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De Nederlandse paardensport heeft een rijke historie. We 

wonnen over de jaren maar liefst 26 Olympische medailles, 

waarmee de paardensport 3e staat op de Nederlandse 

Olympische zomerspelen medaillespiegel aller tijden. 2014 

en 2015 waren de meest succesvolle jaren ooit in de 

paardensport! Nederlandse ruiters en menners veroverden 

26 medailles op het Europees en Wereld Kampioenschap. 

De internationale pers kopte: “Orange is the new gold!” en 

“The unstoppable Dutch”.
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Paardensport 
en kampioen-
schappen
De paardensport kent diverse kampioenschappen. De 

Olympische Spelen zijn net als in andere sporten eens in 

de vier jaar het absolute sportieve hoogtepunt. Daarnaast 

vinden er een keer in de vier jaar de Wereldruiterspelen 

plaats. Dit zijn de wereldkampioenschappen van de 

paardensport. 

In 2014 vonden de laatste Wereldruiterspelen 

plaats in het Franse Caen. Nooit eerder 

waren we zo succesvol. Met maar liefst 

18 medailles, een verdubbeling van 

het staande record van 9 medailles uit 

2010, waren de in oranje geklede 

ruiters alle andere deelnemende 

landen de baas. De volgende 

Wereldruiterspelen vinden plaats in 

2018 in Tryon (North Carolina, USA).

In de jaren tussen de Olympische Spelen en Wereldruiter- 

spelen vinden diverse Europese- en Wereldkampioen-

schappen plaats. In 2017 staan er diverse Europese- en 

Wereldkampioenschappen op de agenda. Kijk voor de  

kalender op pagina 19. 

4 5

nederland paardenland



Paardensport 
en levensstijl
Nederland kent ruim 1.000 maneges. Het merendeel 

van de maneges is aangesloten bij de Federatie 

Nederlandse Ruiter Sportcentra (FNRS). 

De FNRS werkt met een sterrenkwalificatie systeem en 

veiligheidscertificaten. De Koninklijke Nederlandse 

Hippische Sportfederatie (KNHS) en de FNRS hebben 

vanaf 1 januari 2016 hun samenwerking geintensiveerd. 

De KNHS biedt alle sportproducten aan bijvoorbeeld een 

doorlopende leerlijn van basis tot top. De brancheorgani-

satie FNRS richt zich volledig op het ondersteunen van de 

hippische ondernemers.

De paardensport is een toegankelijke vrijetijdsbesteding. 

Lessen zijn geschikt voor jong en oud en voor elk ambitie-

niveau. Zeventig procent van alle ruiters in Nederland rijdt 

puur voor zijn plezier. 250.000 paarden in Nederland zijn in 

particulier bezit. 

Paardrijden kun je je leven lang. Er is veel jeugd, maar 

rijden kan tot op hogere leeftijd. Ruiters zijn van gemiddeld 

welstandsniveau en de meeste ruiters zijn vrouw.

Nederland kent een fijn vertakt netwerk van ruiter-

paden, waarin miljoenen ritten per jaar worden 

gemaakt. Onze lange kustlijn leent zich voor 

fantastische strandritten. De gezamenlijke 

natuurorganisaties zijn de eigenaren van 

deze paden en spannen zich in dit 

netwerk voor alle ruiters toegankelijk 

te houden.

Mensen ervaren paardrijden als 

meer dan een sport... 

het is een manier van leven.
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Paardensport 
en Nederland
Nederland en paarden. We zijn er meestal bescheiden 

over, maar ons land staat in de hippische wereld zeer 

hoog aangeschreven. Paardrijden zit diep in onze 

genen, we hebben een rijke traditie en er is enorm veel 

kennis en kunde in ons land. Dit wordt versterkt door 

de brede spreiding van rijverenigingen, ponyclubs en 

maneges, waardoor iedereen dicht bij huis intensieve 

trainingen kan volgen. 

Nederland telt bijna 500.000 ruiters en 450.000 paarden. 

De KNHS heeft 200.000 leden, waarvan 50.000 

wedstrijdruiters.

Er zijn 3.000 ruitersportcentra en 

rijverenigingen die samen 7.300 evene-

menten per jaar organiseren. Dat 

levert 765.000 wedstrijdstarts op in 

acht verschillende disciplines. Het 

aantal wedstrijdstarts per ruiter 

is het hoogste van Europa. 

Nederlandse ruiters en 

menners zijn zeer actief en 

competitief. 

Nederland is een paardenminnend land. Het aantal 

paarden per hoofd van de bevolking is hoger dan in traditi-

onele paardenlanden als Duitsland, Engeland of Spanje.

Naast de landelijke wedstrijden vinden in Nederland jaar-

lijks vijf zeer grote internationale top-concoursen plaats, 

in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Valkenswaard en 

Boekelo. Tezamen trekken deze evenementen 270.000 

bezoekers.
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Paardensport 
en de wereld
De FEI is de internationale paardensportbond. Jaarlijks 

vinden er wereldwijd 3.825 internationale FEI evene-

menten plaats verdeeld over 79 landen. Er zijn 74.000 

ruiters die op internationaal niveau mogen starten. 

Maar liefst 37 miljoen mensen wereldwijd zitten tenminste 

een keer per week te paard (of op de bok).

De sport vertegenwoordigt wereldwijd een economische 

waarde van ruim 300 miljard euro. Op social media volgen 

wereldwijd 750 miljoen mensen de sport. 

Paardensport is de enige sport waarbij mannen en vrouwen 

tot op het hoogste niveau rechtstreeks met elkaar de strijd 

aangaan. Dit toont aan dat het bij paardrijden niet om kracht 

gaat maar om techniek, doorzettingsvermogen en talent. 

De topwedstrijden, zowel nationaal als internationaal, zijn 

niet alleen bloedstollend spannend en van enorm hoog 

niveau, ze hebben zich tevens ontwikkeld tot stijlvolle 

hospitality evenementen waar zowel fans als het 

bedrijfsleven graag komen.

De FEI wedstrijden zijn een mondiaal rond-

reizend circuit. Parijs, Barcelona, Bahrein, 

Tokyo, Palm Springs, New York, 

London, Aken. Topruiters en hun 

paarden vliegen tienduizenden 

kilometers over de wereld om 

elkaar het vuur aan de 

schenen te leggen.

Nederland voert op dat 

toneel de boventoon en 

onze ruiters zijn 

internationale sterren.
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Paardensport 
en de
economie

Paardensport 
en export

Er zijn rechtstreekse revenuen uit paardenhouderij; 

zoals opbrengsten uit stalling, handel, instructie, 

fokkerij en training van de 450.000 paarden die er in 

Nederland zijn.

Maar ook de omzet van indirect betrokken branches is zeer 

substantieel: dierenartsen, hoefsmeden, fourage, bodem- 

bedekking, transport, kleding en ruitersportartikelen, stallen-

bouw, trailer- en vrachtwagenverkoop, harnachement, 

paddock- en weideafzetting, stapmolens, manegebodems, 

rijhallenbouw, verzekeringen, toerisme en de omzet van 

paardenevenementen etc. 

Het CBS raamt dat er in Nederland in totaal tussen de 1,5 

en 2 miljard euro per jaar omgaat in de paardenwereld. 

Na voetbal is de paardensport de sport met de grootste 

economische waarde.

Vele tienduizenden mensen verdienen in de paardensport hun 

salaris. Omgerekend levert ieder zevende paard in Nederland 

een arbeidsplaats op!

Paardensport is daarmee een economische motor van 

belang.

Nederland is grootleverancier van bondscoaches, 

trainers en Chef d’équipes aan landen over de hele 

wereld. Onze ruiters en hun kennis zijn een zeer 

gerespecteerd ‘A-merk’ in de wereld.

Jaarlijks verblijven teams uit vele Europese landen, Midden 

Oosten, China en de VS wekenlang in Nederland voor 

trainingsstages.

Ruiters van over de hele wereld reizen veelvuldig naar 

Nederland om hier paarden te kopen. Er is grote vraag naar 

Nederlands gefokte sportpaarden omdat het topatleten zijn.  

Het Koninklijk Nederlands Warmbloed Paard (KWPN) is al 

jaren het best presterende sportpaardenras ter wereld en met 

circa 10.000 veulens ieder jaar ook het grootste stamboek.

Omdat de Nederlandse paarden internationaal zo in trek zijn, 

bestaat er een tweetal initiatieven, die ten doel hebben de meest 

talentvolle en bewezen paarden voor Nederlandse topruiters te 

behouden. Dit zijn de Stichting het Nederlands Olympiade Paard 

(NOP) en het Springpaarden Fonds Nederland (SFN).

Mede dankzij de bijdrage van de NOP paarden heeft de paar-

densport de afgelopen vier jaar mooie medailles behaald 

tijdens grote internationale kampioenschappen. Van de 

23 paarden met het achtervoegsel N.O.P. haalden maar liefst 

20 paarden een individuele- of teammedaille.

12 13

nederland paardenland



Paardensport 
en de 
toekomst
Ons Talentenplan verbindt de basis met de top. Het is 

het laboratorium voor toekomstig goud. Dat blijkt in de 

praktijk uitstekend te werken. Meer dan de helft van de 

ruiters in de medaillewinnende teams zijn voortgekomen 

uit ons eigen Talentenplan. 

Met een grote groep talenten op komst ziet de 

toekomst van de topsport er veelbelovend uit!

Naast de ontwikkeling van sportieve vaardigheden levert de 

KNHS ook een prominente en structurele bijdrage aan de 

ontwikkeling van de jeugd op het gebied van sociale, 

mentale en maatschappelijke vaardigheden. 

De samenleving verandert snel. De wereld van vandaag 

biedt veel kansen, maar brengt ook veel verwachtingen met 

zich mee. Er wordt verwacht dat jonge mensen regie 

kunnen voeren over hun eigen leven, flexibel kunnen 

schakelen, oplossingsgericht kunnen denken en uitstekend 

kunnen communiceren. 

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat de omgang 

met paarden op elk niveau een beroep doet op sociale, 

mentale en maatschappelijke vaardigheden, die later in het 

leven van grote waarde zijn. Paardensporters zijn, in 

vergelijking met niet paardensporters, gezelliger, 

enthousiaster, emotioneel stabieler en creatiever. Ze zijn 

vastberaden, zelfverzekerd, stressbestendig en zorgvuldig. 

Ze zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en weten 

zich te hervatten als het tegen zit. 

Deze leiderschapskwaliteiten die door paardensporters 

als vanzelfsprekend worden beschouwd, hebben een 

grote meerwaarde in de huidige maatschappij. Het 

paard als leermeester, is de basis van het 

innovatieve KNHS Young Leaders Programma. 

Meer weten? 

Kijk op www.knhs.nl/youngleadersprogram
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Paardensport 
en media
De NOS zendt grote kampioenschappen uit via 

livestream kanalen. De EK finale trok in 2015 1.6 miljoen 

kijkers. Op social media werden tijdens het EK meer 

dan 310.000 berichten over de paardensport gedeeld.

De paardensport heeft in Horse & Country TV een eigen 

sportkanaal dat via de kabel een bereik heeft van 

5 miljoen Nederlandse huishoudens. Wekelijks zendt 

Eurosport een samenvatting uit van grote 

internationale FEI-wedstrijden.    

ClipMyHorse.TV Nederland verzorgt op 

hun website voor alle belangrijke 

evenementen in Nederland een 

gratis livestream. Via YouTube 

worden paardenprogramma’s 

voor jongeren uitgezonden: 

PaardenpraatTV bereikt 

maandelijks 2.5 miljoen 

jeugdige kijkers. NPO 

Zapp(sport), NTR Het 

Klokhuis, NOS Jeugd- 

journaal en vele andere 

jongerenkanalen en 

-programma’s op televisie 

besteden veelvuldig 

aandacht aan de 

paardensport. 

Er zijn 7 paardensport magazines in Nederland, waarvan 

Paard&Sport, het ledenblad van de KNHS, met 175.000 

lezers het grootste paardensportmagazine is.

In 2016 werden de websites van de KNHS bezocht door 

1.371.233 gebruikers die goed waren voor 8.193.090 

paginaweergaven. De Facebookpagina van de KNHS wordt 

door ruim 50.000 personen gevolgd.



Belangrijkste internationale evenementen 
in Nederland 

9-12  maart Indoor Brabant, Den Bosch
5-9  april  Zeeland Outdoor, Nieuw en St. Joosland 
31 mei - 4 juni  CDI Den Goubergh, Roosendaal 
22-25  juni CHIO Rotterdam
6-9  juli CSI Twente
29 juni - 2 juli Outdoor Gelderland
3-6  aug WK Jonge dressuurpaarden Ermelo
3-6  aug CSI Ommen
10-13  aug G.C.T. Valkenswaard
7-10 sept Outdoor Brabant, Breda
5-8  okt Military Boekelo Enschede
9-12  nov JIM Maastricht

Nederlandse kampioenschappen 

20-23  april NK springen, Mierlo
20-23  april NK 4-span paarden, Horst
22  april NK jachtpaarden, Baarn
12-14  mei NK endurance, Ermelo
7-11  juni NK reining, Grathem
8-10  juli  NK 2-span paarden, Hulsberg 
14-16  juli NK dressuur en Para-dressuur, Ermelo
20-22  juli  NK 1-span, 2-span, 4-span pony’s, Beesd 
4-6  aug  NK 1-span paarden, Wierden 
5-8  okt NK eventing, Boekelo

Paardensport 
en 2017 Wereldkampioenschappen 

2-6  aug  WK Voltige junioren 
  (Ebreichsdorf, Oostenrijk)
3-6  aug WK Jonge Dressuurpaarden (Ermelo)
9-12  aug  WK reining junioren & young riders 
  (Givrins, Zwitserland) 
15-20  aug WK Mennen pony’s (Minden, Duitsland)
19  aug  WK Jonge endurance paarden (Brussel, België)
7-10  sept  WK Jonge Menpaarden 
  (Mezöhegyes, Hongarije) 
21-24  sept WK Jonge Springpaarden 
  (Lanaken, België)
22-24  sept   WK Endurance junioren & young riders 
  (Verona, Italië)
20-23  sept  WK Mennen tweespannen 
  (Lipica, Slowakije)
19-22  okt  WK Jonge Eventingpaarden 
  (Le Lion ‘d Angers, Frankrijk)

Europese kampioenschappen 

19-23  juli  EK Eventing Junioren en Young riders  
  (Millstreet, Ierland)
25-30  juli  EK Pony’s dressuur, springen en eventing  
  (Kaposvár, Hongarije) 
2-6  aug  EK Voltige senioren, 
  (Ebreichsdorf, Oostenrijk)
8-13  aug  EK Springen Children, Junioren en 
  Young Riders (Samorin, Slowakije)
9-13  aug EK Dressuur Children, Junioren, 
  Young riders (Roosendaal)
9-12  aug  EK Reining senioren (Givrins, Zwitserland)
17  aug  EK Endurance senioren (Brussel, België) 
17-20  aug  EK Eventing senioren (Strzegom, Polen)
21-27  aug EK Springen, Dressuur, Vierspannen en 
  Para-dressuur (Gotenburg, Zweden)
30 aug-3 sept  EK Dressuur U25 
  (Lamprechtshausen, Oostenrijk)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen.
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Paardensport 
en de KNHS
De KNHS is de Nederlandse paardensportbond. 

Binnen de bond zijn negen disciplines verenigd:

springen, dressuur, eventing, endurance, mennen, 

reining, voltige, aangespannen sport en recreatie.

Dit zijn negen heel verschillende sporten, binnen één 

bond. Het paard is de bindende factor.

De bond ziet toe op het organiseren, reguleren, administreren 

en de veiligheid van alle wedstrijden in Nederland. Zij verzorgt 

opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, 

juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. De bond is 

een kenniscentrum voor de paardenhouderij, zij behartigt de 

belangen van alle ruiters in Nederland, is de spreekbuis voor 

de Nederlandse paardensport en is de ontmoetingsplaats 

voor haar leden en andere belanghebbenden.

De KNHS is één van de grotere sportbonden in Nederland 

met een hoge waardering van het NOC*NSF. De bond is 

gevestigd in het kloppende hart van paardenland, het 

Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.

De KNHS zoekt partners die haar kunnen ondersteunen in 

het hoog houden van onze nationale paardensporttraditie.
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Paardensport 
en welzijn
In Nederland zijn bijna 500.000 mensen frequent met 

paarden in de weer. Deze mensen zijn geboeid door 

het fascinerende contact dat er mogelijk is met een 

groot, maar zeer communicatief dier. Voor velen is het 

paard een rustpunt in onze hectische maatschappij. 

Het ervaren van harmonie in de omgang met een 

paard, is een bron van grote vreugde. 

Niet voor niets zegt een Nederlands gezegde: ‘Je treft de 

hemel op aard, op de rug van een paard’.

Ook mensen met een verstandelijke of fysieke beperking 

blijken veel baat te hebben bij het helende contact tussen 

mens en paard. Via de Federatie Paardrijden Gehandicapten 

rijden wekelijks 6.000 ruiters bij 70 aangesloten verenigingen 

en maneges.

Het Jeugdsportfonds ondersteunt vele honderden kinderen 

financieel in hun droom paard te rijden. 

Het Ministerie van Landbouw, de Sectorraad Paarden, de 

Faculteit Diergeneeskunde, de Gezondheidsdienst voor 

Dieren en de KNHS werken nauw samen op het terrein van 

dierenwelzijn. Zij hebben een adviserende functie en stellen 

richtlijnen voor de paardenhouderij op. De paardenwelzijns-

richtlijnen schrijven voor hoe paarden in Nederland gestald, 

behandeld en verzorgd moeten worden. Nederland loopt in 

Europa voorop met deze welzijnsnormen. 



Paardensport 
en kerncijfers
Samenvattend enkele kerncijfers. Het belangrijkste om 

te weten is: ‘Nederland is een paardenland’.

• Tussen de 1,5 en 2 miljard euro omzet in de 

 Nederlandse paardensector 

• 1,2 miljoen paardensportvolgers in Nederland  

• 400.000 actieve ruiters in Nederland

• 450.000 paarden in Nederland

• 200.000 KNHS-leden, waarvan 135.000 met 

 één of meer eigen paarden  

• 10.000 paarden(sport)bedrijven 

• 3.000 ruitersportcentra en -verenigingen

• 7.500 KNHS wedstrijden met 765.000 

 wedstrijdstarts per jaar 

• 3.825 grote internationale wedstrijden per jaar 

 verdeeld over 79 landen

• 17 miljoen buitenritten per jaar

• 80% van alle paardensporters is vrouw

www.knhs.nl

Bronnen voor deze publicatie zijn op te vragen bij: KNHS, afdeling Communicatie, 
Charlotte Gunnink, De Beek 125, 3852 PL Ermelo. Tel 0577 - 408 232.
Alle cijfers zijn voor 2015, tenzij anders aangegeven.
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