Anieni-K 

Klasse M2 Vai Bruntink Anne Beth 

Klasse Z1 Florentine Rootveld Winia 

Klasse Z2 Petra van Esch Unique 

Dressuur pony’s   

Klasse L2 Cat. A/B Kees van Kollenburg Tommy 

Klasse L2 Cat. C Eveline Bos Demi-beau 

Klasse L2 Cat. D/E Febe van Zwambagt Fs Dr Watson 

Klasse M1 Cat. D/E Daphne Vergouwen Sandokans Pardo 

Klasse M1/M2 Cat. B Romy van Zuthem Zomerdijks Willie Wortel 

Klasse M1/M2 Cat. C Bor van Zwambagt Fabel Z. 

Klasse M2 Cat. D/E Daphne Vergouwen Denver 

Klasse Z1 Cat. D/E Jill Huybregts Eventz Armani 

Klasse Z1/Z2 Cat. C Rebecca Boeijen Rainbow 

Klasse Z2 Cat. D/E Antoinette te Riele Golden Girl 

Springen paarden   

Klasse L Kim Derks Zorontra 

Klasse M Maureen Bonder Zubantos 

Klasse Z Dennis van den Brink Ultra 

Klasse ZZ Carolien van de Plasse So Lovely 
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HIPPIADE - Vervolg 

Springen pony’s   

Klasse L Cat. A/B Anouk Mulder Murdock 

Klasse L Cat. C Elise van de Mheen Mister 

Klasse L Cat. D/E Sanne de Heij Bloesem 

Klasse M Cat. C Gerlinda Berger Sterloin 

Klasse M Cat. D/E Veronique Morsink Anouk 

Klasse Z Cat. C Rowen van de Mheen Sunshine 

Klasse Z Cat. D/E Kaitlin Kitto Justice H.R. 

Klasse ZZ Cat. D/E Vronie van de Rijt Fostymana Vh Trichelhof 

Verenigingskampioenschap  Plaats 

Paarden LR Noord Veluwe Ruiters Oldebroek 

Pony’s PC De Flevoruiters Dronten 

Voltige  Paard 

Dames Solo Klasse A Carola Sneekes Rummicup 

Dames Solo Klasse B Sill Roelofs Hilde 

Junioren Solo Imke Ploegmakers U2 

Junioren Team De Nieuwe Heuvel 1 Maurits 

Klasse A/B Groenendaal 1 Robin Purina 

Klasse C St. Hubertus 2 Kendi 

Klasse D PSV De Zonnehoeve 3 Ulesmar 

 

HIPPIADE AANGESPANNEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PAARD(EN)/PONY(‘S) 

Tuigpaarden: eenspannen open klasse Susan Bouwman-Wind Tiroon 

Tuigpaarden: eenspannen damesklasse Roelie Boverhof Wonder van de Ursahof 

Tuigpaarden: tweespannen open klasse Gert Boverhof Wonder van de Ursahof & 
Alex van de Ursahof 

Tuigpaarden Fries ras: eenspannen open klasse Edwin Gorter Maurus 441 

Tuigpaarden Fries ras: damesklasse  Willy van de Laar Davy G. 

Tuigpaarden Fries ras: tweespannen  Ad Geurts Nicos G. & Davy G. 

Hackneys: eenspannen open klasse Bert de Rooij Baron’s Tycho 

Hackneys: eenspannen damesklasse Yvonne van Velsen Five Oaks Discovery 

Hackneys: tweespannen open klasse Bert de Rooij Gallant Reality & Gallant 
Phantasy 
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HIPPIADE MENNEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PAARD(EN)/PONY(‘S) 

Dressuur    

Klasse B: Enkelspan paarden Mike van Wijk  Zaron 

Klasse B: Enkelspan pony’s Arion Vissers Quinty 

Klasse L: Enkelspan paarden Anke Bakker  Gryteke 

Klasse L: Enkelspan pony’s Elly Zoet  Brurenhof’s Vincent 

Klasse M: Enkelspan paarden Perry Boogaard  Sander  

Klasse M: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruijter  Valdino 

Klasse Z: Enkelspan paarden Rudolf Pestman  Diesel 

Klasse Z: Enkelspan pony’s Wim de Koning  Stuifakkers Amico 

Klasse ZZ: Enkelspan paarden Jan Bijeman  Samor 

Klasse ZZ: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruijter  Cupido 

Klasse B/L/M/Z/ZZ: Tweespan paarden Tonnie Theunissen  Sep & Vlek 

Klasse B/L/M/Z/ZZ: Tweespan pony’s Heidi te Poele  Tinka & Twarres 

Vaardigheid    

Klasse L: Enkelspan paarden Mike van Wijk  Zaron 

Klasse L: Enkelspan pony’s Arion Vissers Quinty 

Klasse L/M/Z: Tweespan paarden Toon Jochems  Mandy & Winnie 

Klasse M: Enkelspan paarden Johannes Stootman Ziezo 

Klasse M: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruijter  Valdino 

Klasse L/M/Z/: Tweespan pony’s Ernst Huizing  Nicola & Gonda 

Klasse Z: Enkelspan paarden Geert Slagmolen  Wednesday Amy 

Klasse Z: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruijter  Cupido 

Klasse ZZ: Enkelspan paarden Bert Hobelman Murdock 

Klasse ZZ: Enkelspan pony’s Willie Kleermaker-Groot Prins Oxdullah 

 

INDOORKAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PAARD/PONY 

Dressuur paarden   

Klasse L2 Lilian Merx Alone 

Klasse M1 Callista Leeuwerke Zhivago 

Klasse M2 Wilma Salm Zazou 

Klasse Z1 Carolien Reverdink The Ritz R&B 

Klasse Z2 Lotje Schoots Wonja K.H. 

Klasse ZZ Licht Madeleine Witte-Vrees Wynton 

Klasse ZZ Zwaar Angela Krooswijk BMC Roman Nature 

Lichte Tour Madeleine Witte-Vrees Vontango B 

Zware Tour Jeanette Haazen Nartan 

Dressuur pony’s    

Klasse L2 Cat. A/B Lauran van Eijken Twisthoeves Sheila 

Klasse L2 Cat. C Rosalie Bos Starlight 

Klasse L2 Cat. D/E Kimberly Mank Molenwiels Staysie 

Klasse M1 Cat. D/E Tessel van Dijk Caine 

Klasse M1/M2 Cat. B Romy van Zuthem Zomerdijks Willie Wortel 

Klasse M1/M2 Cat. C Bor van Zwambagt Fabel Z 

Klasse M2 Cat. D/E Jill Huybregts Eventz Armani 

Klasse Z1/Z2 Cat. C Febe van Zwambagt Prince Z 

Klasse Z1 Cat. D/E Mandy Olieslagers Brummershoeves Pulsar H 

Klasse Z2 Cat. D/E Maria van den Dungen Rembrandt D.D.H. 
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INDOORKAMPIOENSCHAPPEN - Vervolg 

Springen paarden   

Klasse L Carolien Teggeler Katie-S 

Klasse M Ellis Pex Wichita 

Klasse Z Dennis van den Brink Veron 

Klasse ZZ Martien Amendt Chiquito Z 

Springen pony’s    

Klasse L Cat. A/B Kirsten Redder Black Magic 

Klasse L Cat. C Danine Pater Flower Power 

Klasse L Cat. D/E Herwin Slager Rivaldo 

Klasse M Cat. C Bibi van Gehlen Crunsh 

Klasse M Cat. D/E Stef Bos Taxi ZB 

Klasse Z Cat. C Sharon van Malsen Yellow Surprise 

Klasse Z Cat. D/E Leontine Bruin Knock Out 

Klasse ZZ Cat. D/E Joey Lansink Jack 

 

JONGE DRESSUURPONY’S 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PONY 

Vierjarigen Jody Tissen Tiësto 

Vijfjarigen Jody Bakker Heidehof’s Don Diego 

Zesjarigen Sanne Vos Champ of Class 

 

ENDURANCEKAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PAARD/PONY 

Endurance, 120 km Agnes van Steenis Evito 

 

EVENTINGKAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PAARD/PONY 

Equipes   

Pony’s Leontine Bruin Knock Out 

 Levi Driessen Geotrade’s Olivier 

 Nina Knape Anydale For Pleasure 

 Lenneke van de Belt Lady Laguna 

Paarden   

Klasse L Francoise Rey Zirkoon 

Klasse M Nadja Drummen Uptown-Boy 

Klasse Z Anouk van Gerven Prestige Z 

Pony’s   

Klasse L Lianne Chardon Bovenheigraaf’s Carlo 

Klasse M Larissa Hartkamp Veronica 

Klasse Z Leontine Bruin Knock Out 

 

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJDEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PLAATS 

Klasse 2: Enkelspan paarden Boudewijn Heuseveldt Harskamp 

Klasse 2: Enkelspan pony’s Alex de Gast Geldermalsen 

Klasse 2: Tweespan paarden Maud Heeren Eersel 

Klasse 2: Tweespan pony’s Joey van der Ham Noordwijk 

Klasse 2-3: Tandem pony’s Jans Winkelman Gasselternijveen 

Klasse 2-3: Vierspan paarden Sjaak Ranzijn Warmenhuizen 

Klasse 2-3: Vierspan pony’s Woutera van de Kamp Ermelo 

Klasse 3: Enkelspan paarden Rudolf Pestman Eext 

Klasse 3: Enkelspan pony’s Yvonne van der Mark Middenbeemster 

Klasse 3: Tweespan paarden Hans Reitzema Kropswolde 

Klasse 3: Tweespan pony’s Wout Kok Nijkerk 
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COMPETITIES 

COMPETITIE/KLASSE NAAM PAARD/PONY 

KNHS-Boerenbond Welkoop Cup Kevin Jochems Capellari  

KNHS-CHIO Rotterdam Cup  Danielle Houtvast  Rambo 

KNHS-Imperial Riding Cup  Dana van Lierop Equestricons Lord Champion 

KNHS-Eventing Cup Vera Grevelink Udiana 

KNHS-Hartog Lucerne Trophy  Sherin Hogenkamp Kamaro van Orchids 

Hoefslag Dressuur Cup Kyra Klinkers  Toronto  

KNHS-Roelofsen Raalte Trophy  Amber Fijen Romantico R.A.G. 

KNHS-Subli Cup 4 jarigen  Miranda Rongen Sir Fashion 

KNHS-Subli Cup 5 jarigen  Laurens van Lieren President's Avanti 

KNHS-Subli Cup 6 jarigen  Miranda Rongen Decor Delatio 

KNHS-VdB Cup  Manon Hees Stranger 

Teamdressuurdag   Plaats 

Kür op muziek klasse L pony’s (C/D/E)  PPH ’t Wit Paardje 7 Haghorst 

Kür op muziek klasse M paarden RV Exloo Exloo 

Kür op muziek Klasse Z paarden RV Exloo Exloo 

Afdelingsdressuur klasse L pony’s (A/B/C) PPH ’t Wit Paardje 1 Haghorst 

Afdelingsdressuur klasse L pony’s (C/D/E) PPH ’t Wit Paardje 2 Haghorst 

Afdelingsdressuur klasse L paarden Gelderse Boys Ammerzoden 

Afdelingsdressuur klasse M paarden Paardensportvereniging  

La Grande 

Beuningen 

Teamrijden pony’s vrije proef PPH ’t Wit Paardje 5 Haghorst 

Teamrijden paarden vrije proef Gelderse Boys Ammerzoden 
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14.  Colofon 

 

 

 

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE 
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     3850 CA Ermelo 

     Tel.: 0577-408200 

     Fax: 0577-407125 
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     Website: www.knhs.nl 

     Bezoekadres: De Beek 125, Ermelo 

 

Fotografie voorpagina  X 

     X 

     X 

 

Coördinatie en eindredactie  KNHS, afdeling Ondersteuning Bestuur en Directie 

 

mailto:info@knhs.nl
http://www.knhs.nl/



