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Bondscoach reining
Caspar de Jonge

“Samenwerken om beter te worden, dat is de rode 

draad van het afgelopen jaar geweest. We hebben 

meer focus aangebracht om zo een gezamenlijk doel 

te bereiken. Die nieuwe basis is in 2008 heel belang-

rijk gebleken. We komen nu maandelijks bij elkaar en 

trainen samen om meer kennis op te doen. Dan zijn 

we niet enkel bezig met het technische aspect, maar 

ook met het mentale. Dat werkt voor de ruiters.

Ik vond onze deelname aan het wereldkampioenschap 

met een volledig team ook een prestatie op zich. En we 

konden het jaar mooi afsluiten doordat Rieky Young 

op de eerste plaats van de FEI-ranglijst stond.”
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EnErvErEnd…

2008	 was	 een	 enerverend	 jaar.	 Enerverend	 waren	 de	

sportieve	 successen.	Weer	 beleefden	we	 een	 jaar	met	

een	lange	reeks	van	prachtige	resultaten.	Hoogtepunten	

waren	natuurlijk	 de	Olympische	 Spelen	 in	Hong	Kong	

en	het	Wereldkampioenschap	Vierspannen	in	Beesd.	

De	impact	van	de	Spelen	blijft	uniek;	de	derde	(!)	gouden	

medaille	van	anky	van	grunsven	en	de	zilveren	medaille	

voor	het	dressuurteam	maakten	emoties	los	en	zorgden	

ervoor,	 dat	 de	 paardensport	 sinds	 1992	 voor	 de	 vijfde	

achtereenvolgende	 keer	 een	 bijdrage	 leverde	 aan	 de	

nederlandse	olympische	medailleoogst.	

Het	zeer	geslaagde	Wereldkampioenschap	Vierspannen	

zette	ons	land	als	organisator	van	grote	hippische	evene-

menten	weer	helemaal	op	de	kaart.	iJsbrand	Chardon	en	

het	 vierspanteam	 bezweken	 niet	 onder	 de	 immense	

druk	om	in	eigen	land	tweemaal	goud	te	veroveren.	We	

hebben	ervan	genoten!

Sportieve	 successen	 komen	 niet	 vanzelf.	 De	 investe-

ringen	 van	 eigenaren	 en	 ruiters	 in	 goede	 paarden	 en	

een	dito	coaching	en	begeleiding	vormen	zonder	twijfel	

een	hechte	basis.	Trouwe	sponsors	werken	in	dat	proces	

stimulerend.	 Onze	 hoofdsponsor	 Rabobank	 steunt	 al	

jarenlang	topsport	en	talentontwikkeling	en	vulde	het	

vernieuwde	en	substantieel	verbeterde	contract	dit	jaar	

aan	 met	 een	 bonusregeling	 voor	 de	 topsporters.	 De	

Rabobank	 blijkt	 ook	 in	 moeilijke	 tijden	 een	 sterke	

partner	met	 een	groot	 hart	 voor	 de	 (paarden)sport	 te	

zijn.	We	constateren	dat	met	respect	en	waardering	en	

zijn	er	trots	op	hun	partner	te	mogen	zijn.

Enerverend	 waren	 ook	 de	 interne	 ontwikkelingen	

binnen	de	KnHS.	We	deden,	wellicht	minder	zichtbaar,	

grote	 stappen	 voorwaarts	 in	 het	 iCT-project.	 Het	 was	

een	grote	genoegdoening	voor	onze	medewerkers,	dat	

de	 jarenlange	 voorbereidingen	 en	 een	 energieverslin-

dende	 testperiode	 werden	 gevolgd	 door	 een	 goed	

verlopen	omzetting.	nog	steeds	bouwen	we	verder	aan	

de	 vervolmaking	 van	 onze	 organisatie.	Het	 iCT-project	

brengt	 ons	 onder	 andere	 werkbesparing	 van	 vooral	

eentonig	‘bulkwerk’	en	een	betere	communicatie	tussen	

leden	en	werkorganisatie.	Een	woord	van	dank	aan	het	

adres	van	onze	medewerk(st)ers	is	beslist	op	zijn	plaats;	

hun	 inzet,	motivatie	en	kennis	 van	zaken	vallen	op	en	

dat	niet	alleen	binnen	onze	organisatie.

Met	de	start	van	de	projecten	‘Versterking	lokale	vereni-

gingen’	en	‘nieuwe	lidmaatschapsstructuur’	verwachten	

we	de	komende	 jaren	nieuwe	 impulsen	 in	de	 richting	

van	 de	 leden	 en	 de	 lidorganisaties	 te	 geven.	 in	 2009	

denken	we	na	over	een	vereenvoudiging	van	de	organi-

satorische	structuur	van	de	KnHS.	aan	het	begin	van	het	

verslagjaar	werd	daarin	al	een	eerste	stap	gezet	door	de	

juridische	 fusie	 van	 de	 KnHS	met	 de	 KnHS	 Recreatie-

sportvereniging.	

Voorwoord
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Sindsdien	blijkt	het	Recreatiesportplatform	een	

inspirerend	 podium	 om	 de	 recreatieve	 paardensport	

verder	te	ontwikkelen.

De	ontwikkeling	van	een	sectorbreed	paardenwelzijns-

beleid	heb	ik	eveneens	als	enerverend	ervaren.	Daartoe	

uitgedaagd	door	de	Minister	van	Landbouw,	natuur	en	

Voedselkwaliteit	 gerda	 Verburg,	 heeft	 de	 sector	 kans	

gezien	binnen	een	jaar	beleid	en	een	plan	van	aanpak	te	

ontwikkelen.	De	KnHS	pakte	dezelfde	handschoen	op	en	

zag	 kans	 om	 het	 al	 in	 2003	 ingezette	 welzijnsbeleid	

binnen	een	half	jaar	een	verfrissende	‘update’	te	geven,	

die	 tevens	 een	 goede	‘input’	 voor	 de	 sectorbrede	nota	

van	de	Sectorraad	paarden	was.

Daarmee	 is	 al	 een	 van	 de	 vele	 organisaties	 genoemd	

waarmee	de	KnHS	samenwerkt.	Een	goede	samenwer-

king	met	de	FEi,	de	Ministeries	van	LnV	en	VWS,	de	sport-

koepel	 nOC*nSF,	 de	 FnRS,	 de	 SRR,	 de	 SVp,	 de	 ORUn,	

provinciale	 en	 lokale	 overheden	 en	 andere	 sport-	 en	

fokkerijorganisaties	achten	wij	van	groot	belang.

Enerverend	 is	 de	 tijd	 waarin	 wij	 leven.	 De	 financiële	

crisis	 heeft	 de	 wereld	 en	 ook	 ons	 land	 in	 een	 stevige	

recessie	 doen	 belanden,	 die	 hopelijk	 niet	 te	 lang	 zal	

duren.	Wat	 de	 gevolgen	 voor	 de	 paardensport	 zijn,	 is	

niet	te	voorspellen.	Dat	ze	er	zullen	zijn	is	wel	duidelijk;	

teruglopende	 sponsoring,	 de	 afgelasting	 van	 enkele	

evenementen	 en	 een	 teruggang	 in	 de	 paardenhandel	

zijn	de	eerste	signalen.

gelukkig	is	de	KnHS	een	financieel	gezonde	organisatie;	

het	resultaat	van	een	zorgvuldig	bestuurlijk	beleid,	dat	

door	de	 Ledenraad	 steeds	werd	geaccordeerd.	Ook	het	

jaar	2008	hebben	we	kunnen	afsluiten	met	een	positief	

resultaat	 en	 de	 balansverhoudingen	 zijn	 gezond.	 We	

hebben	 in	 de	 voorbije	 jaren	 geen	 vreemd	 vermogen	

aangetrokken,	 geen	 onverantwoorde	 investeringen	

gedaan	en	scherp	op	de	kosten	gelet	en	we	zullen	dat	

blijven	doen.	We	kunnen	daarom	tegen	een	stootje.

Wie	 zich	 zet	 aan	 het	 schrijven	 van	 een	 jaarverslag	 en	

een	jaarrekening	maakt	letterlijk	en	figuurlijk	de	balans	

op.	De	KnHS	wil	een	moderne	sportbond	zijn	en	slaagt	

daarin,	 ook	 naar	 de	mening	 van	 derden,	 steeds	 beter	

door	vraaggestuurd	te	werken,	laagdrempelig	te	zijn	en	

nog	meer	te	worden,	en	dienstverlenend	naar	en	onder-

steunend	 voor	 de	 paardensporters	 te	 zijn.	 Sportief	

gezien	 staan	we	er	prima	voor;	 onze	 vele	 kampioenen	

zijn	daarvan	het	bewijs	en	we	zijn	trots	op	hun	successen.	

Dankzij	de	jarenlange	inzet	van	velen,	waaronder	–	en	ik	

kan	 dat	 niet	 genoeg	 benadrukken-	 de	 vele	 duizenden	

vrijwilligers,	passeerde	onze	sport	in	2008	de	lange	tijd	

voor	 onmogelijk	 gehouden	 grens	 van	 200.000	 leden.	

Een	historisch	moment.

Het	 jaar	 2008	 was,	 zoals	 u	 inmiddels	 hebt	 begrepen,	

enerverend,	maar	ook	inspirerend	en	motiverend.

Voorwoord
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Een	 jaar	 ook,	 dat	 ons	 stimuleert	 om	 vol	 ambitie	 te	

werken	 aan	 de	 uitbouw	 van	 onze	 sportorganisatie	 en	

onze	 sport,	 in	 een	 samenwerking	 en	 op	 een	wijze	 die	

voor	onze	sport	symbolisch	is.	Wat	is	er,	sportief	gezien,	

mooier	dan	échte	harmonie	tussen	mens	en	paard?

Martien van den Heuvel

Voorzitter

Ermelo,	maart	2009

Voorwoord
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2. 

2008 
Overgangsjaar

John	Bierling	en	Martien	van	den	Heuvel
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Voor	 de	 KnHS	 is	 2008	 een	 belangrijk	 overgangsjaar	

geweest.	Er	 is	veel	energie	gaan	zitten	in	de	afronding	

van	projecten,	die	belangrijk	zijn	voor	onze	toekomst.	

AutomAtisEring

Het	verslagjaar	 is	belangrijk	geweest	 in	het	automati-

seren	van	bijvoorbeeld	de	ledenmutaties,	de	afgifte	van	

startkaarten	 en	 startcoupons,	 de	 verwerking	 van	 de	

wedstrijdgegevens	en	de	controle	op	de	startgerechtigd-

heid	en	dergelijke.	We	zijn	nu	live.	Onze	leden	gaan	dat	

goed	merken,	want	de	 lijnen	met	Ermelo	zijn	een	stuk	

korter	geworden.	

We	kunnen	beter	en	sneller	inspelen	op	de	behoefte	aan	

informatie	 van	 de	 verschillende	 ledengroepen	 binnen	

de	KnHS.	Dat	proces	wordt	nog	versterkt	door	de	komst	

van	het	nieuwe	online	ledenplatform	MijnKnHS,	dat	in	

2009	wordt	gelanceerd.	De	voorbereidingen	zijn	in	volle	

gang.

Belangrijke	 informatie	 is	 dan	 digitaal	 beschikbaar	

waaronder	het	aanleveren	en	inzien	van	een	vraagpro-

gramma,	het	aanvragen	van	een	startkaart	en	het	digi-

taal	aanleveren	van	de	wedstrijduitslagen.	

mAAtsChAppEliJkE ontwikkEling: wElziJn

Ook	in	2008	laaide	de	discussie	over	dierenwelzijn	gere-

geld	op.	Het	spreekt	vanzelf,	dat	dit	onderwerp	voor	de	

paardensector	en	de	grootste	speler	daarin,	de	paarden-

sport,	van	levensbelang	is.

Het	belang	van	dit	onderwerp	bevestigde	eveneens	een	

ander	belang:	de	noodzaak	tot	verdergaande	bundeling	

van	de	krachten	in	de	gehele	paardensector,	zoals	deze	

samenwerkt	 in	de	Sectorraad	paarden.	Onze	bestuurs-

leden	Jaap	Werners	en	Martien	van	den	Heuvel	hebben	

zitting	in	het	bestuur	ervan.	

We	 zullen	 intensief	met	 elkaar	moeten	 samenwerken,	

met	 de	 fokkerij,	 met	 de	 hippische	 ondernemers,	 met	

de	 draf-	 en	 rensport,	met	 alle	 andere	 partijen	 die	 van	

belang	zijn.	De	politiek	heeft	graag	één	aanspreekpunt	

en	die	rol	dient	de	Sectorraad	paarden	te	vervullen.	De	

KnHS	 vindt	 het	 goed	 functioneren	 van	 deze	 raad	 van	

het	hoogste	belang.	

in	2008	is	daarom	weer	veel	aandacht	besteed	aan	het	

onderwerp	welzijn	van	het	paard.	Onze	eigen	welzijns-

nota	 is	geactualiseerd	en	goedgekeurd	door	de	Leden-

raad.	 Daarnaast	 heeft	 de	 KnHS	 als	 sportorganisatie	

een	belangrijke	rol	gespeeld	in	het	plan	van	aanpak	ter	

verbetering	van	het	paardenwelzijn,	dat	is	aangeboden	

2008 Overgangsjaar
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aan	de	minister	van	Landbouw,	natuur	en	Voedselkwali-

teit.	Het	welzijnsdebat	zal	in	grote	mate	van	invloed	zijn	

op	de	toekomst	van	de	KnHS.	Welzijn	wordt	steeds	meer	

een	ankerpunt	voor	wat	wij	in	de	komende	jaren	gaan	

doen	in	de	paardenwereld.	We	moeten	dit	als	een	kans	

zien	en	niet	als	een	bedreiging.	

Daarnaast	 heeft	 toezicht	 op	 het	 wedstrijdterrein	 alle	

aandacht.	in	2008	zijn	de	eerste	stappen	gezet.	Er	is	een	

task-force	in	het	leven	geroepen	voor	risicowedstrijden.	

Daarbij	 gaat	 het	 niet	 alleen	 om	 topsport;	 ook	 een	

ponyconcours	kan	met	het	oog	op	dierenwelzijn	extra	

aandacht	nodig	hebben.	

in	 2009	 en	 in	 de	 jaren	 erna	 zal	 deze	 task-force	 steeds	

nadrukkelijker	 een	 plaats	 krijgen	 in	 onze	 wedstrijd-

sport.	in	de	praktijk	komt	het	er	op	neer,	dat	naar	risico-

wedstrijden	 doorgewinterde	 toezichthouders	 worden	

gestuurd.	

De	 aanwezigheid	 van	 toezichthouders,	 die	 staan	 voor	

hun	 zaak,	 beïnvloedt	 het	 gedrag	 van	mensen,	 die	 het	

niet	zo	nauw	nemen	met	de	regels.	Dat	er	een	preven-

tieve	 werking	 van	 uit	 gaat	 is	 goed,	 want	 zo	 worden	

excessen	voorkomen.	

in	 2008	 zijn	 wij	 begonnen	 met	 het	 project	 Fair Ride.	

Deze	campagne	zal	in	2009	zijn	gezicht	krijgen.	Het	gaat	

er	om	dat	wij	met	z’n	allen	zorgen	voor	faire	sport.	We	

richten	ons	daarbij	ook	op	de	omgeving	van	de	sporter.

oplEidingEn

Opleidingen	 staan	 door	 de	 jaren	 heen	 centraal	 in	 het	

beleid;	 in	 2008	 was	 dat	 niet	 anders.	 Belangrijk	 is	 het	

nieuwe	 Masterplan	 Officials.	 We	 zijn	 dressuurjury-

leden	 anders	 gaan	 selecteren.	 Opvallend	 is	 hoe	 graag	

mensen	jurylid	willen	worden.	Wij	kennen	geen	tekort	

aan	juryleden,	zoals	dat	bij	andere	sporten	het	geval	is.	

We	zijn	wel	bezig	een	slag	te	maken	in	de	kwaliteitsver-

betering	van	al	onze	officials.	Ook	in	2008	is	veel	energie	

gestoken	 in	bijscholing.	al	met	al	 zijn	dat	er	heel	wat:	

juryleden	 dressuur	 (2.760),	 juryleden	 springen	 (589),	

juryleden	mennen	(330),	juryleden	voltige	(13),	juryleden	

endurance	 (11),	 juryleden	 aangespannen	 sport	 (105),	

Federatievertegenwoordigers	(350)	en	parcoursbouwers	

springen	(100).	

De	 decentralisatie	 van	 de	 instructeursopleidingen	

hebben	we	gecontinueerd.	Mensen	kunnen	ook	elders	

in	het	land	terecht	voor	deze	KnHS-opleiding.	Ondanks	

deze	 decentralisatie	 is	 het	 aantal	 cursisten	 in	 Ermelo	

niet	gedaald.	

We	 bekijken	 hoe	we	 verder	willen	 gaan	met	 de	 oplei-

dingen	 van	 niveau	 2	 en	 hoger.	 Scholing	 is	 ook	 in	 de	

2008 Overgangsjaar
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komende	jaren	een	belangrijke	speerpunt.	Opleidingen	

zijn	de	basis	van	de	sport.	als	de	instructie	goed	is,	zie	

je	dat	terug	in	de	sport.	We	moeten	eerlijk	naar	onszelf	

zijn	 en	 constateren,	 dat	 het	 instructieniveau	 door	 de	

bank	genomen	beter	kan.	Daar	ligt	een	belangrijk	uitda-

ging.	in	2008	zijn	hiertoe	de	eerste	stappen	gezet	en	in	

het	opleidingsjaar	2009/2010	zullen	de	eerste	aanpas-

singen	zichtbaar	worden.

in	 2008	 ontwikkelde	 de	 KnHS	 in	 samenwerking	 met	

abouthorses.TV	 een	 serie	 gratis	 beschikbare	 informa-

tievideo’s	over	(Van)	paarden	Houden:	Huisvesting,	aard	

van	het	paard,	Omgang	met	het	paard	deel	1,	deel	2	en	

deel	3.	

KnHS-cursisten,	 die	 in	 het	 cursusseizoen	 2008/2009	

deelnemen	 aan	 een	 instructeursopleiding	 op	 niveau	

2,	 kunnen	 naast	 de	 theoretische	 informatie	 uit	 de	

lesbundel	 ook	 informatie	 via	 e-learning	 vergaren.	 Zij	

krijgen	 toegang	 tot	 een	 aantal	 online-cursussen	 ter	

voorbereiding	op	hun	examen.	

Er	is	een	nieuw	selectiesysteem	ingevoerd	in	de	dressuur	

waarbij	praktijkervaring,	een	metaprofiel,	een	selectie-

gesprek	en	een	praktijktest	moeten	worden	uitgevoerd	

door	de	kandidaat.	Deze	samen	leiden	tot	een	conclusie	

of	de	kandidaat	al	dan	niet	met	de	opleiding	kan	starten.	

Deze	werkwijze	 heeft	 een	meer	 objectieve	 instroming	

van	kandidaten	in	de	opleiding	tot	jurylid	tot	gevolg.

pErsonElE ontwikkEling

in	 2008	 is	 een	verkennend	onderzoek	uitgevoerd	naar	

de	 belangrijkste	 human	 resources-thema’s	 binnen	 de	

huidige	 beleidsplannen.	 Er	 kwam	 een	 aantal	 instru-

menten	tot	stand.	Er	 is	een	functieboek	ontwikkeld	en	

de	functies	zijn	uniform	beschreven	en	gewaardeerd.

De	interne	communicatie	is	geoptimaliseerd.	Zo	zijn	er	

periodiek	bijeenkomsten	met	de	medewerkers	om	bij	te	

praten	over	de	ontwikkelingen	in	de	organisatie	en	de	

sport.	Ook	 is	het	personeelsbulletin	‘de	Wissel’	ontwik-

keld	 om	 intern	 optimale	 informatie-uitwisseling	 te	

realiseren.	

vErEnigingEn

Er	 is	veel	veranderd,	maar	bij	de	KnHS	draait	de	sport	

voor	een	belangrijk	deel	om	de	vereniging.	Verenigingen,	

die	 samenwerken	met	manegebedrijven,	 staan	garant	

voor	een	groot	deel	van	de	KnHS-wedstrijden.	Wel	zijn	

er	 veranderingen	 aan	 de	 gang.	 Leden	 hoeven	 bijvoor-

beeld	voor	instructie	en	training	niet	meer	uitsluitend	

naar	hun	vereniging	toe.	Dit	vraagt	om	een	aanpassing	

van	de	rol	van	verenigingen.

2008 Overgangsjaar
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De	KnHS	heeft	met	ongeveer	40	verenigingen	intensief	

gesproken.	Conclusies	waren:

sterke punten grote verenigingen:
•	 Wedstrijdorganisatie

•	 Verenigingsinstructie

•	 indooraccommodatie

zwakke punten grote verenigingen:
•	 invulling	doelstellingen	en	beleid

•	 Werving	en	behouden	van	vrijwilligers

•	 Jeugdsportstimulering

•	 Matig	 bekend	 met	 rol	 van	 regio-,	 mendistrict-	 en	

kringbestuur

Behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied 
van:
•	 Bestuurskader

•	 Beleidsvorming

•	 Wet-	en	regelgeving

•	 Ledenwerving	en	ledenbehoud

•	 automatisering

Aanbevelingen aan de afdeling wedstrijdsport:
•	 Taken	kring,	regio	en	mendistrict	verduidelijken

•	 Uniformering	van	regio’s,	kringen	en	mendistricten

•	 Verbetering	van	de	communicatie	van	kringen,	regio’s	

en	mendistricten	met	de	verenigingen

•	 promotie	van	de	KnHS-verenigingsservice

•	 Extra	 aandacht	 voor	wet	 en	 regelgeving	 en	 behoud	

van	accommodaties

•	 goed	onderbouwd	vrijwilligersbeleid

•	 Richtlijnen	 voor	 instructiebeleid	 (selectie,	 kwaliteit,	

vergoeding)

•	 Handreiking	 ‘Wegwijs	 in	 de	 wedstrijdsport’	 (van	 de	

vereniging	voor	het	lid)

Aanbevelingen aan de afdeling Basisdienstverlening:
•	 Verbeteren	van	de	basiskennis	van	het	personeel

•	 Verbeteren	van	de	bereikbaarheid

•	 Verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	geleverde	diensten

•	 Verbeteren	van	de	klantvriendelijkheid

•	 Ondervangen	van	de	‘overload’	tijdens	piekperioden

Aanbevelingen aan de afdeling Communicatie & 
marketing:
•	 Verduidelijken	van	de	organisatorische	structuur	van	

de	KnHS

•	 Kortere	communicatielijnen	naar	de	verenigingen

•	 Verbeteren	 van	 de	 toegankelijkheid	 en	 het	 taalge-

bruik	op	de	website

•	 afschaffen	van	de	verplichting	paardenSport

•	 Meer	verenigingsnieuws	in	paardenSport

2008 Overgangsjaar
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Bondscoach dressuur pony’s
Christa laarakkers

“Van de vier ruiters die mee zijn gegaan naar het Europees 

Kampioenschap van 2008 heb ik een hecht gezelschap 

gemaakt. Alle vier waren ze goed in vorm en iedereen 

steunde elkaar. Dat was de helft van het uiteindelijke resul-

taat dat we hebben behaald; de zilveren teammedaille. Het 

was echt ontzettend spannend. We moesten tot de laatste 

ruiter wachten voordat de uitslag definitief bekend was. 

Denemarken en België stonden heel dicht in onze buurt. 

Zij waren ontzettend sterk dus ik had het zilver niet meer 

verwacht. Daarbij kwam ook nog de verrassende zilveren 

medaille van Antoinette ter Riele.”

Tuigpaardenkampioen in meerdere 
rubrieken

lambertus huckriede

“2008 was een heel speciaal en succesvol jaar. Ik ben vier keer Ne-

derlands kampioen geworden in vier verschillende rubrieken. 

Alleen de ereklasse Friezen kon ik niet aan dat lijstje toevoegen, 

maar dat lukte me in 1999 wel. Daardoor heb ik in mijn leven nu 

alle ereklassen gewonnen; dat is denk ik nog nooit eerder gebeurd.

Vorig jaar heeft Magic Victory het weer heel goed gedaan. Deze 

absolute toppony won in Engeland, in het hol van de leeuw, de titel 

‘Supreme Hackney of the Year’. En dat was al de tweede keer. Daar 

waren de Engelsen natuurlijk niet blij mee.”
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Aanbevelingen aan de afdeling opleidingen:
•	 Verbeteren	van	de	bereikbaarheid	van	juryleden

•	 Meer	juryleden	opleiden

•	 Extra	 aandacht	 voor	 juryleden	 in	 de	 kleinere	 disci-

plines

•	 Meer	springinstructeurs	opleiden

•	 Eerste	twee	fasen	KnHS-allroundinstructeur	inrichten

•	 Opleidingen	voor	bestuurskader

•	 Cursus	EHBO	en	BHV	(bedrijfshulpverlening)	organi-

seren

•	 Checklist	 controlepunten	 voor	 Federatievertegen-

woordigers	vervaardigen

De	 accountmanagers	 adviseren	 de	 verenigingen	 over	

onderwerpen	 als	 accommodatiezaken,	 kadervorming,	

financiële	 zaken,	 juridische	 zaken,	 communicatie	 en	

marketing,	verenigingsmanagement	en	beantwoorden	

vragen	van	besturen	over	meer	 specifieke	wensen	van	

en	 problemen	 binnen	 verenigingen.	 Uitgangspunt	 is	

daarbij	 een	 integrale	 aanpak	 van	 deze	 onderwerpen.	

De	KnHS	wil	deze	aanpak	de	komende	 jaren	proactief	

uitdragen	en	maatwerk	leveren.

Zo	wordt	in	2009	met	een	grote	groep	van	verenigingen	

een	 aanzet	 gemaakt	 in	 de	 versterking	 van	 de	 vereni-

gingen.	 Een	 jaarplan	per	 vereniging	dient	hiervoor	als	

basis.

De	 eerste	 KnHS	 Bestuurdersdag	 was,	 alhoewel	 de	

opkomst	 royaler	 had	 kunnen	 zijn,	 een	 eclatant	 succes	

als	we	 afgaan	 op	 de	 reacties	 van	 de	 aanwezigen.	 Het	

geboden	programma	was	instructief	en	informatief	en	

werd	op	informele	wijze	en	met	gevoel	voor	entertain-

ment	gebracht.	Tijdens	deze	dag	werd	de	KnHS-Vereni-

gingswijzer	 gepresenteerd	 met	 daarin	 een	 schat	 aan	

informatie	voor	verenigingsbestuurders.

tuChtrECht

Van	 groot	 belang	 is,	 dat	 we	 het	 gebruik	 van	 doping	

buiten	onze	sport	houden.	Daarom	zijn	er	 samen	met	

de	 voorlichter	 van	 de	 Dopingautoriteit	 in	 de	 aanloop	

naar	 de	 Olympische	 Spelen	 bijeenkomsten	 geweest	

voor	topsporters	over	de	eisen	waaraan	sporters	op	dat	

niveau	moeten	voldoen.	

Er	zijn	533	controles	uitgevoerd	op	het	gebruik	van	onge-

oorloofde	 middelen	 voor	 het	 paard.	 in	 acht	 gevallen	

leidde	dit	tot	een	positieve	uitslag	en	een	veroordeling	

door	het	Tuchtcollege.	 in	de	meeste	gevallen	betrof	dit	

overigens	 het	 gebruik	 van	 reguliere	 geneesmiddelen,	

die	 niet	 gebruikt	mogen	worden	 tijdens	 de	 deelname	

aan	de	sport,	maar	wel	om	het	paard	te	behandelen.

in	 2008	 heeft	 het	 Tuchtcollege	 zevenmaal	 een	 zitting	

gehouden	 en	 daarin	 zeventien	 zaken	 behandeld.	 De	

Raad	van	appèl	hoefde	niet	bijeen	te	komen.

2008 Overgangsjaar
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Evenals	in	voorgaande	jaren	heeft	het	Tuchtcollege	zich	

met	 name	 bezig	 gehouden	 met	 (hippische)	 doping-

zaken,	incorrect	gedrag	en	wreedheid.	Dat	past	binnen	

het	KnHS-beleid,	waarbij	als	gemeld	het	welzijn	van	het	

paard	 een	belangrijk	 speerpunt	 is.	 acht	 van	de	 zeven-

tien	zaken,	dus	meer	dan	de	helft,	betroffen	hippische	

doping	of	wreedheid;	de	andere	zaken	handelden	over	

incorrect	gedrag.

goEd sportBEstuur

De	 KnHS	 volgt	 de	 handreikingen	 voor	 goed	 Sportbe-

stuur.	 in	 bijlage	 1	 staat	 een	 beschrijving	 van	 alle	 door	

de	KnHS	genomen	acties	om	aan	deze	handreiking	 te	

voldoen.	

in	2008	is	een	klachtenregeling	opgesteld	en	in	werking	

getreden.	in	2009	zal	worden	beoordeeld	of	een	separate	

regeling	voor	seksuele	intimidatie	of	een	anti-discrimi-

natie	regeling	naast	de	al	bestaande	regelgeving	moet	

worden	ontwikkeld.	Daarmee	wordt	de	 implementatie	

afgerond.

pAArdEnsport.tv

na	 een	 succesvolle	 pilot	 is	 vanaf	 april	 2008	 paarden-

sport.tv	 live	 operationeel.	 Dat	 is	 de	werktitel	 voor	 het	

KnHS-platform	van	videoproductie	en	videodistributie	

ten	behoeve	van	oude	en	nieuwe	media.	

Vanaf	 deze	 datum	 tot	 en	 met	 eind	 december	 2008	

hebben	 een	 kleine	 miljoen	 unieke	 bezoekers	 de	 site	

bezocht	 en	 zijn	 er	 drie	 miljoen	 filmpjes	 bekeken.	 in	

september	kende	de	belangstelling	voor	paardensport.

tv	een	absoluut	hoogtepunt	met	de	livestream	van	het	

Wereldkampioenschap	Vierspannen	in	Beesd.	

Meer	dan	225.000	unieke	bezoekers	genereerden	tijdens	

de	wedstrijdweek	ruim	626.000	hits.	Er	werden	in	2008	

acht	livestreams	van	verschillende	nationale	en	interna-

tionale	concoursen	gerealiseerd	en	er	werden	tientallen	

eigen	producties,	 interviews	 en	films	op	dit	 inmiddels	

populaire	medium	gepubliceerd.

niEuwBouw

De	 ingebruikname	van	de	nieuwbouw	van	het	kantoor	

was	belangrijk	en	een	grote	stap	voorwaarts	voor	de	orga-

nisatie.	 Er	werken	 ruim	 tachtig	mensen	 in	 Ermelo.	 Het	

kantoor	heeft	bewust	een	open	structuur	gekregen,	want	

juist	in	een	organisatie	als	de	onze,	waar	samenwerken	

een	 belangrijke	 basisvoorwaarde	 is,	 zijn	 communicatie	

en	samenwerking	essentieel.	Het	gedrag	verandert.	
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ACCommodAtiEs

in	2008	is	door	de	KnHS	samen	met	nOC*nSF	een	onder-

zoek	(benchmark)	uitgevoerd	naar	de	 totstandkoming,	

financiering	en	exploitatie	van	diverse	(top-)sportcentra	

in	nederland.	gebleken	is,	dat	een	groot	aantal	daarvan	

zowel	voor	de	investering	als	voor	de	exploitatie	afhan-

kelijk	is	van	sterke	commerciële	marktpartijen	en	van	de	

subsidies	van	de	(lokale)	overheid.	Bovendien	heeft	een	

aantal	 een	 niet	 sluitende	 exploitatie.	 De	 uitkomsten	

van	dit	onderzoek	waren	een	belangrijke	vingerwijzing.	

in	 combinatie	met	 de	 in	 het	 najaar	 ontstane	 krediet-

crisis	 is	 besloten	 realisme	 te	betrachten	bij	het	 (doen)	

uitwerken	van	de	toekomstplannen.

in	 2008	 zijn	 de	 voorbereidingen	 voor	 het	 in	 2009	 uit	

te	 voeren	 groot	 onderhoud	 gestart.	 in	 2009	wordt	 de	

laatste	hand	gelegd	aan	een	voorstel	om	de	accommo-

datie	op	het	centrum	beperkt	uit	te	breiden.

Sinds	 jaar	 en	dag	maakt	het	KWpn	 (Koninklijk	Warm-

bloed	 paardenstamboek	 nederland)	 gebruik	 van	 het	

KnHS-centrum	te	Ermelo.	Sinds	2003	wordt	samen	met	

het	KWpn	getracht	om	tot	een	optimale	samenwerking	

te	komen.	Samenwerking	tussen	sport	en	fokkerij	is	een	

logische	keuze,	ondermeer	op	het	gebied	van	accommo-

datie.	De	sport	kan	niet	zonder	de	fokkers	en	de	fokkers	

kunnen	niet	zonder	hun	sportieve	afnemers.	

Er	 waren	 weer	 veel	 activiteiten	 in	 Ermelo;	 er	 is	 nog	

steeds	 behoefte	 aan	 een	 goed	 gekwalificeerde	 accom-

modatie	in	het	centrum	van	ons	land.	We	hebben	1.320	

paarden	 op	 de	 hengstenkeuringen	 gehad,	 er	 kwamen	

125	 hengsten	 voor	 het	 verrichtingsonderzoek	 en	 de	

zomerinstructieweken	telden	706	deelnemers.

2008 Overgangsjaar
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rob Ehrens

“We hebben vorig jaar natuurlijk ongelooflijk veel tegen-

slagen gekend op lichamelijk gebied, zowel bij de paarden 

als bij de ruiters. Maar ondertussen hebben we ook veel 

hoogtepunten meegemaakt. Zo waren er tijdens de Super 

League-wedstrijden de tweede plaatsen in Aken, Barcelona 

en Rotterdam en de mooie eerste plek in Sankt Gallen. 

En ook al was Hong Kong niet wat we er van tevoren van 

hadden verwacht, we waren uiterst tevreden met de vijfde 

plek van het team. Het was al met al een jaar met ups en 

downs.”

Bondscoach mennen 
tjeerd velstra

“Het succesjaar 2008 begon met het Wereldkampioenschap voor 

enkelspan paarden in het Poolse Jarantów. Jan van den Broek 

won er individueel goud terwijl de individuele deelnemer Jan 

Moonen het brons binnensleepte. Met het team werden we zesde; 

hier ligt nog een uitdaging voor de komende jaren. Het wereld-

kampioenschap in Beesd was een geweldig evenement. Goud 

voor het team, maar ook de individuele medaille van IJsbrand. 

Als bondscoach ben ik echt trots op al mijn jongens. Door de 

goede begeleiding zijn we met elkaar tot dit resultaat gekomen. 

Ik ben nog maar twee jaar bondscoach, maar heb al de zekerheid 

om voorlopig met mijn taken door te gaan. Door de successen is 

mijn contract namelijk met twee jaar verlengd.”
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Anky van grunsven 
met driemaal goud op 
eenzame hoogte

anky	van	grunsven	schreef	geschiedenis	door	voor	de	

derde	keer	op	rij	Olympisch	goud	te	winnen.	in	2000	

in	Sydney	won	zij	de	eerste	keer	met	Bonfire,	vier	jaar	

later	piaffeerde	zij	met	Salinero	in	athene	naar	het	

goud	en	in	2008	was	het	in	Hong	Kong	wederom	met	

Salinero	raak.	“Hong	Kong	was	mentaal	een	zware	

wedstrijd	voor	mij.	ik	had	meer	last	van	stress	dan	an-

ders.	ik	ben	eigenlijk	nooit	nerveus,	althans	niet	in	die	

mate.	normaal	is	er	de	spanning	voor	de	wedstrijd,	

maar	in	Hong	Kong	was	het	extremer.	ik	heb	er	lang	

over	nagedacht	om	er	achter	te	komen	waar	de	oor-

zaak	van	die	extra	spanning	lag.	ik	denk	dat	het	voor	

een	belangrijk	deel	door	het	dagelijkse	ritme	tijdens	

de	Olympische	Spelen	kwam.	Tussen	elke	proef	zaten	

enkele	vrije	dagen.	‘s	avonds	trainde	ik	met	Salinero	

en	hield	mij	vervolgens	met	Hans	peter	Minderhoud	

en	Tim	Lips	bezig.	Overdag	was	er	verder	weinig	te	

doen	en	dan	duren	de	dagen	lang.	gelukkig	had	ik	de	

kinderen	bij	mij.	Maar	toch…”,	blikt	zij	terug.	“aan	de	

voorbereiding	heeft	het	niet	kunnen	liggen.”
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“Het	is	een	spannend	jaar	voor	mij	geweest.	ik	had	

mij	twee	doelen	gesteld.	De	wereldbekerfinale	in	Den	

Bosch	en	de	Olympische	Spelen.”	De	eerste	‘hindernis’	

tijdens	indoor	Brabant	werd	glansrijk	genomen.	“De	

grand	prix	van	de	wereldbeker	kon	beter,	maar	in	de	

kür	klopte	alles	weer”,	aldus	de	negenvoudige	winna-

res	van	de	finale.	“We	lagen	op	koers	en	dat	was	goed	

voor	mijn	zelfvertrouwen.	De	wedstrijden	erna	liepen	

erg	goed.	ik	heb	niet	het	idee	dat	ik	ergens	iets	heb	

laten	liggen.	Toen	kwam	Hong	Kong.”

De	verwachtingen	in	het	nederlandse	kamp	waren	

hoog	gespannen.	in	2007	doorbrak	nederland	de	voor	

het	gevoel	eeuwigdurende	hegemonie	van	Duitsland	

op	het	dressuurtoneel	door	Europees	kampioen	te	

worden	in	Turijn.	alles	wees	erop	dat	nu	Olympisch	

goud	voor	het	nederlandse	team	binnen	bereik	lag.	

Het	pakte	anders	uit.	anky:	“Dat	was	heel	jammer,	

maar	de	overwinning	van	Duitsland	in	Hong	Kong	

was	terecht.	Het	Duitse	team	steeg	boven	zichzelf	

uit.	Wij	hebben	niet	slecht	gereden,	maar	niet	goed	

genoeg.	Bovendien	zat	het	niet	mee.	De	loting	pakte	

buitengewoon	slecht	uit	voor	ons.	als	eerste	moeten	

starten	is	altijd	een	nadeel.”

En	nu?	“na	de	stress	van	Hong	Kong	was	mijn	eerste	

reactie,	dat	dit	mijn	laatste	Olympische	Spelen	waren	

geweest.	Op	dit	moment	denk	ik	er	eigenlijk	nog	zo	

over,	al	heb	ik	de	deur	niet	dichtgedaan.	Salinero	ga	ik	

sowieso	niet	rijden	in	Londen	2012.	Die	is	dan	achttien	

jaar.	Hij	verdient	het	niet	om	hem	te	blijven	starten	

tot	hij	minder	wordt.	Bonfire	heb	ik	ook	op	het	hoogte-

punt	van	zijn	carrière	uit	de	sport	teruggetrokken,	

ook	al	was	hij	toen	nog	super	fit.	Daar	heb	ik	nooit	

spijt	van	gehad.	Londen	is	voor	mij	alleen	een	optie	

als	ik	opnieuw	een	echt	goed	paard	heb.	anders	begin	

ik	er	niet	aan.	Bovendien	heb	ik	altijd	gezegd	dat	ik	

niet	tot	mijn	vijftigste	topsport	wil	blijven	beoefenen.	

ik	wil	er	de	komende	tijd	vooral	voor	mijn	kinderen	

zijn	en	daarnaast	zo	goed	mogelijk	blijven	rijden,	ook	

op	internationale	wedstrijden,	en	lesgeven”,	besluit	zij.
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De	OR	onderging	in	2008	een	aantal	wijzigingen	in	de	

samenstelling.	 Linda	 van	 panhuis	 en	 Martin	 Berkhof	

stonden	hun	plaats	binnen	de	OR	af.	Diana	van	Lutter-

veld	en	gert	noben	versterkten	de	Raad,	die	nu	bestaat	

uit	 Monique	 van	 der	 Heijden	 (voorzitter),	 Jessica	

Venhorst	 (vice-voorzitter),	 Diana	 van	 Lutterveld	 (secre-

taris),	Marianne	Otten	(lid)	en	gert	noben	(lid).

instemmingsaanvragen
De	Ondernemingsraad	stemde	in	met:

•	 Het	plan	van	aanpak	voor	het	Functieboek.

•	 De	notitie	over	stalling	van	paarden	op	het	KnHS-

	 centrum;	de	notitie	kwam	in	goed	overleg	met	de	OR	

tot	stand.

•	 De	vrije	dagen	voor	2009.

•	 Het	Opleidingsplan	2008.

•	 Het	arbo-	en	Ziekteverzuimbeleid.

Behandelde adviesaanvragen
De	Ondernemingsraad	bracht	advies	uit	over:

•	 De	 voorgestelde	 structuurwijziging	 en	 aanpassing	

van	de	werkorganisatie	(tweemaal).

•	 De	structuur	voor	Functioneel	Beheer.

•	 De	centralisatie	van	dispensatieverzoeken	binnen	de	

KnHS.

•	 De	externe	verloning	bij	inhuur.	

•	 De	 structuurwijziging	 van	 de	 afdeling	 Wedstrijd-

sport.

•	 De	Outsourcing	iCT.

	

overige zaken
Het	 Functieboek	 had,	 samen	 met	 de	 organisatieaan-

passing,	 ruime	 aandacht	 van	 de	 OR;	 het	 is	 inmiddels	

gereed.	De	OR	blijft	aandacht	besteden	aan	helderheid	

en	 structuur	 binnen	 de	 KnHS.	 De	 onderwerpen	 staan	

ook	in	2009	op	de	agenda.

Ondernemingsraad
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4. 

Paardensport blijft 
zich ontwikkelen

Bert	van	Wanrooij,	ad	Wagemakers	en	Maarten	van	der	Heijden
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In gesprek met Bert van Wanrooij, lid van het Federatie-

bestuur met de portefeuille topsport

“De	 Olympische	 Spelen	 en	 het	Wereldkampioenschap	

Vierspannen	 hebben	 als	 een	 rode	 draad	 door	 2008	

gelopen.	Hoofdrollen	waren	weggelegd	 voor	 anky	 van	

grunsven	en	iJsbrand	Chardon.	Des	te	opmerkelijker	was	

het	dat	de	drievoudig	Olympische	kampioene	anky	door	

andere	 sporters	 in	 de	 jaarlijkse	 nOC*nSF-verkiezing	

niet	werd	gekozen	tot	Sportvrouw	van	het	Jaar	2008.	De	

laatste	jaren	zitten	wij	met	ruiters	bij	de	genomineerden,	

maar	 als	 de	 keuze	 gemaakt	wordt	 zitten	we	 er	 naast.	

Dit	 zegt	 iets	 over	 de	 beleving,	 die	 anderen	hebben	bij	

paardensport.	iedereen	kan	zich	voorstellen	wat	er	komt	

kijken	om	winnaar	te	worden	in	atletiek,	zwemmen	of	

volleybal,	maar	wat	het	is	om	met	een	paard	op	Olym-

pisch	niveau	prestaties	 te	 leveren	weet	blijkbaar	bijna	

niemand.	Dat	is	ons	probleem.	Daarentegen	constateer	

ik,	 dat	 paardensport	wel	meer	media-aandacht	 krijgt.	

ik	heb	het	gevoel	dat	paardensport	steeds	meer	als	een	

professionele	 sport	 wordt	 beschouwd”,	 zegt	 Bert	 van	

Wanrooij	over	zijn	laatste	jaar	waarin	hij	als	KnHS-be-

stuurslid	met	de	portefeuille	topsport	actief	is	geweest.	

Hij	is	niet	meer	herkiesbaar.

profEssionAlitEit

“We	kunnen	constateren	dat	paardensport	bij	ons	nog	

steeds	een	ontwikkeling	doormaakt.	Je	kunt	ook	conclu-

deren,	 dat	 de	 springsport	 bij	 ons	 het	 meest	 profes-

sioneel	 is.	 Ook	 in	 de	 begeleiding	 loopt	 de	 springsport	

binnen	onze	organisatie	voorop.	Daar	is	het	bondscoach	

Rob	 Ehrens,	 die	 de	 technische	 structuur	 van	 de	 totale	

sport	 in	 handen	 heeft,	 bijgestaan	 door	 Sven	Harmsen	

voor	 de	 jeugd.	 Beiden	overleggen	gezamenlijk	 over	 de	

opleiding	 binnen	 de	 gehele	 kolom,	 van	 pony’s	 tot	 het	

a-kader,	 waarbij	 Ehrens	 de	 eindverantwoordelijkheid	

draagt.	 Deze	 werkwijze	 heeft	 in	 de	 afgelopen	 jaren	

zijn	vruchten	afgeworpen.	De	wereldtitel	 (2006)	en	de	

Europese	titel	(2007)	voor	ons	land	kunnen	niet	worden	

afgedaan	als	 toevalstreffers.	De	succesformule	van	het	

springen	wordt	nu	ook	bij	de	dressuur	toegepast,	waar	

Sjef	 Janssen	 het	 a-kader	 onder	 zich	 heeft	 en	 voor	 de	

gehele	kolom,	wederom	van	pony’s	tot	paarden,	de	eind-

verantwoordelijkheid	draagt,	daarbij	geassisteerd	door	

Tineke	Bartels-de	Vries	en	Christa	Laarakkers.	We	gaan	

ook	bij	het	mennen	steeds	meer	die	kant	op.	Voor	even-

ting	is	het	nog	te	vroeg,	aangezien	deze	sport	in	ons	land	

op	een	te	smalle	leest	is	geschoeid.	Waar	het	om	gaat	is,	

dat	de	jeugdopleiding	er	van	meet	af	aan	op	is	gericht	

onze	‘topruiters	van	morgen’	kennis	te	laten	maken	met	

de	haken	en	ogen,	die	 topsport	op	het	hoogste	niveau	

later	 met	 zich	 meebrengt.	 Dan	 hebben	 we	 het	 over	

Paardensport blijft zich ontwikkelen
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mentale	en	veterinaire	begeleiding,	de	voorbereiding	op	

de	wedstrijd,	de	opbouw	naar	het	piekmoment.	Kortom,	

alles	wat	te	maken	heeft	met	topsport.	Belangrijk	is,	dat	

jonge	sporters	in	staat	worden	gesteld	zich	volgens	een	

vast	uitgestippelde	 lijn	 te	 ontwikkelen.	Medailles	 voor	

14-	of	15-jarigen	kunnen	geen	einddoel	zijn,	hooguit	een	

tussenstation	op	weg	naar	de	echte	top.”

drEssuur in disCussiE

“Het	 jaar	2008	heeft	ons	adelinde	Cornelissen	opgele-

verd.	Haar	doorbraak	in	de	dressuur	is	geweldig.	Zij	geeft	

aan	dat	dus	ook	‘een	gewoon	meisje’	kan	doordringen	

tot	de	wereldtop.	Dat	moet	veel	mensen	stimuleren.	

Het	 verslagjaar	 heeft	 in	 het	 teken	 gestaan	 van	 de	

discussie	over	de	dressuurjurering.	De	KnHS	heeft	daar	

een	actieve	rol	in	gespeeld.	al	in	2007	heeft	de	KnHS	een	

brief	 gestuurd	naar	 de	 FEi	 om	 er	 op	 te	wijzen,	 dat	 de	

keuze	van	de	juryvoorzitter	voor	de	Olympische	Spelen	

van	 Hong	 Kong	 ongelukkig	 was.	 Het	 kan	 niet	 dat	 de	

voorzitter	van	de	Olympische	jury	uit	een	van	de	landen	

komt,	 die	 de	 medailles	 gaan	 verdelen.	 aanvankelijk	

hebben	we	 in	 kleine	 kring	 op	 tactische	wijze	 getracht	

de	betrokkenen	ervan	te	overtuigen,	dat	een	dergelijke	

discutabele	 keuze	 niet	 bevorderlijk	 zou	 zijn	 voor	 de	

toekomst	van	de	dressuur,	omdat	hij	tot	problemen	zou	

leiden.	Die	problemen	zijn	er	gekomen.	Desondanks	 is	

de	KnHS	altijd	achter	de	gang	van	zaken	blijven	staan.	

Uiteindelijk	is	het	doel	bereikt,	want	na	de	Olympische	

Spelen	 is	de	gehele	dressuurjurering	binnen	de	FEi	 ter	

discussie	gesteld.	”

hEt moEt AndErs

“Zijn	 er	 veranderingen	 in	 de	 dressuur	 nodig,	 ook	 in	

de	 springsport	 zijn	 we	 aan	 wijzigingen	 toe.	 Door	 de	

global	 Champions	 Tour	 en	 andere	 particuliere	 initia-

tieven	waar	veel	geld	te	verdienen	is,	hechten	topruiters	

minder	waarde	 aan	 de	wereldbeker.	Van	 de	 glans,	 die	

de	serie	in	de	tijd	van	Volvo	had,	is	weinig	meer	over.	De	

springsport	heeft	nog	een	probleem.	Ruiters	zijn	door	de	

jaren	heen	steeds	veeleisender	geworden.	alleen	waar	

veel	 prijzengeld	 op	 tafel	 komt,	 starten	 grote	 namen.	

Springruiters	moeten	niet	overvragen.	Op	termijn	gaat	

dit	zich	tegen	hen	keren.	niet	ondenkbaar	is,	dat	uitein-

delijk	alleen	evenementen	met	geld	overblijven,	omdat	

andere	 concoursen	 noodgedwongen	 afhaken.	 Dan	 is	

springsport	alleen	nog	voor	de	happy few.	Die	richting	

moeten	wij	als	sport	niet	op	willen.”

nEdErlAnd pAArdEnlAnd
	

“We	 moeten	 ons	 bewust	 zijn	 van	 onze	 rol	 en	 positie	

in	 de	 samenleving.	 Vooruitkijkend	 vind	 ik	 dat	 neder-

land	 zich	naar	 de	 toekomst	 toe	moet	positioneren	als	
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paardenland.	Dat	houdt	in	dat	we	een	breed	draagvlak	

creëren	in	de	samenleving.	Dat	wil	zeggen,	dat	iedereen,	

die	 in	 ons	 land	 woont,	 leeft	 en	 werkt,	 positief	 staat	

tegenover	 paardensport,	waarin	we	 nu	 internationaal	

al	tot	de	toonaangevende	landen	behoren.	We	moeten	

duidelijk	 onze	 eigen	 route	 bepalen,	 transparant	 zijn,	

aan	een	goede	samenwerking	met	dierenbeschermers	

werken.	Het	is	niet	eenvoudig	om	samenleving	en	eigen	

achterban	tegelijk	optimaal	te	bedienen.	Toch	ontkomen	

we	 daar	 niet	 aan.	 Kennisoverdracht,	 scholing	 en	 voor-

lichting	zijn	heel	belangrijk.”

positiEf gEvoEl

	“Terugkijkend	op	mijn	jaren	als	KnHS-bestuurslid	heb	

ik	een	positief	gevoel.	Eigenlijk	alleen	in	de	tijd	van	de	

dopinggevallen	in	Hong	Kong	heb	ik	knijp	gehad,	want	

stel	 je	voor	dat	er	nederlandse	deelnemers	bij	 zouden	

hebben	 gezeten.	 De	 ruiters	 en	 hun	 naaste	 omgeving	

moeten	er	heel	goed	van	doordrongen	zijn,	dat	zij	met	

hun	 handelen	 hun	 eigen	 toekomst	 bepalen.	 Transpa-

rantie	en	controle	zijn	belangrijk.	De	KnHS	maakt	zich	er	

sterk	voor,	maar	je	kunt	het	nooit	allemaal	van	bovenaf	

opleggen.	 inmiddels	 is	 het	 vanzelfsprekend,	 dat	 deel-

nemers	 op	 hun	 verantwoordelijkheden	 aangesproken	

kunnen	worden	en	dat	dit	tot	consequenties	kan	leiden	

als	de	afspraken	niet	zijn	nagekomen.”

gEld voor topsport

“Ontwikkeling	 van	 topsport	 kost	 geld.	 Zo	 zijn	 de	 vete-

rinaire	 en	 sportbegeleiding	 op	 een	 steeds	 hoger	 plan	

gekomen.	 als	we	het	 in	 de	 komende	 jaren	nog	 verder	

willen	 ontwikkelen,	 zal	 er	 extra	 geld	 binnen	 de	 KnHS	

voor	moeten	worden	vrijgemaakt.	Steeds	meer	mensen	

beseffen,	dat	topsport	zich	onmogelijk	zelf	kan	bedruipen	

en	dat	topsport	enorm	belangrijk	is	voor	de	uitstraling	

van	de	totale	paardensport.	als	ik	over	topsport	spreek,	

heb	ik	het	over	de	a-	en	de	B-kaders.	Dat	zijn	de	ruiters,	

die	namens	ons	land	naar	de	internationale	kampioen-

schappen	gaan”.	

puBliEk vErdiEnt mEEr

“Evenementen	 hebben	 altijd	 veel	 bijgedragen	 aan	 de	

ontwikkeling	van	de	paardensport	in	ons	land.	inter-

nationale	 evenementen,	 die	 voor	 aankomend	 talent	

relatief	 laagdrempelig	 zijn,	moeten	wij	 koesteren.	Wel	

vind	 ik	 dat	 onze	 concoursen	meer	 op	 publiek	 gericht	

moeten	 zijn.	 als	 publiek	 enthousiast	 is	 en	 massaal	

komt,	heeft	dat	een	positieve	uitwerking	op	de	sponso-

ring	en	de	sport.	Op	de	lange	termijn	speelt	publiek	een	

hoofdrol	als	het	om	het	voortbestaan	van	evenementen	

gaat”,	aldus	Bert	van	Wanrooij.
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5. 

sportontwikkeling 
met minder regels 

Jaap	Werners,	gert	naber	en	Wichert	Fikse
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In gesprek met Gert Naber, manager wedstrijdsport

“Voor	wat	betreft	de	sportontwikkeling	heeft	2008	voor	

een	 belangrijk	 deel	 in	 het	 teken	 gestaan	 van	 flexibel	

springen.	Over	deze	ingrijpende	wijziging	in	de	spring-

sport	 is	 uitgebreid	 gecommuniceerd	 met	 alle	 betrok-

kenen.	Dergelijke	veranderingen	hebben	hun	tijd	nodig.	

Daarnaast	moesten	de	nieuwe	regels	worden	ingepast	

in	onze	automatisering.	Meestal	zorgen	nieuwe	regels	

in	het	eerste	 jaar	nog	wel	eens	voor	verwarring	bij	de	

leden,	het	jaar	erop	raakt	men	eraan	gewend	en	het	jaar	

daarop	is	zo’n	wijziging	voor	iedereen	vanzelfsprekend.	

De	overstap	naar	flexibel	springen	hebben	we	in	de	afge-

lopen	 jaren	voorbereid.	 in	 2008	heeft	het	 verder	 vorm	

gekregen	en	per	1	april	2009	zijn	de	nieuwe	regels	van	

toepassing	binnen	de	KnHS,	nadat	de	Ledenraad	er	 in	

januari	zijn	goedkeuring	aan	heeft	gegeven.	De	essentie	

van	 flexibel	 springen	 is,	 dat	 combinaties	 de	mogelijk-

heid	hebben	om	in	twee	naast	elkaar	liggende	klassen	

geregistreerd	 te	 staan,	 dat	wil	 zeggen	 de	 gezamenlijk	

hoogste	klasse	en	een	klasse	lager.	Het	voordeel	van	de	

mogelijkheid	om	als	combinatie	ook	in	een	lagere	klasse	

te	kunnen	starten	is	dat	een	paard,	bijvoorbeeld	na	een	

rustperiode,	 geleidelijk	 aan	 naar	 zijn	 oorspronkelijke	

niveau	kan	worden	teruggebracht.”

“De	 subtop	 dressuur	 loopt	 goed.	 iedereen	 kent	 de	

weg,	weet	de	website	 te	vinden	en	weet	hoe	verder	 te	

handelen.	Binnen	de	wedstrijdadministratie	hebben	we	

de	pieken	in	beeld	gebracht	en	daar	vervolgens	op	inge-

speeld.	We	werken	er	met	flexibele	arbeid	aan	om	ook	

in	de	piekperioden	service	te	kunnen	leveren.	De	doelen	

die	wij	onszelf	stellen	bij	de	verwerking	van	startkaarten	

worden	gehaald,	een	uitzondering	daargelaten.”

BAsis

“We	kwamen	in	verschillende	disciplines	tot	de	ontdek-

king,	 dat	 het	 laagste	 sportniveau	 (B)	 een	 behoorlijke	

drempel	 is	 voor	 de	 beginnende	 paardensporter	 of	 de	

recreatieve	 ruiter,	 die	 eens	 aan	 de	 wedstrijdsport	 wil	

proeven.	Vroeger	werd	binnen	de	vereniging	bepaald	of	

een	 lid	 ervaren	genoeg	was	 voor	 zijn	 eerste	wedstrijd.	

Vaak	 maakte	 de	 verenigingsinstructeur	 deze	 keuze.	

Tegenwoordig	 ligt	de	beslissing	veel	meer	bij	de	ruiter	

zelf.	 Je	 koopt	 een	 paard,	 wordt	 lid	 van	 de	 KnHS	 en	 je	

gaat	wedstrijden	rijden.	Veel	beginnende	ruiters	komen	

er	dan	achter,	dat	het	met	een	jong	paard	echt	niet	zo	

gemakkelijk	 is	om	in	een	rijbaan	van	20	x	40	meter	te	

galopperen.	Voor	mensen,	die	zelf	de	keuze	maken,	blijkt	

de	 klasse	 B	 vaak	 te	 hoog	 gegrepen.	 Om	 dit	 te	 onder-

vangen	 zijn	wij	 gekomen	 tot	 kennismakingsrubrieken	

onder	het	huidige	instapniveau.	Bij	het	springen	is	dit	al	

gerealiseerd,	omdat	dit	kon	worden	meegenomen	in	de	

veranderingen	die	wij	vanwege	het	flexibel	springen	in	

de	regelgeving	moesten	doorvoeren.	
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per	 1	 april	 2009	mogen	 BB	 (Beginnend	 B)-wedstrijden	

worden	uitgeschreven.	Het	tenue	is	vrij,	er	is	geen	start-

kaart	 nodig	 en	het	 resultaat	wordt	 niet	 geregistreerd.	

De	hoogte	van	de	hindernissen	wordt	afgestemd	op	de	

behoefte.	Ook	20	cm	kan	dus.	 	 Je	bent	overigens	altijd	

wel	KnHS-lid.”

AAngEpAst sportEn

“De	paardensport	voor	mensen	met	een	beperking	valt	

vanaf	 1	 januari	 2008	 onder	 de	 verantwoordelijkheid	

van	de	KnHS.	in	2008	hebben	we	verschillende	stappen	

ondernomen	 ten	 behoeve	 van	 de	 integratie	 van	 het	

aangepast	 sporten.	 Zo	 hebben	 we	 regioportefeuille-

houders	 aangepast	 sporten	 aangesteld.	 Zij	 fungeren	

als	 aanspreekpunt	 bij	 vragen	 van	 bijvoorbeeld	 vereni-

gingen,	sporters	of	concoursorganisatoren.	Ook	stimu-

leren	en	ondersteunen	zij	de	organisatie	van	rubrieken	

aangepast	 sporten	 tijdens	 reguliere	 concoursen,	 die	

vanaf	januari	2009	worden	uitgeschreven.”	

JEugd

“Jeugd	is	belangrijk	voor	het	voortbestaan	en	de	ontwik-

keling	 van	 de	 paardensport.	 We	 moeten	 er	 daarom	

met	 elkaar	 voor	 zorgen,	 dat	 kinderen	 en	 jongeren	 de	

paardensport	 gaan	 en	 blijven	 beoefenen.	 Dat	 kan	 op	

heel	 veel	 verschillende	 manieren:	 van	 poetslessen	 en	

ponyspeldagen	 tot	 clinics	 en	 talentenprogramma’s.	

Doel	 is	 het	 boeien	 en	 geboeid	 houden	 van	 de	 jeugd:	

van	beginnend	recreatieruiter	tot	en	met	aanstormend	

toptalent.	Voor	kinderen	tot	en	met	13	jaar	zijn	de	Bixie-

rubrieken	een	groot	succes.	Het	doel	is	kinderen	op	een	

laagdrempelige	manier	kennis	 te	 laten	maken	met	de	

wedstrijdsport	en	hen	te	enthousiasmeren	en	te	stimu-

leren.	De	Bixie-rubrieken	hebben	een	ander	doel	dan	de	

reguliere	 dressuur-	 en	 springwedstrijden	 en	 moeten	

daarom	ook	op	een	andere	manier	beoordeeld	worden.	

in	2008	hebben	we	daarom	een	nieuw	systeem	ontwik-

keld	 om	 Bixie-rubrieken	 op	 een	 kindvriendelijke	 en	

zinvolle	manier	 te	beoordelen.	 in	 april	 en	mei	hebben	

we	zo’n	100	mensen	opgeleid,	speciaal	voor	het	jureren	

van	deze	rubrieken.	Voor	de	opleiding	van	beginnende	

ruiters	hebben	we	 lesmateriaal	gemaakt,	dat	gebruikt	

kan	worden	voor	bijvoorbeeld	het	diplomarijden.	Ook	is	

er	hard	gewerkt	aan	de	ontwikkeling	van	een	jeugdweb-

site.	Zowel	het	lesmateriaal	als	de	jeugdwebsite	komen	

in	de	loop	van	2009	beschikbaar.”	

hippiAdE

“De	Hippiade	 is	 voor	 ons	 een	 jaarlijks	 hoogtepunt.	De	

kampioenschappen	 in	 Ermelo	 trekken	 deelnemers	

uit	 het	 hele	 land	 en	 veel	 publiek.	 De	 Hippiade	 in	 zijn	

huidige	opzet	leeft	volop.	Bij	de	pony’s	waren	de	weers-

omstandigheden	 goed.	 De	 Hippiade	 voor	 de	 paarden	
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daarentegen	 kampte	met	 erg	 slecht	weer.	We	 hebben	

zelfs	 rubrieken	 moeten	 afgelasten.	 De	 nieuwe	 zand-

bodem	 op	 het	 hoofdterrein	 was	 enigszins	 de	 redding	

van	 het	 springkampioenschap,	 maar	 je	 kunt	 niet	 alle	

wedstrijden	in	de	hoofdring	houden.	gelukkig	kregen	we	

na	afloop	veel	complimenten	voor	de	wijze	waarop	we	

hebben	gereageerd	op	deze	toch	wel	extreme	situatie.”

vEilighEidsCErtifiCAAt

“in	2008	moesten	indooraccommodaties	voor	het	eerst	

verplicht	in	het	bezit	zijn	van	het	veiligheidscertificaat.	

De	 overgang	 is	 zo	 goed	 als	 geruisloos	 verlopen.	 Onze	

verenigingen	 nemen	 het	 begrip	 ‘veiligheid’	 serieus.	

Regionaal	 afgestemde	 begeleiding	 heeft	 duidelijk	 zijn	

uitwerking	gehad.	nu	kunnen	we	stellen,	dat	het	veilig-

heidscertificaat	in	het	land	breed	wordt	gedragen.”
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Ze	zitten	nog	bij	de	young	riders,	maar	staan	op	het	

punt	om	de	overstap	naar	de	senioren	te	maken.	in	

2009	doen	Lotje	Schoots	en	Diederik	van	Silfhout	nog	

één	keer	mee	aan	het	Europees	Kampioenschap	

Dressuur	bij	de	young	riders.	Dat	is	in	Ermelo.	Dus	

voor	eigen	publiek.

Lotje	en	Diederik,	net	twintig,	hebben	al	een	indruk-

wekkende	erelijst	op	hun	naam	staan.	in	2008	won-

nen	ze	allebei	Europees	goud	bij	de	young	riders,	zo-

wel	met	het	nederlandse	team	als	individueel.	Lotje	

Schoots	won	ook	goud	met	Reine	B	in	de	landenproef.	

Diederik	van	Silfhout	greep	vervolgens	het	goud	met	

Ruby	in	de	kür	op	muziek.	

Eigenlijk	komen	dergelijke	successen	niet	als	een	

verrassing.	Beiden	staan	al	geruime	tijd	op	eenzame	

hoogte	en	zullen	in	de	komende	jaren	bij	de	senioren	

zeker	van	zich	laten	horen.	gevraagd	naar	2008	is	het	

antwoord	identiek.	Voor	beiden	was	het	een	topjaar,	

zeker	voor	Lotje	Schoots	want	ze	werd	ook	nationaal	

kampioen,	ze	was	succesvol	in	de	pavo	Cup	en	won	de	

titel	in	de	lichte	tour	met	popeye.	Het	EK	in	portugal	

gouden dressuurkoppel 
klaar voor het hoogste niveau
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was	natuurlijk	het	hoogtepunt.	Ze	zegt:	”We	waren	

optimaal	voorbereid	en	hebben	er	hard	voor	getraind.	

We	wilden	niets	aan	het	toeval	overlaten,	want	je	

weet	het	nooit	met	het	warme	weer	en	de	lange	reis.	

De	landenproef	liep	perfect.	in	de	kür	was	dit	niet	

zo.	Reine	was	bang	tijdens	de	proef.	achteraf	gezien	

was	dat	toch	wel	balen.”	Voor	haar	was	het	een	troost	

dat	de	door	haar	gemiste	derde	gouden	medaille	in	

handen	kwam	van	haar	vriend	Diederik.	in	2009	doet	

Lotje	nog	eenmaal	mee	aan	het	EK	voor	young	riders.	

“ik	wil	er	toch	nog	een	keer	voor	de	volle	100	procent	

voor	gaan,	want	ik	denk	dat	ik	er	later	spijt	van	krijg	

als	ik	deze	kans	heb	laten	lopen.	nu	is	de	beurt	aan	

Torricelli.	Met	Reine	en	popeye	werk	ik	alvast	richting	

senioren”,	aldus	Lotje.	

Diederik	van	Silfhout	vindt	het	EK	als	thuiswedstrijd	

in	eigen	land	ook	reden	om	het	niet	te	laten	lopen.	

Hij	mikt	nog	een	keer	op	Ruby.	“We	vormen	al	zo	lang	

een	combinatie.	ik	weet	precies	wat	ik	aan	hem	heb	

en	hoe	ik	hem	optimaal	aan	de	start	moet	krijgen.	

natuurlijk	kijk	ik	vooruit	naar	de	senioren,	maar	

rijden	bij	de	young	riders	is	ook	erg	leuk”,	aldus	de	

zoon	van	de	bekende	dressuurruiter	en	trainer	alex	

van	Silfhout.	na	het	EK	in	Ermelo	komt	voor	beide	

young	riders	de	definitieve	overstap	naar	het	hoogste	

niveau	in	de	dressuursport.	Onder	de	bezielende	

leiding	van	alex	van	Silfhout	kan	het	niet	anders	dan	

dat	beide	jeugdruiters	nog	veel	van	zich	zullen	laten	

horen.	
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6. 

Recreatiesport krijgt 
eigen gezicht binnen 
de KNHS

Clémence	Ross	en	Liesbeth	Bronkhorst
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In gesprek met Liesbeth Bronkhorst, manager recreatie-

sport

“in	 2008	 is	 de	 herstructurering	 van	 de	 recreatiesport	

binnen	de	KnHS	een	feit	geworden.	De	Recreatiesport-

vereniging	is	per	1	januari	van	dat	jaar	opgehouden	te	

bestaan.	Daarvoor	in	de	plaats	is	het	Recreatiesportplat-

form	gekomen.	Dit	platform	wordt	gevormd	door	de	elf	

vertegenwoordigers	 namens	 de	 	 recreatiesport	 in	 de	

Ledenraad	onder	voorzitterschap	van	KnHS-bestuurslid	

Clémence	 Ross,	 die	 recreatiesport	 in	 haar	 portefeuille	

heeft.	Door	de	herstructurering	zijn	recreatiesportleden	

individueel	lid	geworden	van	de	KnHS.	Dit	zijn	houders	

van	het	 ruiterbewijs,	 koetsierbewijs	en	 ruiterpaspoort.	

Door	 deze	 verandering	 zijn	 de	 lijnen	 voor	 de	 recrea-

tiesport	 binnen	 de	 organisatie	 aanmerkelijk	 korter	

geworden	en	dat	komt	de	slagvaardigheid	ten	goede.

De	recreatiesport	staat	binnen	de	KnHS	nu	stevig	op	de	

kaart.	Er	is	veel	tijd	en	energie	gestoken	in	het	ontwik-

kelen	van	allerlei	activiteiten.	De	recreatiesport	heeft	een	

drukke	agenda.	neem	bijvoorbeeld	de	wijze	waarop	wij	

met	zijn	allen	in	ons	dichtbevolkte	land	met	de	beschik-

bare	ruimte	omgaan.	Voor	ons	is	het	van	groot	belang,	

dat	ook	de	paardensport	daar	zijn	plaats	in	krijgt.	in	dat	

licht	bezien	mag	het	door	ons	in	samenwerking	met	het	

Ministerie	 van	 Landbouw,	 natuur	 en	 Voedselkwaliteit	

(LnV)	en	de	Stichting	Beheer	natuur	en	Landelijk	gebied	

(SBnL)	in	2008	gepresenteerde	boek	Paard en Landschap	

niet	over	het	hoofd	worden	gezien.	Dit	thema	is	inmid-

dels	sterk	gaan	leven	in	de	samenleving	en	bij	de	paar-

denhouders	zelf.”

pAArdEnsportErs BindEn

“Het	 is	van	groot	belang	dat	wij	als	KnHS	ook	de	niet-

georganiseerde	 paardensporters	 bereiken.	We	 spreken	

over	 een	 doelgroep	 van	 ongeveer	 300.000	 paarden-

sporters.	 Dat	 zijn	mensen,	 die	meer	 dan	 eenmaal	 per	

week	 in	 welke	 vorm	 dan	 ook	 iets	 met	 paarden	 doen.	

Deze	groep	willen	wij	zoveel	mogelijk	aan	ons	binden,	

want	 hoe	meer	 georganiseerd	 de	 paardensportwereld	

is,	des	te	meer	zij	een	belangrijke	factor	vormt	om	in	de	

samenleving	 rekening	mee	 te	houden.	Dit	betreft	niet	

alleen	het	benutten	van	de	beschikbare	ruimte	en	het	

optimaliseren	 van	 mogelijkheden	 om	 buitenritten	 te	

maken.	paardenwelzijn	staat	hoog	op	de	agenda	bij	de	

overheid.	Om	daar	succesvol	sturing	aan	te	geven	is	het	

belangrijk,	 dat	wij	 zoveel	mogelijk	 paardensporters	 in	

ons	land	bereiken,	want	ook	niet-georganiseerde	ruiters	

en	menners	bepalen	voor	een	belangrijk	deel	het	beeld,	

dat	de	maatschappij	van	de	paardensport	heeft.”

“Daarom	 is	 het	 van	 groot	 belang	 dat	 wij	 potentiële	

nieuwe	 leden	 voldoende	 te	 bieden	 hebben.	 anders	

worden	zij	geen	lid.	Daarnaast	is	het	van	belang,	dat	de	

afstand	tussen	de	wedstrijdsport	en	de	recreatiesport	te	

Recreatiesport krijgt eigen gezicht binnen de KNHS
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paard	wordt	 verkleind.	 anderzijds	worden	 initiatieven	

ontplooid	om	 ruiters	die	 voornamelijk	met	hun	paard	

binnen	rijden	ook	eens	een	buitenrit	te	laten	maken.	

Dit	heeft	geleid	 tot	de	ontwikkeling	van	het	buitenrij-

concept	Enjoy	the	Ride,	dat	in	2009	van	start	zal	gaan.	We	

moeten	ruiters	er	van	doordringen,	dat	je	met	een	paard	

ook	 buiten	 de	 dressuurring	 of	 springpiste	 hele	 leuke	

dingen	kunt	doen.	Bovendien	 is	afwisseling	belangrijk	

voor	 het	welzijn	 van	 een	 paard.	 Om	dit	 te	 stimuleren	

heeft	 de	 KnHS	 buitenrijevenementen	 bedacht	 voor	

mensen	met	én	zonder	eigen	paard.	

in	het	kader	van	Enjoy	the	Ride	is	een	routegids	met	de	

mooiste	ruiter-	en	menroutes	van	nederland	gemaakt.	

Op	 de	 KnHS-website	 kunnen	 ruiters	 en	menners	 zich	

door	middel	 van	 digitale	 routes	 oriënteren	 in	 nieuwe	

gebieden.	We	hopen,	dat	Enjoy	the	Ride	zo	aanslaat	bij	

verenigingen	 en	 maneges,	 dat	 zij	 deze	 evenementen	

gaan	 organiseren	 en	 er	 een	 olievlekwerking	 vanuit	

gaat”.	

vEEl ACtivitEitEn

“Het	Recreatiesportplatform	heeft	 erop	aangedrongen	

het	 buitenrijden	 te	 stimuleren.	Wij	 spelen	 daar	 op	 in	

met	 bijvoorbeeld	 een	 obstakeltraining	 voor	 paarden,	

gpS-cursussen	en	er	is	volop	aandacht	voor	de	ontwik-

keling	 van	 nieuwe	 en	 het	 onderhoud	 van	 bestaande	

ruiter-	en	menpaden.	

Van	 steeds	 meer	 provincies	 worden	 de	 ruiter-	 en	

menroutes	 door	 ons	 gedigitaliseerd.	 Verder	 is	 de	

herziene	 tweede	 druk	 van	 het	 handboek	 voor	 aanleg	

en	onderhoud	van	ruiter-	en	menpaden	verschenen.	De	

ervaring	 leert	dat	 steeds	meer	overheden,	 terreineige-

naren,	aannemers,	projectleiders	en	ingenieursbureaus	

dit	handboek	gebruiken.	

Onze	28	regioconsulenten	spelen	een	belangrijke	rol	in	

het	realiseren	van	meer	mogelijkheden	om	buitenritten	

te	maken.	Het	zijn	stuk	voor	stuk	vrijwilligers	die	veel	van	

hun	vrije	tijd	in	dienst	stellen	van	de	recreatieve	paar-

densport	en	daarbij	zeer	professioneel	te	werk	gaan.	

Tevens	 is	 onderzoek	 gedaan	 naar	 de	 wensen	 en	

behoeften	van	mensen,	die	een	buitenrit	willen	maken.	

in	dit	onderzoek	zijn	de	knelpunten	 in	kaart	gebracht.	

Men	mag	concluderen,	dat	80	procent	van	de	paarden-

sporters	 in	ons	 land	het	belangrijk	vindt	af	en	toe	een	

buitenrit	te	maken.”

	“We	zijn	gestart	met	voorbereidingen	om	te	komen	tot	

een	gemeenschappelijk	manifest	voor	de	groene	Ruimte	

ten	behoeve	van	de	 recreatieve	paardensport.	 Er	heeft	

inmiddels	een	inventarisatie	plaatsgevonden.	Vraag	en	

Recreatiesport krijgt eigen gezicht binnen de KNHS



Jaarverslag 200835

aanbod	met	betrekking	tot	mogelijkheden	om	buiten	te	

rijden	worden	geanalyseerd.	in	2009	kunnen	conclusies	

worden	getrokken	op	basis	waarvan	overleg	zal	worden	

gevoerd	met	de	betrokken	 instanties.	Het	 is	de	bedoe-

ling	dat	de	afspraken	met	de	verschillende	partijen	eind	

2009	vastgelegd	worden.	

Ook	is	een	begin	gemaakt	met	de	voorbereidingen	voor	

het	 onderzoek	naar	 de	 haalbaarheid	 en	het	 bestaans-

recht	 van	 een	 Routebureau	 paardensport,	 dat	 moet	

worden	 gezien	 als	 een	 samenwerkingsverband	 van	

bestaande	lokale	en	provinciale	bureaus,	die	zich	tevens	

op	 ruiter-	en	menroutes	 richten.	Op	die	manier	willen	

we	tot	verdere	uitbreiding,	herziening	en	promotie	van	

het	ruiter-	en	menroutenet	in	ons	land	komen.	

aan	de	andere	kant	worden	door	ons	andere	weggebrui-

kers	geïnformeerd	over	paarden	op	de	openbare	weg.	De	

campagne	‘Weet	wat	je	doet	als	je	een	paard	ontmoet’	

loopt	 nog	 steeds.	 Dit	 jaar	werd	 er	 in	 het	 televisiepro-

gramma	‘Blik	 op	de	weg’	 en	door	 regionale	 omroepen	

uitgebreid	aandacht	aan	besteed.	Het	onderzoek	paard	

en	Verkeer	is	eveneens	van	start	gegaan.”

stAnd vAn zAkEn

“in	2008	is	veel	in	de	steigers	gezet.	in	2009	en	daarna	

zal	hieraan	verder	handen	en	voeten	worden	gegeven.	in	

het	verslagjaar	was	circa	tweederde	van	het	aantal	leden	

binnen	 de	 KnHS	 afkomstig	 uit	 de	 recreatiesport.	Met	

name	het	aantal	houders	van	het	FnRS-ruiterpaspoort	

groeide	 sterk.	Het	 ruiterbewijs	 heeft	 de	 grootste	 groei	

achter	de	rug.	Voor	het	eerst	waren	er	meer	aanvragen	

voor	 het	 koetsierbewijs	 dan	 voor	 het	 ruiterbewijs.	 De	

KnHS	vindt	de	 samenwerking	met	de	FnRS	en	de	SRR	

dan	ook	heel	belangrijk.”

Recreatiesport krijgt eigen gezicht binnen de KNHS
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dE pAArdEnsport En dE rABoBAnk

De	 Rabobank	 is	 al	 sinds	 2002	 de	 zeer	 gewaardeerde	

hoofdsponsor	 van	de	KnHS.	Mede	dankzij	 deze	onder-

steuning	hebben	nederlandse	 ruiters	 en	 amazones	 in	

de	afgelopen	jaren	enorme	successen	behaald	bij	zowel	

de	senioren	als	de	jeugd.	in	januari	2008	is	het	sponsor-

contract	 met	 de	 Rabobank	 vroegtijdig	 opengebroken	

om	een	nieuwe	overeenkomst	 tot	 en	met	 2012	 aan	 te	

kunnen	gaan.	Het	 sponsorbedrag	 is	 hierdoor	 substan-

tieel	verhoogd.

nAtionAlE sEniorEntEAms

Met	 de	 nieuwe	 sponsorovereenkomst	 is	 de	 Rabobank	

sponsor	 geworden	 van	 de	 nationale	 seniorenteams	

in	 de	 disciplines	 dressuur,	 springen,	 eventing,	 vier-

spannen,	voltige,	endurance	en	reining.	alle	teamleden	

ontvangen	een	financiële	bijdrage	 voor	deelname	aan	

vooraf	 vastgestelde	 landenwedstrijden.	 De	 sponsoring	

van	de	Rabobank	is	te	herkennen	aan	de	inmiddels	zeer	

populaire	 oranje	 rij-	 en	 teamkleding.	 Het	 jaar	 2008	

was	 zeer	 succesvol	 met	 als	 hoogtepunten	 de	 gouden	

en	 zilveren	 medaille	 van	 anky	 van	 grunsven	 en	 het	

nederlandse	 dressuurteam	 op	 de	 Olympische	 Spelen	

in	Hong	Kong	en	het	team-	en	individuele	goud	tijdens	

het	Wereldkampioenschap	 Vierspannen	 in	 Beesd.	 Het	

‘zilveren’	 team	 ontving	 van	 de	 Rabobank	 een	medail-

lebonus	 van	€	 10.000.	 Voor	 individueel	 en	 teamgoud	

stond	een	bonus	van	€	20.000.

rABo rAnkings

Ook	in	2008	werden	de	Rabo	Rankings	weer	op	de	voet	

gevolgd	 door	 paardensportend	 nederland.	 Ze	 geven	

een	actueel	beeld	van	de	best	presterende	combinaties	

van	nederland	 in	de	disciplines	dressuur	 en	 springen.	

Maandelijks	worden	de	actuele	 rankings	gepubliceerd	

in	 de	 Telegraaf.	 Het	 internationale	 springpaard	 Dan	

7-T	van	Henk	van	de	pol	was	heel	verrassend	het	beste	

springpaard	van	nederland	in	2008.	gerco	Schroder	en	

Eurocommerce	Milano	 werden	 dankzij	 hun	 constante	

prestaties	 tweede	 en	 Marc	 Houtzager	 en	 Opium	 VS	

eindigden	op	de	derde	plaats.	

Met	de	overwinning	 in	de	wereldbekerfinale	dressuur,	

die	 in	2008	 tijdens	 indoor	Brabant	werd	verreden,	het	

teamzilver	 en	 het	 individueel	 goud	 op	 de	 Oympische	

Spelen,	 kon	het	 niet	 anders	 dan	dat	 de	meest	 succes-

volle	 dressuurcombinatie	 van	 de	 wereld,	 ipS	 Salinero	

en	anky	van	grunsven,	wederom	overtuigend	de	Rabo	

Ranking	 Dressuur	 2008	 won.	 De	 tweede	 plaats	 ging	

naar	 adelinde	 Cornelissen	 met	 parzival	 en	 de	 derde	

plaats	werd	ingenomen	door	anky	van	grunsven,	deze	

keer	met	ipS	painted	Black.
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rABo tAlEntEnplAn

in	 2008	werd	 het	 talentontwikkelingsprogramma	 van	

de	 KnHS,	 dat	 in	 2007	 van	 structuur	 was	 veranderd,	

verder	 geoptimaliseerd.	 Tijdens	 het	 outdoorseizoen	

werden	 door	 de	 KnHS-talentenscouts	 regiotalenten	

geselecteerd	 op	 de	 KnHS-regiokampioenschappen.	 De	

geselecteerde	talenten	mochten	door	naar	de	nationale	

Rabo	Talentendag	op	het	KnHS-centrum	in	Ermelo.	De	

bondscoaches	en	toptrainers	van	nederland,	zoals	Henk	

nooren,	 Vincent	 Voorn,	 adelinde	 Cornelissen	 en	 alice	

naber-Lozeman	selecteerden	tijdens	de	Talentendag	de	

beste	regiotalenten	voor	het	Rabo	Talentenplan.	Vervol-

gens	 werden	 deze	 talenten	 10	 keer	 getraind	 door	 de	

toppers	van	het	KnHS-Trainersplatform.

in	maart	2008	werd	tijdens	indoor	Brabant	het	nieuwe	

Rabo	 Talententeam	 bekend	 gemaakt.	 De	 bondscoa-

ches	uit	de	drie	Olympische	disciplines	hadden	dit	jaar	

acht	zeer	talentvolle	jonge	ruiters	en	amazones	aange-

wezen	 voor	 het	 Talententeam:	 Diederik	 van	 Silfhout,	

Lotje	Schoots,	Dominique	Filion,	Tommie	Visser,	Maikel	

van	der	Vleuten,	Jack	ansems,	Tim	Lips	en	Huub	van	der	

Mark.	Met	de	bekendmaking	van	het	nieuwe	Talenten-

team	 werd	 ook	 de	 aftrap	 gegeven	 voor	 de	 verkiezing	

van	 het	 Rabo	 Talent	 van	 2008.	 Via	 de	 website	 van	 de	

KnHS	 brachten	 meer	 dan	 15.000	 paardenliefhebbers	

een	 stem	uit	 op	hun	 favoriete	Talent	 en	ook	de	hippi-

sche	pers	en	het	KnHS-Trainersplatform	stemden	op	de	

talenten.	 Eventingtalent	Tim	 Lips	 kreeg	 voor	 het	 eerst	

in	de	geschiedenis	 van	deze	 verkiezing	 van	elke	groep	

de	 meeste	 stemmen	 en	 mocht	 de	 prestigieuze	 titel	

Rabo	Talent	van	het	Jaar	en	een	cheque	van	€	5.000	in	

ontvangst	nemen.	

in	 2008	werd	het	Rabo	Talentenplan	opnieuw	gecerti-

ficeerd	 door	 nOC*nSF.	 als	 één	 van	 de	 weinige	 sport-

bonden	kreeg	het	Talentenplan	maar	liefst	vier	sterren	

toebedeeld.

Rabobank
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pAArd ruitEr plAAts EigEnAAr
ipS	Salinero anky	van	grunsven Erp anky	van	grunsven	Dressage	

&	F.	Murphy-arts
parzival adelinde	Cornelissen Beilen W.p.J.	Cornelissen,	J.H.	Koers	&	

M.a.	Cornelissen
ipS	painted	Black anky	van	grunsven Erp J.M.	van	Uytert,	K.M.J.	Kelders	

&	Equestrian	international
Hunter	Douglas	Sunrise imke	Schellekens-Bartels Hooge	Mierde p.a.J.	Smarius
Exquis	nadine Hans	peter	Minderhoud Harskamp a.M.	Kies
nartan Jeannette	Haazen neeroeteren	(België) J.	Haazen
Sisther	de	Jeu Edward	gal Harskamp E.J.	de	Jeu-Beukers
BMC	Kigali Marlies	van	Baalen Brakel a.	Zoer	B.V.,	J.M.J.	v.	Baalen,	

H.	Krooswijk	&	J.	de	Vries

rABo rAnking drEssuur 2008

pAArd ruitEr plAAts EigEnAAr
Dan	7-T Henk	van	de	pol Knegsel FpH	Stables
Eurocommerce	Milano gerco	Schröder Lochem Eurocommerce	promotie
Opium	VS Marc	Houtzager Rouveen Stoeterij	Sterrehof
primeval	Wings gert-Jan	Bruggink Weerselo S.J.	Kat,	primeval	B.V.	en	g.J.J.	

Bruggink
Blaauwendraad’s	O’Brien angelique	Hoorn Wanneperveen M.J.	nieberg
Walnut	de	Muze Harrie	Smolders Lage	Mierde H.	Smolders
Olaf Leon	Thijssen Baarlo H.	v.d.	Mortel
Sam albert	Zoer Echten a.	Zoer	B.V.

rABo rAnking springEn 2008

Rabobank
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onderwerp 2004 2005 2006 2007 2008
aantal	leden 160.134 180.023 188.672 195.526 203.007
aantal	startkaarten 64.988 65.292 66.001 66.568 67.564
Houders	Ruiterbewijs 47.124 46.934 45.350 43.977 44.258
Houders	Koetsierbewijs 22.108 21.660 22.720 22.988 23.836
Houders	Ruiterpaspoort 19.142 44.234 51.670 59.534 66.500
aantal	starts 792.062 789.962 784.444 793.194 821.376
aantal	evenementen 6.461 6.556 7.150 7.358 7.391

sport

2004 2005 2006 2007 2008
Afdeling Prs Fte Prs Fte Prs Fte Prs Fte Prs Fte
Directie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Directiesecretariaat	 4 4 3 3 3 3 4 3,42 3 3
personeel	&	Organisatie 1 1 1 1 1 1 2 1,5
Communicatie,	Marketing	&	
Sponsoring

3 3 5 5 6 6 6 5,79 6 6

Opleidingen 7 6,4 7 6,53 7 6,74 7 6,37 8 7,2
accommodaties 19 14 20 14,5 20 14,66 18 12,82 17 13,2
Financiën	&	Operaties,	Bedrijfs-
voering

30 26 29 24,6 28 23,90 30 25 32 24,7

Wedstrijdsport 14 11,6 15 12,6 14 11,70 15 12,70 16 13,7
Topsport	&	Recreatiesport	(t/m	
2007	gecombineerd)

15 14,2 12 10,8 11 10 12 11 -- --

Topsport 8 7,3
Recreatiesport 6 5,4

Totaal 93 80,2 93 79,03 91 78 92 79,1 99 83,3

pErsonEEl
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iJsbrand	Chardon	kan	er	geen	genoeg	van	krijgen.	

in	september	2008	behaalde	‘s	werelds	meest	suc-

cesvolle	vierspanrijder	zijn	vierde	wereldtitel	en	dat	

uitgerekend	voor	eigen	publiek	op	het	landgoed	

Mariënwaerdt	in	de	Betuwe.	“Het	is	een	fantastisch	

jaar	geweest.	in	de	aanloop	naar	het	wereldkampi-

oenschap	heb	ik	met	mijn	paarden	alle	belangrijke	

wedstrijden	gewonnen,	waaronder	Zelhem,	Breda	

en	aken.	De	vorm	was	er	al	gauw	en	als	lukt	wat	je	in	

je	hoofd	hebt,	dan	raak	je	in	de	winning	mood”,	blikt	

iJsbrand	Chardon	terug.	

in	het	wereldkampioenschap	ging	hij	door	al	die	

successen	onvermijdelijk	als	topfavoriet	van	start.	

“Met	die	druk	kan	ik	goed	omgaan.	Belangrijk	is	dat	

je	met	beide	benen	op	de	grond	blijft	staan.	als	je	

respect	voor	je	tegenstanders	hebt	en	beseft	dat	je	

een	van	de	drie	of	vier	toppers	in	het	deelnemersveld	

bent	die	een	wereldkampioenschap	kunnen	winnen,	

dan	hoef	je	niet	bang	te	zijn	dat	je	naast	je	schoenen	

gaat	lopen.	Bovendien	hebben	we	in	de	voorbereiding	

niks	aan	het	toeval	overgelaten.	in	de	aanloop	naar	

iJsbrand Chardon 
denkt niet aan stoppen
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het	wereldkampioenschap	van	2006	in	aken	was	ik	al	

bezig	met	de	paarden	voor	Beesd.	in	de	aanloop	naar	

Mariënwaerdt	kocht	ik	twee	jonge	paarden,	die	er	in	

2010	tijdens	het	wereldkampioenschap	in	Kentucky	

moeten	staan.	Vooruitkijken	is	heel	belangrijk	in	onze	

sport”,	aldus	Chardon.

iJsbrand	Chardon	werd	eerder	wereldkampioen	in	

1988,	1992	en	2002.	Daarnaast	behaalde	hij	zesmaal	

met	het	nederlandse	team	goud.	in	eigen	land	is	iJs-

brand	Chardon	alleenheerser	met	20	nationale	titels.	

De	elf	overwinningen	tijdens	het	prestigieuze	jaar-

lijkse	CHiO	aken	erbij	opgeteld	maken	Chardon	tot	de	

meest	succesvolle	vierspanrijder	in	de	geschiedenis	

van	de	internationale	mensport.	Er	is	geen	vierspan-

rijder	die	met	zijn	erelijst	in	de	buurt	komt.

“Winnen	verveelt	nooit”,	zegt	hij.	na	al	die	overwin-

ningen	is	perfectionist	Chardon	nog	steeds	gedreven.	

“Dat	moet	je	wel	zijn,	want	anders	komt	er	niks	van	

terecht.	Stoppen	zit	niet	mijn	hoofd.	in	2010	is	het	we-

reldkampioenschap	in	Kentucky.	Zelfs	2012	heb	ik	in	

mijn	agenda	staan.	Wat	ik	daarna	doe	zie	ik	wel.	Dat	

ligt	ook	aan	de	omstandigheden.	Zeker	is	dat	ik	nooit	

zal	afbouwen.	Zodra	ik	maar	even	twijfel	stop	ik	reso-

luut.	Zo	zit	ik	nu	eenmaal	in	elkaar.”	Hij	voegt	eraan	

toe:	“Je	kunt	deze	sport	alleen	goed	beoefenen	als	je	

zelf	en	de	mensen	om	je	heen	voor	de	volle	honderd	

procent	gemotiveerd	zijn.	Tijdens	wedstrijden	ben	je	

dat	sowieso,	want	dat	is	het	mooiste	wat	er	is.	Waar	

het	om	gaat	is,	dat	die	honderd	procent	motivatie	er	

ook	tussen	de	wedstrijden	door	is.	Je	bent	er	voortdu-

rend	mee	bezig.	Bij	nacht	en	ontij	ben	je	in	de	weer.	

neem	alleen	de	trainingsarbeid	maar.	Mensen	besef-

fen	totaal	niet	wat	je	op	dit	niveau	moet	doen	om	

topprestaties	te	leveren.	Dat	kan	je	gaan	opbreken,	al	

ben	ik	er	voorlopig	niet	bang	voor.	De	wereldtitel	van	

Beesd	heeft	mij	zoveel	extra	respons	opgeleverd.	Dat	

motiveert	om	door	te	gaan”,	zegt	Chardon.
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fEdErAtiEBEstuur

M.	van	den	Heuvel		 	 	 Voorzitter
J.	Werners		 	 	 	 Vice-voorzitter
i.a.	Sevinga	 	 	 	 Secretaris/penningmeester
M.L.	Henneman	 	
C.i.J.M.	Ross-van	Dorp
a.a.p.M.	van	Wanrooij
Vacature

lEdEnrAAd

W.	van	den	Barselaar**		 Recreatiesport
L.p.M.	Botman**	 	 	 Recreatiesport
M.J.	Breukink*	 	 	 	 KnHS	Regio	gelderland
L.M.F.	van	Bronkhorst*	 	 KnHS	Regio	noord-Holland
E.	Bronsvoort**		 	 	 Recreatiesport
Y.C.	Buijs**	 	 	 	 Recreatiesport
M.	van	Dam*	 	 	 	 KnHS	Regio	gelderland
J.	Duizendstra	 	 	 	 KnHS	Endurancevereniging
a.D.	van	Eijk*	 	 	 	 KnHS	Regio	noord-Brabant
W.J.	de	groot*	 	 	 	 KnHS	Regio	Zuid-Holland
g.J.J.	Hams**	 	 	 	 Recreatiesport
W.	Hazeleger*	 	 	 	 KnHS	Regio	gelderland
J.B.F.	Houterman	 	 	 KnHS	Belangenvereniging		
	 	 	 	 	 	 Mennen
W.H.	Huiskes**		 	 	 Recreatiesport
S.	Kalsbeek	 	 	 	 Vereniging	Het	Friese	
	 	 	 	 	 	 Tuigpaard
p.M.	de	Kam*	 	 	 	 KnHS	Regio	Zeeland
M.	Klein	Willink	 	 	 KnHS	Voltigevereniging
H.	Koopman*	 	 	 	 KnHS	Regio	Overijssel
T.W.p.	van	der	Meer*		 	 KnHS	Regio	Zuid-Holland
J.J.F.	Moerings*		 	 	 KnHS	Regio	noord-Brabant

C.S.	Mul-van	Cleef*	 	 	 KnHS	Belangenvereniging	
	 	 	 	 	 	 Dressuur
g.J.	van		Muylwijk*	 	 	 KnHS	Regio	Utrecht
R.H.	nienhuis*		 	 	 KnHS	Regio	groningen
F.	nieuwenhuis-Koens*		 KnHS	Regio	Overijssel
J.	den	Ouden*	 	 	 	 KnHS	Regio	noord-Holland
R.	pool**	 	 	 	 Recreatiesport
H.	Richardson	 	 	 	 KnHS	Mendistricten
E.a.	Rosheuvel**	 	 	 Recreatiesport
g.B.	Rozendaal		 	 	 Vereniging	van	Hackney-	
	 	 	 	 	 	 rijders	nederland
R.	Schuiling*	 	 	 	 KnHS	Regio	Drenthe
R.L.	Smit**	 	 	 	 Recreatiesport
F.W.J.a.	Steijn**		 	 	 Recreatiesport
H.J.	Stomphorst*	 	 	 KnHS	Regio	Utrecht
J.D.	Stuip*	 	 	 	 KnHS	Belangenvereniging		
	 	 	 	 	 	 Eventing
H.g.	Veld	 	 	 	 Recreatiesport
R.	Verbraak*	 	 	 	 KnHS	Regio	noord-Brabant
g.H.J.	Verlinden*	 	 	 KnHS	Regio	Limburg
M.J.	Vos*	 	 	 	 KnHS	Belangenvereniging		
	 	 	 	 	 	 Springen
B.J.M.	Vreeburg	 	 	 Vereniging	van	Tuigpaard-	
	 	 	 	 	 	 rijders	nederland
a.D.	Ypma*	 	 	 	 KnHS	Regio	Friesland

*)	tevens	lid	Wedstrijdplatform
**)	tevens	lid	Recreatiesportplatform

finAnCiËlE CommissiE vAn dE lEdEnrAAd

M.C.	Korff	 	 	 	 Onafhankelijk	voorzitter
W.J.	Luiten	 	 	 	 Vertegenwoordiger		
	 	 	 	 	 	 wedstrijdsport
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g.J.	van		Muylwijk	 	 	 Vertegenwoordiger		
	 	 	 	 	 	 wedstrijdsport
J.T.J.M.	Rensen	 	 	 	 Vertegenwoordiger		
	 	 	 	 	 	 topsport
E.a.	Rosheuvel	 	 	 	 Vertegenwoordiger
	 	 	 	 	 	 recreatiesport

mEnplAtform

J.	Werners	 	 	 	 Voorzitter
J.	Boom	 	 	 	 District	Oost
W.J.	de	groot	 	 	 	 District	West
g.J.W.	Haakmeester		 	 District	Oost
J.B.F.	Houterman	 	 	 Belangenvereniging		
	 	 	 	 	 	 Mennen
p.	noordzij	 	 	 	 Belangenvereniging		
	 	 	 	 	 	 Mennen
H.	Richardson	 	 	 	 District	West
T.	van	de	Rijet	 	 	 	 District	noord
p.C.M.g.	Sommers	 	 	 District	Zuid
W.H.J.	van	Wersch	 	 	 District	Zuid
a.	Wever-de	Vries	 	 	 District	noord

mAnAgEmEnttEAm

J.S.	Bierling	 	 	 	 algemeen	directeur
n.i.	aarts-nauta	 	 	 Controller
a.E.C.	Bronkhorst	 	 	 Manager	Recreatiesport
a.M.J.	van	der	Heijden	 	 Manager	Topsport	en	inter-	
	 	 	 	 	 	 nationale	Zaken	
g.	naber	 	 	 	 Manager	Wedstrijdsport	
	 	 	 	 	 	

sECrEtAriËlE En AdvisErEndE ondErstEuning

a.	van	den	Berg	 	 	 Bestuurs-	en	directie-
	 	 	 	 	 	 secretaris
g.B.	geurds	 	 	 	 Hoofd	p&O
a.	Jauch	 	 	 	 Hoofd	Marketing	&		
	 	 	 	 	 	 Communicatie
S.M.	Schreuder					 									 Directiesecretaresse

ondErnEmingsrAAd

M.	van	der	Heijden	 	 	 Voorzitter
J.	Venhorst	 	 	 	 Vice-voorzitter
D.	van	Lutterveld	 	 	 Secretaris
g.	noben
M.	Otten

tuChtrEChtsprAAk

tuchtcollege
J.J.	Veldhuis	 	 	 	 Voorzitter
a.	van	den	Berg	 	 	 Secretaris
H.	Bouwman
W.C.H.	Brunekreef
a.J.H.W.	Coppelmans
J.C.M.	van	Dijk
L.p.J.	Mertens
T.J.	platenkamp
H.a.	Verbakel-van	Bommel



Jaarverslag 200847 Besturen, raden en commissies

Chef d’equipe aangepast mennen 
Els Eijling

“Mijn sportieve hoogtepunt van 2008 was uiteraard de 

individuele gouden medaille van Jacques Poppen en de 

gouden medaille van het Nederlandse landenteam op het 

WK Para Equestrian mennen in Duitsland. Dat was een 

hele bijzondere prestatie waar een lange voorbereiding 

aan vooraf is gegaan. Tien jaar geleden eindigden we 

op het WK nog onderaan, in 2006 behaalden we zilver 

op het WK in Hellendoorn en dan nu goud, dat is een 

geweldig resultaat! Ik was trots dat ik met zo’n team 

terug naar Nederland kon keren. We waren ook erg goed 

op elkaar ingespeeld wat al veel vertrouwen gaf voor de 

wedstrijd. Ook de steun die we kregen van de aanwezige 

supporters was overweldigend. Er was een oranje golf van 

Nederlandse supporters aanwezig die niet alleen onze 

deelnemers aanmoedigde, maar ook heel sportief voor de 

concurrenten juichte.”
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raad van Appèl
p.a.	nouwen	 	 	 	 Voorzitter
g.J.	van		Muijen	 	 	 Vice-voorzitter
a.	van	Weverwijk	 	 	 Secretaris
L.p.	van	den	Blink
T.H.J.	Joustra
M.	Luhrman
W.p.	Scheltema
C.W.J.	Baron	de	Weichs	de	Wenne

Aanklagers
F.C.	Kollen
a.	Kroondijk
Th.J.H.M.	Linssen

CommissiE vAn BEroEp
M.	Luhrman	 	 	 	 Voorzitter
a.	van	den	Berg	 	 	 Secretaris
C.J.E.a.	van	gorp		 	 	
D.	grin		 	 	
B.J.	Odink

AdviEsCommissiEs   

topsportcommissie dressuur
p.W.M.	van	Roosmalen		 	 Voorzitter
M.M.a.	Bartels-de	Vries		 adviseur
D.J.	de	Haas	
J.	Haazen
S.	Janssen	 	 	 	 adviseur
C.a.	Laarakkers-Larmoyeur	 adviseur
M.p.	van	der	Schaft											 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

Commissie Eventing
g.J.H.	Schoonhagen		 	 Voorzitter
R.	Bril
J.W.M.	Huizinga		 	 	 adviseur
M.a.D.S.B.	Lips			 	 	 adviseur
a.T.J.	Smeulders

topsportcommissie mennen
M.M.	Bauman			 	 	 Voorzitter
p.	Bonhof
iJ.C.	Chardon	
g.J.M.	König
T.R.	Velstra		 	 	 	 adviseur
	

topsportcommissie reining
a.J.g.	panhuijzen		 	 	 Voorzitter
C.	de	Jonge	 	 	 	 adviseur
a.J.	Ferdinandus
H.J.M.	Wijdeven	

Commissie Endurance
M.a.E.	guffroy-Hendriks		 Voorzitter
L.F.J.	arts
M.E.E.	gerding-Jonker	 	 adviseur
J.a.	van	Wijk
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Commissie voltige
C.J.M.	Heering-Reusen			 Voorzitter
R.	Jacobs
R.	Slottje	 	 	 	 adviseur
vacature

Commissie Aangepast sporten
T.	de	Vries		 	 	 	 Voorzitter
H.	gerritsen	
J.	Stokkel

disciplinecommissie Aangespannen sport
J.	Bakker	 	 	 	 Voorzitter
R.	Doorschodt
R.	van	iersel
J.J.	van	der	Meulen
R.	van	‘t	Oever
J.E.a.	de	Vaan
J.T.	Westra

disciplinecommissie dressuur
a.M.J.	van	der	Heijden	 	 Voorzitter
a.W.	Biemans
D.J.	de	Haas
a.	Hamoen
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.	Konickx	 	 	 Voorzitter
p.M.M.	Huige
p.H.J.	Keunen
H.W.J.	Klokman
p.M.M.	Versteijnen
M.J.	Vos
W.E.	van	Vulpen

divErsE CommissiEs

Atletencommissie
J.a.	van	Wijk	 	 	 	 Voorzitter
iJ.C.	Chardon
T.E.g.	van	grunsven
W.J.	van	der	Schans
a.T.J.	Smeulders
J.	Stokkel
M.g.M.J.	Vos
D.	van	Waard
H.	Young-van	Osch
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Commissie Jeugd- en ponyzaken
a.W.	Biemans	 	 	 	 Voorzitter
M.i.J.	van	goethem-Jagt
R.	Hiensch
J.R.H.	Koelewijn
E.C.	peters-Schreuder
Y.	van	Trigt

veterinaire commissie
M.M.	Baronesse	Sloet	van	Oldruitenborgh-Oosterbaan	
	 	 	 	 	 	 Voorzitter
a.	van	den	Berg	 	 	 Secretaris
H.J.M.	Borgmans
J.W.E.	peters

onderwijsraad
J.T.J.M.	Rensen	 	 	 	 Voorzitter
J.M.F.	grijpstra
W.J.	de	groot
a.J.M.	van	der	Heijden
H.J.	Kloosterboer
i.E.	Mens
H.R.	Smit
a.	Vos

redactieraad paardensport
M.L.	Henneman	 	 	 Voorzitter
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

BElAngEnvErEnigingEn

Belangenvereniging dressuur
C.S.	Mul-van	Cleef		 	 	 Voorzitter
R.	Heck		 	 	 	 Secretaris
F.	Thiesen		 	 	 	 penningmeester
T.E.g.	van	grunsven	
J.	Haazen	
L.a.	van	Lieren

Belangenvereniging springen
Th.J.W.a.	ploegmakers		 	 Voorzitter
p.M.M.	Huige		 	 	 	 Vice-voorzitter
M.J.	Vos		 	 	 	 penningmeester
W.J.	van	der	Schans
W.	greve	

Belangenvereniging Eventing
J.D.	Stuip		 	 	 	 Voorzitter
a.	van	der	Schans		 	 	 penningmeester
M.	Schurink

Belangenvereniging mennen
J.B.F.	Houterman		 	 	 Voorzitter
p.	noordzij		 	 	 	 Secretaris
J.	Kramer		 	 	 	 penningmeester
H.	ter	Harmsel
H.W.a.E.	Tadema
C.T.M.	van	der	Zalm
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Directeur FNRS
wilfred franken

“Allereerst was voor ons een hoogtepunt in 2008 het ver-
huizen naar een nieuwe kantoorruimte. Met een geheel 
verbouwd eigen gedeelte op het KNHS-centrum in Ermelo 
hebben we nu de uitstraling, passend bij een professionele 
werkorganisatie. Verder stond 2008 voor de FNRS in het 
teken van de ruiters zonder eigen paard en pony om die een 
eigen gezicht te geven. Dit is absoluut geslaagd met behulp 
van het vernieuwde boek ‘Leer paardrijden met plezier’, de 
volledige ruiteropleiding die daarbij hoort en de uitreiking 
van het 100.000ste Ruiterpaspoort. Hierdoor zijn we zeker 
een volwaardig lid van de paardenfamilie geworden.” 

Lid van het Recreatiesportplatform
wendy van den Barselaar

“Een nieuw begin op organisatorisch gebied. Dat was teke-
nend voor 2008. De Recreatiesportvereniging (RSV) fuseerde 

met de KNHS en per 1 januari van vorig jaar adviseert het 
nieuwe Recreatiesportplatform de werkorganisatie. Na 

enkele jaren afgevaardigde te zijn geweest voor de provin-
cie Friesland werd ik gevraagd hier zitting in te nemen. Het 

hoogtepunt in 2008 was de bijeenkomst in juni van de leden 
van het Recreatiesportplatform, regioconsulenten en de 

KNHS-werkorganisatie, ondersteund door NOC*NSF, bij stal 
Mansour. Hier werd in breder kader gediscussieerd over wat 

de KNHS moet bieden op het gebied van recreatie voor alle 
leden. Want ook wedstrijdsporters zijn, als het goed is, vaak 

recreatief bezig met hun paard. Het door het Recreatiesport-
platform voorgedragen en door de Ledenraad overgenomen 

besluit om de contributiestructuur te verbeteren, moet in 
2010 een einde aan dubbele lidmaatschappen maken.”
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ovErigE vErEnigingEn

vereniging van tuigpaardrijders nederland (vtn)
H.	Fikse		 	 	 	 Voorzitter
E.	de	Rink		 	 	 	 Vice-voorzitter
B.	Lanting		 	 	 	 Secretaris
J.	Burghout		 	 	 	 penningmeester
L.	Huckriede
W.	Theunissen
B.	Vreeburg

vereniging het friese tuigpaard (vft)
H.	Dijkstra		 	 	 	 Voorzitter
J.	Faber-Oudega		 	 	 Secretaris/penningmeester
J.	Bouma
M.	van	Daal
T.	Elzinga-Westra

vereniging van hackneyrijders nederland (vhn)
g.H.	Horst		 	 	 	 Voorzitter
M.	Looije		 	 	 	 Vice-voorzitter
M.a.	Boer		 	 	 	 Secretaris
g.H.	Tijssen		 	 	 	 penningmeester
g.B.	Rozendaal

ovErigE BEsturEn

federatie van nederlandse ruitersportcentra (fnrs) 
J.J.	Kraakman		 	 	 	 Voorzitter
R.	van	Eerden		 	 	 	 Vice-voorzitter
J.E.H.M.	Bartels	 	 	 Secretaris
J.	van	groningen		 	 	 penningmeester	a.i.
a.	van	der	peijl
D.	Raijmakers
H.	Thijssen	

stichting opleiding ruiterfederatie nederland (orun)
M.	van	den	Bosch		 	 	 Voorzitter
a.	Hamoen		 	 	 	 Secretaris
C.a.J.	Oomen
J.	den	Ouden
p.	Siemerink

vereniging van Concours hippique gevende 
organisaties (vvCo)
g.J.L.	de	Reus		 	 	 	 Voorzitter
p.S.	Hak		 	 	 	 Secretaris
a.	van	Enckevort		 	 	 penningmeester
a.	Beuving
g.	Dekker
D.J.	Mekkes

vereniging nederlandse studentenruiters (vns)
D.	Zillen	 	 	 	 Voorzitter
R.	Steenstra	 	 	 	 Vice-voorzitter
L.	Kampman	 	 	 	 Secretaris
E.	Blokhuis	 	 	 	 penningmeester
D.	Buck
F.	Kuijten

Besturen, raden en commissies
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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
g.a.	Haakmeester
J.a.	norde
W.	Wolters

stichting veilige paardensport (svp)
p.	Bavelaar		 	 	 	 Voorzitter
L.	Braun		 	 	 	 Secretaris
g.	naber		 	 	 	 penningmeester
H.	Berghuis
J.	Bierling
F.	Brink
W.	Franken

Besturen, raden en commissies

AfvAArdigingEn nAAr EXtErnE 
orgAnisAtiEs

noC*nsf Algemene vergadering
M.	van	den	Heuvel
J.S.	Bierling

noC*nsf overleg Bondsdirecteuren en grote 
bondenoverleg
J.S.	Bierling

noC*nsf Atletencommissie
J.	van	Wijk

sectorraad paarden
M.	van	den	Heuvel
J.	Werners
J.S.	Bierling	(plaatsvervangend	lid)
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10. 

Kampioenen 2008
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Kampioenschap plaatsing naam pAArd
dressuur
EK	Dressuur	pony’s Team	zilver anne	Meulendijks Boticelli

Team	zilver antoinette	te	Riele golden	girl
Team	zilver Daniëlle	Houtvast Domino
Team	zilver Lotte	Jansen Oosteind’s	Rocco

EK	Dressuur	pony’s Zilver antoinette	te	Riele golden	girl
EK	Dressuur	junioren Team	zilver Marjolein	Cho	Chia	Yuen Cho’s	pepper

Team	zilver angela	Krooswijk BMC	Roman	nature
Team	zilver Michelle	van	Lanen incredible
Team	zilver Jarissa	van	Silfhout Trappel

EK	Dressuur	junioren	individuele	proef Brons angela	Krooswijk BMC	Roman	nature
EK	Dressuur	junioren	kür	op	muziek Brons Michelle	van	Lanen incredible
EK	Dressuur	young	riders Team	goud Cindy	van	den	Berg Mix

Team	goud Diederik	van	Silfhout Ruby
Team	goud Lotje	Schoots Reine	B
Team	goud Marrigje	van	Baalen BMC	Don	Cardinale

EK	Dressuur	young	riders	individuele	proef goud Lotje	Schoots Reine	B
EK	Dressuur	young	riders	kür	op	muziek goud Diederik	van	Silfhout Ruby
EK	Dressuur	young	riders	individuele	proef Zilver Diederik	van	Silfhout Ruby
Olympische	Spelen	Dressuur Team	zilver anky	van	grunsven ipS	Salinero

Team	zilver Hans	peter	Minderhoud Exquis	nadine
Team	zilver imke	Schellekens-Bartels Sunrise

Olympische	Spelen	Dressuur	individueel goud anky	van	grunsven ipS	Salinero
springen
EK	Springen	pony’s Team	zilver Shanice	Roozeboom Sambo	Lino

Team	zilver Robin	van	de	Wetering Liberty’s	Magic	Ball
Team	zilver Fabiënne	Roelofsen Fred
Team	zilver Frank	Schuttert golden	Eye

EK	Springen	young	riders Team	zilver Maikel	van	der	Vleuten VDL	groep	parmala	Douche
Team	zilver Wesley	Heijdens pavarotti
Team	zilver Jack	ansems VDL	groep	Santana
Team	zilver gerben	Morsink That’s	Life

WK	5-jarige	springpaarden goud Marcel	Willems Donna	Fortuna
WK	6-jarige	springpaarden goud Maaike	Bijlsma Vedor
WK	7-jarige	springpaarden goud Michael	greeve Ubalia
WK	7-jarige	springpaarden Zilver Willem	greve Uceline
WK	7-jarige	springpaarden Brons gerben	Morsink Zekina	Z

intErnAtionAlE kAmpioEnsChAppEn

Kampioenen 2008
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mennen
WK	para-equestrian	mennen Team	goud Jacques	poppen

Team	goud Liske	van	Someren
Team	goud adriaan	Struijk

WK	para-equestrian	mennen	individueel goud Jacques	poppen
WK	enkelspan	paard	individueel goud Jan	van	den	Broek

Brons Jan	Moonen
WK	vierspan	paard Team	goud iJsbrand	Chardon

Team	goud Koos	de	Ronde
Team	goud Mark	Weusthof

WK	vierspan	paard	individueel goud iJsbrand	Chardon

Kampioenschap naam paard
dressuur
nK	Dressuur	junioren Marjolein	Cho	Chia	Yen Cho’s	pepper
nK	Dressuur	young	riders Lotje	Schoots Reine	B
nK	Dressuur	senioren adelinde	Cornelissen parzival
Endurance
nK	Endurance Jannet	van	Wijk Latino
Eventing
nK	Eventing	junioren Henrieke	Boonzaaijer Foxi
nK	Eventing	young	riders niet	verreden
nK	Eventing	senioren alice	naber-Lozeman Coral	Estate	Tom	Cruise
Jachtpaarden
nK	Jachtpaarden arjen	de	Jong Sir	naughty	by	instinct
springen
nK	Springen	junioren Dominique	Roelofsen Kompromis
nK	Springen	young	riders gerben	Morsink That’s	Life
nK	Springen	senioren Jur	Vrieling VDL	Emmerton
mennen
nK	Enkelspan	paard Jan	van	den	Broek
nK	Enkelspan	pony arjo	van	Kekem
nK	Tweespan	paard Harrie	Verstappen
nK	Tweespan	pony Ewoud	Boom
nK	Vierspan	paard Koos	de	Ronde
nK	Vierspan	pony Jan	de	Boer

nEdErlAndsE kAmpioEnsChAppEn

intErnAtionAlE kAmpioEnsChAppEn - Vervolg
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Aangespannen
nK	Tuigpaarden:	Damesklasse anja	Vinke Lamoer
nK	Tuigpaarden:	Eenspannen	ereklasse Lambertus	Huckriede gSM	Rintje
nK	Tuigpaarden:	Tweespannen	ereklasse Henk	Hammers Tobias	en	Varanno
nK	Tuigpaarden:	Dekhengsten Mark	de	groot Stuurboord
nK	Tuigpaarden	Fries	ras:	Damesklasse Daniella	Smit Keimpe
nK	Tuigpaarden	Fries	ras:	Eenspannen	ereklasse Frits	de	Jong Wierd
nK	Tuigpaarden	Fries	ras:	Tweespannen	ereklasse Udo	de	Haan Wâte	en	Keimpe
nK	Hackneys:	Damesklasse Willeke	Rozendaal Sir	Wesley
nK	Hackneys:	Dekhengsten	grote	maat peter	van	nispen Blokland’s	Shales
nK	Hackneys:	Dekhengsten	kleine	maat peter	van	den	Brink Hillstreet’s	prince
nK	Hackneys:	Eenspannen	ereklasse	grote	maat Lambertus	Huckriede Forewood	Sir	John
nK	Hackneys:	Ereklasse	kleine	maat Lambertus	Huckriede Magic	Victory
nK	Hackneys:	Tweespannen Lambertus	Huckriede Sir	John	en	Fire	Boy

Kampioenschap / Klasse naam plaats
Afdelingsdressuur paarden
Viertallen	Klasse	L LR	De	Voornruiters De	Meern
Viertallen	Klasse	M LR	de	Hoefslag Borssele
Viertallen	Klasse	Z pV	ZEO ‘t	Zand
Zestallen	Klasse	L RV	Exloo Exloo
Afdelingsdressuur pony’s
Viertallen	Cat.	a/B	Klasse	L ppH	’t	Wit	paardje Haghorst
Viertallen	Cat.	C/D/E	Klasse	L pC	De	Jonge	Cavalieren Berkel-Enschot
Viertallen	Cat.	C/D/E	klasse	M pC	Jeanne	d’arc Zeeland
Viertallen	Cat.	C/D/E	klasse	Z ppH	’t	Wit	paardje Haghorst
Zestallen	Cat.	C/D/E	klasse	L pC	Saxe	gotha St.	anthonis
Zestallen	Cat.	C/D/E	klasse	M ppH	’t	Wit	paardje Haghorst
Zestallen	Cat.	a/B	klasse	L pC	‘t	Hoefke Deurne
dressuur paarden paard/pony
Klasse	L2 astrid	Reinders Zolinde
Klasse	M1 Kim	Koolen Voice	ii
Klasse	M2 Floor	Vos Fishermans	Voice
Klasse	Z1 arthur	van	Rooy Spotlight	CCDK
Klasse	Z2 arthur	van	Rooy Equisport	Unlimited

knhs-kAmpioEnEn

hippiAdE

nEdErlAndsE kAmpioEnsChAppEn - Vervolg
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dressuur pony’s
Klasse	L2	Cat.	C Febe	van	Zwambagt prince	Z
Klasse	L2	Cat.	D/E Michelle	Wuyts Kulberg’s	Lancelot
Klasse	L2	Cat.	a/B Fabienne	Lichtenvoort	Cats Joep
Klasse	M1	Cat.	D/E puck	Slaats Ti	Sento
Klasse	M1/M2	Cat.	B Michelle	Berends Himmeren’s	goudtopas
Klasse	M1/M2	Cat.	C Luca	de	Rijck Hollanda	S
Klasse	M2	Cat.	D/E Jolien	van	Kollenburg Sil
Klasse	Z1	Cat.	D/E Jose	Ebben Del	piero
Klasse	Z1/Z2	Cat.	C Sophia	Schumacher gardens	Fabel	TpS
Klasse	Z2	Cat.	D/E antoinette	te	Riele Danny	Boy	B
springen paarden
Klasse	L	 Dennis	van	den	Brink Royal-Queen
Klasse	M Wim	Derks Ultrafox
Klasse	Z Jan	Verellen Varia
Klasse	ZZ Wim	Derks Romantovich	Take	one
springen pony’s
Klasse	L	Cat.	a/B Charlotte	Kennis Lizzy
Klasse	L	Cat.	C Sjoerd	Kommers Sky	Dancer
Klasse	L	Cat.	D/E Kaitlin	Kitto Miss	Bee	Bee
Klasse	M	Cat.	C Maxi	van	Weert prestige
Klasse	M	Cat.	D/E Bo	gaakeer imagine
Klasse	Z	Cat.	C Linsey	Zonnebeld Lizzy
Klasse	Z	Cat.	D/E Jasmijn	de	Ruiter Jem’s	U2
Klasse	ZZ	Cat.	D/E Robin	van	de	Wetering BMC	Magic	Ball
verenigingskampioenschap plaats
paarden RV	Varsseveld	1 Varsseveld
pony's pC	Saxe	gotha St.	anthonis
voltige paard
Dames	Solo	Klasse	a Carola	Sneekes Rummicup
Dames	Solo	Klasse	B Simone	Zomer Cadans
Junioren	Solo Lianne	de	groot Robin	Hood
Junioren	Team De	nieuwe	Heuvel Maurits
Klasse	a/B groenendaal	1 Robin	purina
Klasse	C De	Molen	2 piebald
Klasse	D St.	Hubertus	2 Mando

hippiAdE - Vervolg
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Kampioenschap / Klasse naam paard
Tuigpaarden:	eenspannen	open	klasse nico	Calis neon
Tuigpaarden:	eenspannen	damesklasse Simone	Klinkhamer Sondral
Tuigpaarden:	tweespannen	open	klasse Ben	Schaap VT	Minster/prinsminster
Tuigpaarden	Fries	ras:	eenspannen	open	klasse ad	geurts Davy	g
Hackneys	:	eenspannen	open	klasse piet	graumans Clean	Mat	Discovery
Hackneys:	eenspannen	damesklasse piet	graumans Clean	Mat	Discovery
Hackneys:	tweespannen	open	klasse Werner	Sweens Leyrun	Superb/Leyrun	Dancing

hippiAdE AAngEspAnnEn

Kampioenen 2008

Kampioenschap / Klasse naam paard
dressuur
Klasse	B:	Enkelspan	paarden Marian	Zuidema Liberto	VVH	Lamingo
Klasse	B:	Enkelspan	pony’s ingeborg	Houck Beau
Klasse	B:	Tweespan	paarden nol	Vergeest Sep	en	Vlek
Klasse	B:	Tweespan	pony’s Erwin	Fermont pim	en	Roos
Klasse	L:	Enkelspan	paarden Johannes	Strootman Ziezo
Klasse	L:	Enkelspan	pony’s Cocky	Stijger Jolly
Klasse	L:	Tweespan	pony’s Sietske	Flobbe anders	en	Winnie
Klasse	M:	Enkelspan	paarden arie	Dibbits Vaya
Klasse	L/M:	Tweespan	paarden Thoon	Wever Trude	W	en	ids	W
Klasse	M:	Enkelspan	pony’s Yvonne	de	Ruiter Valdino
Klasse	Z:	Enkelspan	paarden Jan	Bijeman Samor
Klasse	Z:	Enkelspan	pony’s Yvonne	de	Ruiter Cupido
Klasse	M/Z/ZZ:	Tweespan	pony’s Henk	Lichtenberg Rocky	en	Kelly
Klasse	ZZ:	Enkelspan	paarden Wim	Warmenhoven Tubby
Klasse	ZZ:	Enkelspan	pony’s Miralda	Otten Civium	Steef
vaardigheid
Klasse	L:	Enkelspan	paarden Lou	Willemse	 Flame
Klasse	L:	Enkelspan	pony’s Yvonne	de	Ruyter Valdino
Klasse	L:	Tweespan	pony’s Jacob	Huisma Maska	en	Marit
Klasse	L/M:	Tweespan	paarden Joop	gommers Thijs	en	Rinus
Klasse	M:	Enkelspan	paarden Oeds	Bijlsma Collin
Klasse	M:	Enkelspan	pony’s Yvonne	de	Ruyter Cupido
Klasse	M/Z:	Tweespan	pony’s Ernst	Huizing gonda	en	Kasper
Klasse	Z/ZZ:	Enkelspan	paarden Co	van	Wijk Rocky
Klasse	Z/ZZ:	Enkelspan	pony’s Wim	de	Jong prins

hippiAdE mEnnEn
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Kampioenschap / Klasse naam paard
dressuur paarden
Klasse	L2 gisella	Bartels D’artagnan
Lichte	Tour Lynne	Maas Salo
Klasse	M1 Lieke	van	Dommelen Valentino
Klasse	M2 gitte	Frehen Vilona
Klasse	Z1 Dennis	ausma a'hoefs	Unicum	D
Klasse	Z2 Kim	Vugts Feinsinn	nRW
Zware	Tour anky	van	grunsven ipS	painted	Black
Klasse	ZZ	Licht Emmelie	Scholtens Uphill
Klasse	ZZ	Zwaar Willem	Jan	Schotte Twinkel
dressuur pony’s 
Klasse	L	Cat.	a/B aniek	Jansen Spike
Klasse	L2	Cat.	C Tessa	van	Os Marco	Oleander
Klasse	L2	Cat.	D/E neelke	van	Kollenburg Vincent
Klasse	M1	Cat.	D/E Dana	van	Lierop Wengelo's	Ricardo
Klasse	M1/M2	Cat.	a/B aimee	van	neer Twisthoeve's	Sheila
Klasse	M1/M2	Cat.	C Febe	van	Zwambagt King	Z
Klasse	M2	Cat.	D/E Jose	Ebbenn Del	piero
Klasse	Z1	Cat.	D/E Julia	van	Schaik Den	Ostrik's	Daila
Klasse	Z2	Cat.	D/E Maria	van	den	Dungen pan	Tau	B
viertallen kür op muziek paarden
Klasse	L RV	argonaut Haaren
Klasse	M/Z	in	handicap LR	Het	Edele	Ros Haaren
viertallen kür op muziek pony’s
Klasse	L LR	De	Weststichtse	Ruiters Montfoort
Klasse	M pC	Reambo	i Boxtel
springen paarden
Klasse	L Stijn	Theeuwes Dophorma's	Jackal
Klasse	M Richard	Kapteyn Uvaldi
Klasse	Z Bert-Jan	Zuidema UB40
Klasse	ZZ Bert-Jan	Zuidema Update
springen pony’s
Klasse	L	Cat.	a/B anne	Rutten Cinquant's	Signorita
Klasse	L	Cat.	C Kelly	Dirks Oswald
Klasse	L	Cat.	D/E pascalle	van	Boxtel Oliver	de	L'eguille
Klasse	M	Cat.	C Ruud	Jaspers Comback's	Myra
Klasse	M	Cat.	D/E angela	van	Lies King	Kadanz
Klasse	Z	Cat.	C Sanne	de	Jong Maximiliaan
Klasse	Z	Cat.	D/E ank	van	Dongen Marktzicht’s	Boy
Klasse	ZZ	Cat.	D/E Vronie	van	der	Rijt Erbee’s	Odine

indoorkAmpioEnsChAppEn
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Kampioenschap / Klasse naam pony
Vierjarigen Kaylee	van	de	pol Sandokan’s	pardo
Vijfjarigen Laila	Smits nikita	van	den	Hout
Zesjarigen Lars	op	‘t	Hoog Majos	Cannon

JongE drEssuurponY’s

Kampioenen 2008

Kampioenschap / Klasse naam paard/pony
Equipes
pony’s niels	Huizinga Cheryta	gH

Lonneke	Klein	Willink Medusa
Robin	Breunis Black	Dancer
Femke	van	Roekel Batman

paarden
Klasse	L Margo	van	nijnatten Watch	Out
Klasse	M anouk	van	gerven prestige	Z
Klasse	Z alice	naber-Lozeman Coral	Estate	Mitok
pony’s
Klasse	L Sophia	Fabius Bonne	Chance
Klasse	M	 Edith	Chardon Bovenheigraaf’s	Carlo
Klasse	Z Lonneke	Klein	Willink Medusa

EvEntingkAmpioEnsChAppEn

Kampioenschap / Klasse naam paard
Klasse	2:	Enkelspan	paarden Edwin	Mollema
Klasse	2:	Enkelspan	pony’s Vivian	Kribbe
Klasse	2:	Tweespan	paarden Stan	van	Eijk
Klasse	2:	Tweespan	pony’s andré	Vink
Klasse	2-3:	Tandem	pony’s niet	verreden
Klasse	2-3:	Vierspan	paarden niet	verreden
Klasse	2-3:	Vierspan	pony’s Bram	Chardon
Klasse	3:	Enkelspan	paarden Leo	putman
Klasse	3:	Enkelspan	pony’s peter	Vrolijk
Klasse	3:	Tweespan	paarden pierre	Sommers
Klasse	3:	Tweespan	pony’s Wout	Kok

sAmEngEstEldE mEnwEdstriJdEn
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competitie / Klasse naam paard
KnHS/KWpn	Mitsubishi	 hengstencompetitie	
dressuurpaarden	klasse	L

Madeleine	Witte-Vrees Wynton

KnHS/KWpn	Mitsubishi	 hengstencompetitie	
dressuurpaarden	klasse	M

Hans	peter	Minderhoud Johnson

KnHS/KWpn	Mitsubishi	 hengstencompetitie	
dressuurpaarden	klasse	Z

Mirelle	van	Kemenade-Witlox Decor	Dreamcatcher

KnHS/KWpn	Mitsubishi	 hengstencompetitie	
springpaarden	klasse	L

Tom	Brinkman Eurocommerce	Canturano

KnHS/KWpn	Mitsubishi	 hengstencompetitie	
springpaarden	klasse	M

Tom	Brinkman Eurocommerce	Vaillant

KnHS/KWpn	Mitsubishi	 hengstencompetitie	
springpaarden	klasse	Z

Dennis	van	Tilburg Harley	VDL

VdB	Cup	junioren Ruben	Romp Hopes	are	High
VdB	Cup	young	riders Stephanie	Brugman Lacooche
Roelofsen	Raalte	Trophy	Lichte	Tour anne	Fritsen indorado
Roelofsen	Raalte	Trophy	Zware	Tour Frank	Schuttert golden	Eye
Hartog	Lucerne	Trophy Loes	Reinders Jonny
imperial	Riding	Cup Lotte	Jansen Oosteind’s	Rocco
Hoefslag	Dressuur	Cup Christiana	appel Marinetty
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	L Dennis	van	den	Brink Royal	Flush
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	M gerben	Morsink Victor
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	Z Steven	Veldhuis Sushi
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	ZZ anne	van	Vulpen Sharon
Merrell	Cup	paarden	klasse	L RV	argonaut Haaren
Merrell	Cup	paarden	klasse	M/Z LR	Het	Edele	Ros	 Haaren
Merrell	Cup	pony’s	klasse	L LR	De	Weststichtse	Ruiters Montfoort
Merrell	Cup	pony’s	klasse	M pC	Reambo	i Boxtel
Vive	la	Vie	Eventing	Cup alice	naber-Lozeman Coral	Estate	pepper

CompEtitiEs
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Bondstrainer dressuur senioren
sjef Janssen

“Mijn hoogtepunt zal geen grote verrassing zijn. Dat 

was natuurlijk de gouden medaille van Anky. Wat me 

daar nog het meest van bijstaat waren de minuten 

voordat ze de kür op muziek ging rijden. Ik stond bij de 

losrijbak en kon van daaruit zien hoe Isabel Werth in de 

fout ging met Satchmo. Nadat dat gebeurd was kwam 

er rust over me heen. Ik dacht ‘als we nu geen gekke 

dingen doen komt die gouden medaille goed’. 

Het moment waar nu nog steeds de draak mee wordt 

gestoken is, dat Anky me niet kon vinden net nadat 

ze goud had gewonnen. Het is een automatisme van 

me om na de rit naar het secretariaat te gaan om de 

punten binnen te zien komen. Ik heb ‘haar zoektocht’ 

toen totaal niet meegekregen en was heel verbaasd 

daarmee geconfronteerd te worden.”
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Wereldkampioen	worden	op	68-jarige	leeftijd.	Dat	

overkwam	Jan	van	den	Broek,	ex-varkenshouder	in	

nistelrode,	bij	de	enkelspannen.	in	2004	had	de	men-

ner	er	al	eens	aan	geroken.	Toen	werd	hij	winnaar	van	

het	zilver.	Zijn	compagnon	in	het	succes	is	de	13-jarige	

Oscar	(v.	inspekteur).	Die	krijgt	alle	eer	van	zijn	baas.	

“Oscar	heeft	zo	veel	uitstraling	en	hij	is	zo	apart,	met	

zoveel	tact	in	zijn	bewegingen,	dat	je	hem	gerust	

uniek	mag	noemen,”	zegt	de	inmiddels	69-jarige	

wereldkampioen.	“Hij	is	zo	gaaf	om	te	rijden.	Hij	is	zo	

los	in	zijn	lijf.	Zo’n	paard	tref	je	maar	eens	in	je	leven.”	

Tot	zover	de	loftrompet	van	de	anders	zo	nuchtere	

Brabander.	Jan	van	den	Broek	is	zeer	professioneel	

met	zijn	sport	bezig.	“We	hebben	veel	aan	conditie-

training	en	dressuur	gedaan.	ik	rijd	van	stal	zo	het	

bos	in	en	kan	daar	onbeperkt	rijden.	Daar	voelt	Oscar	

zich	heel	goed	bij.”	alle	steun	krijgt	hij	van	zijn	vrouw	

en	zoon.	“Wilbrord	gaat	al	zeven	jaar	als	groom	mee.	

Hij	heeft	er	kijk	op	en	zegt	ook	echt	of	het	goed	loopt	

of	beter	moet.	We	zijn	niet	gauw	tevreden.”	

Jan van den Broek 
wereldkampioen op leeftijd

Jaarverslag 200865Jaarverslag 200864 Interview



Die	zelfkritiek	heeft	in	de	afgelopen	jaren	zijn	vruchten	

afgeworpen.	Jan	van	den	Broek	verloor	nauwelijks	een	

wedstrijd	en	is	vanaf	2004	onafgebroken	nationaal	

kampioen	met	Oscar	geworden,	al	was	het	niet	altijd	

juichen	geblazen.	“in	2006	tijdens	het	wereldkampi-

oenschap	in	italië	ging	het	rijtuig	om	en	ik	lag	uit	de	

wedstrijd.	in	2010	is	het	wereldkampioenschap	we-

derom	in	italië.	ik	wil	laten	zien	dat	het	ook	daar	kan”,	

aldus	Van	den	Broek.	“ik	ben	van	plan	nog	even	door	te	

gaan,	tenminste	als	mijn	gezondheid	het	toelaat.”	

Dit	is	ongetwijfeld	een	tegenslag	voor	de	concur-

rentie,	want	met	Oscar	voor	het	rijtuig	is	hij	een	heel	

geduchte	concurrent.	De	dressuur	en	de	vaardigheid	

zijn	de	sterke	punten	van	Jan	van	den	Broek.	in	de	

marathon	is	hij	te	kloppen,	maar	je	moet	van	goeden	

huize	komen	om	hem	echt	op	afstand	te	rijden.	“in	de	

marathon	merk	ik	dat	je	toch	wat	ouder	wordt.		

Je	reactiesnelheid	wordt	iets	minder,	maar	met	

Wilbrord	als	groom	aan	boord	is	dat	geen	enkel	pro-

bleem.	Zijn	aanwijzingen	zorgen	ervoor	dat	ik	maar	

heel	weinig	tijd	verlies.”

Over	zijn	kansen	is	Jan	van	den	Broek	optimistisch.	

“Oscar	steekt	er	met	kop	en	schouders	bovenuit.	Dat	

betaalt	zich	al	direct	uit	in	de	dressuur.	ik	vind	dat	

de	concurrentie	te	weinig	in	goede	paarden	inves-

teert,	maar	ik	vind	het	wel	best	zo.”	Verder	nog	iets	te	

wensen	op	paardengebied?	“ik	zou	het	leuk	vinden	

om	Oscar	eens	in	het	vierspan	te	zien	lopen.	iJsbrand	

Chardon	heeft	het	er	al	jaren	over”,	aldus	liefhebber	

Jan	van	den	Broek.

Jaarverslag 200865Jaarverslag 200864 Interview
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11. 

Financiën
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1. BAlAns pEr 31 dECEmBEr 2008 (nA BEstEmming rEsultAAt)      
   
ACtivA

31-12-2008 31-12-2007
€ € € €

vaste activa
immateriële vaste activa 
Software	in	ontwikkeling 654.291 442.298
Software		 529.868 386.223

1.184.159 828.521

materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen	en	bedrijfsterreinen 5.375.829 4.656.089
inventaris	centrum	en	kantoor 749.735 520.161

6.125.564 5.176.250

vlottende activa

voorraden	 162.891 154.101

vorderingen en overlopende activa 
Debiteuren	 551.478 331.621
Rek.crt	SRR 11.441 15.733
Belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen	 56.950
Overige	vorderingen	en	overlopende	activa	 813.168 816.402

1.376.087 1.220.706

Effecten	 0 113.945

liquide middelen 563.974 3.452.669

totaal activa 9.412.675 10.946.192



Jaarverslag 200868

1.	 Balans	per	31	decemBer	2008	(na	Bestemming	resultaat)	vervolg	 	 	 	
	 	 	 	 	
passiva

31-12-2008 31-12-2007
€ € € €

eigen	vermogen	
Kapitaal   5.092.913 4.964.470
Bestemmingsreserves      805.509 1.390.509

5.898.422 6.354.979

voorzieningen 45.479 396.546

Kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva
Crediteuren 1.296.981 1.108.038
Belastingen en premies sociale verzekeringen 142.918 125.780
Pensioenpremie 51.467 28.836
Overige schulden en overlopende passiva 1.939.534 2.902.013
Vooruit ontvangen subsidie VWS 297
Rek. crt St. Veilige Paardensport 37.577 30.000

3.468.774 4.194.667

totaal	passiva 9.412.675 10.946.192

2.	staat	van	Baten	en	lasten	over	2008	

2008 2007 Begroting
2008

Baten € € €

Contributie 2.081.334 1.966.775 2.022.000
Abonnementen 1.295.853 1.245.238 1.312.000
Startkaarten 2.685.934 2.545.206 2.675.000
Startcoupons en inschrijfformulieren 1.741.813 1.657.789 1.603.000
I&R 190.933 237.402 240.000
FEI en registratiegelden 396.048 373.950 330.000
Verlenging Ruiter- en Koetsierbewijs 487.602 456.471 482.000
Sponsoring 1.071.321 691.196 1.022.000
TV- rechten 18.750 35.000 25.000
Cursusopbrengsten 765.343 757.576 695.000
Subsidie Opleidingen 69.725 101.700 80.000
Externe opbrengsten Accommodaties 951.247 1.092.238 993.000

Financiën
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2008 2007 Begroting
2008

Baten - vervolg € € €

Subsidie	Topsport	 1.362.549 717.440 1.290.000
Wedstrijdheffing	(nat/int)	adm.kosten	intern.wedstr. 941.177 847.899 785.000
Bondsbureau/verenigingsondersteuning 329.283 222.308 377.000
instellingssubsidie 327.322 319.681 319.000
Overige	baten	 629.910 444.277 235.000

totaal baten 15.346.144 13.712.146 14.485.000

lasten 

personeelskosten	 5.187.162 4.962.559 4.915.000
Herstructureringskosten -315.854 100.000 												-	
Huisvestingskosten	 382.894 380.427 358.000
Kosten	activiteiten	centrum	 318.068 303.759 269.000
Verenigingsactiviteiten	en	wedstrijdorganisatie	 2.410.020 1.985.530 2.200.000
pR	en	voorlichting 1.400.952 1.310.745 1.394.000
Bijzondere	activiteiten	 333.577 244.446 305.000
Topsport 628.989 548.317 550.000
Regioafdrachten 306.460 311.066 300.000
afschrijvingskosten	 544.583 356.056 458.000
Trainingen	en	uitzendingen	sportactiviteiten 1.961.569 962.819 1.970.000
automatisering 660.312 1.045.338 505.000
iCT-	projectkosten	 902.738 0 												-	
Overige	bedrijfskosten	 1.196.395 1.117.555 1.140.000
Onvoorzien 	 														-	 100.000

totaal lasten 15.917.865 13.628.617 14.464.000

	 	 	
Exploitatieresultaat -571.721 83.529 21.000

financieel resultaat 115.164 105.023 												-	

resultaat -456.557 188.552 21.000

resultaatbestemming
Bestemmingsreserve	iCT -570.000 -384.491 												-	
Bestemmingsreserve	KWp	(ver.ondersteuning) 												-	 0 												-	
Bestemmingsreserve	groot	onderhoud 												-	 0 												-	
Bestemmingsreserve	uitzending 												-	 50.000 												-	
Bestemmingsreserve	sportontwikkeling -15.000 120.000 												-	

-585.000 -214.491 0

totaal 128.443 403.043 21.000

Financiën
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ACCountAntsvErklAring

Opdracht
Wij	hebben	gecontroleerd	of	de	in	dit	verslag	opgenomen	verkorte	jaarrekening	(hoofdstuk	11)	van	de	Koninklijke	nederlandse	Hippi-
sche	Sportfederatie	te	Ermelo	over	2008	op	de	juiste	wijze	is	ontleend	aan	de	door	ons	gecontroleerde	jaarrekening	2008	van	de	
Koninklijke	nederlandse	Hippische	Sportfederatie.	Bij	die	jaarrekening	hebben	wij	op	20	april	2009	een	goedkeurende	accountants-
verklaring	verstrekt.	Het	bestuur	van	de	vereniging	is	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	de	verkorte	jaarrekening	in	overeen-
stemming	met	de	grondslagen	zoals	gehanteerd	in	de	jaarrekening	2008	van	de	Koninklijke	nederlandse	Hippische	Sportfederatie.	
Het	is	onze	verantwoordelijkheid	een	accountantsverklaring	inzake	de	verkorte	jaarrekening	te	verstrekken.

Werkzaamheden
Wij	hebben	onze	controle	verricht	 in	overeenstemming	met	nederlands	recht.	Dienovereenkomstig	dienen	wij	onze	controle	
zodanig	te	plannen	en	uit	te	voeren	dat	een	redelijke	mate	van	zekerheid	wordt	verkregen	dat	de	verkorte	jaarrekening	op	de	
juiste	wijze	is	ontleend	aan	de	jaarrekening.

Wij	zijn	van	mening	dat	de	door	ons	verkregen	controle-informatie	voldoende	en	geschikt	is	als	basis	voor	ons	oordeel.

Oordeel
naar	ons	oordeel	is	de	verkorte	jaarrekening	in	alle	van	materieel	belang	zijnde	aspecten	op	de	juiste	wijze	ontleend	aan	de	jaar-
rekening.

Toelichting
Wij	vestigen	er	de	aandacht	op	dat	voor	het	inzicht	dat	vereist	is	voor	een	verantwoorde	oordeelsvorming	omtrent	de	financiële	
positie	en	de	resultaten	van	de	vereniging	en	voor	een	toereikend	inzicht	in	de	reikwijdte	van	onze	controle	de	verkorte	jaarreke-
ning	dient	te	worden	gelezen	in	samenhang	met	de	volledige	jaarrekening,	waaraan	deze	is	ontleend,	alsmede	met	de	door	ons	
daarbij	op	20	april	2009	verstrekte	goedkeurende	accountantsverklaring.	Deze	toelichting	doet	geen	afbreuk	aan	ons	oordeel.

amersfoort,	26	mei	2009

Ernst	&	Young	accountants	LLp

w.g.	S.p.M.	Timmerman	Ra

Financiën
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Bondscoach eventing senioren
martin lips

“Tweede worden in Aken was voor Tim geweldig. En door dat 

resultaat mocht hij naar de Olympische Spelen. Het doel was om 

een of twee ruiters in Hong Kong te laten starten en dat is gelukt. 

Aken was ook heel leuk. Tim stond voor de cross als een van de 

weinige ruiters op nul. Tijdens de cross liep Oncarlos heel fijn en 

zeker de finish daarvan is me bijgebleven. Toen wist ik zeker dat 

hij de eindstreep had gehaald en dat Tim naar de Olympische 

Spelen zou gaan. Die twee evenementen heb ik als top ervaren, 

net als het Nederlands Kampioenschap van de junioren in Breda. 

De jonge ruiters reden in dat internationale veld met senioren 

heel mooi mee.”

“Het Europees Kampioenschap junioren was speciaal voor 
me. Er ging een ruiter mee die net een nieuw paard had. 
Het was hun eerste grote wedstrijd als combinatie. We 
wilden voorzichtig zijn want het is de bedoeling dat ze 
nog een lange toekomst voor zich hebben. Maar ze hebben 
het super gedaan. Twaalf kilometer per uur aangehouden 
in een zeer zware omgeving. Ik vond dat alle junioren 
goed hebben gereden. Senioren zouden het daar nog 
moeilijk hebben gehad. Zij hadden vorig jaar in Maleisië 
het wereldkampioenschap. Een hele bijzondere omgeving 
waar je niet zomaar met je paard komt. Het was een ex-
periment om de paarden in de winter voor te bereiden op 
de hitte en luchtvochtigheid, maar ze hebben uiteindelijk 
naar hun kunnen gepresteerd.”

Bondscoach endurance
mechteld gerding
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hoofdsponsor

Rabobank	nederland	 	 Utrecht

sponsors	

anemone	 	 	 	 Scherpenzeel

Bavaria	n.V.	 	 	 	 Lieshout

BMC	 	 	 	 	 amersfoort

Van	den	Boogaard	Snelvervoer		 geldrop

Brokx	Sport	BV	 	 	 	 Raamsdonksveer

CHiO	Rotterdam	 	 	 Rotterdam

Daaleman	Ruitersport	 	 Empe

Divoza	 	 	 	 	 Leek

Dijkgraaf-Reinders	 	 	 apeldoorn

Hartog	Lucerne	 	 	 	 abbekerk

Hippisch	Organisatie-	en	adviesburo	Wivaldi	

	 	 	 	 	 	 groenekan

Hodij	Coatings	 	 	 	 Hoogeveen

Jansen	international	Trading	B.V.	 Hillegom

Koninklijke	Ver.	Het	Friesch	paarden-Stamboek	

	 	 	 	 	 	 Drachten

De	Kroo	Ruitersport	 	 	 nieuw	en	

	 	 	 	 	 	 St.	Joosland

nederinum	BV	/	imperial	Riding	 Zwanenburg

Hotel	Overbosch	 	 	 garderen

pK	international	Sportswear	 	 Kockengen

Ricoh	 	 	 	 	 ’s-Hertogenbosch

Roelofsen	Raalte	B.V.		 	 Raalte

Sprey	peetoom	Communications	 Ermelo

Staalservice	Zuidbroek	 	 Zuidbroek

Subli	paardenvoeders	 	 Lochem

United	Soft	Drinks	BV	 	 Utrecht

Verkeersschool	Blom	 	 Etten-Leur

De	Vries	Transportgroup	 	 Veendam

	

vriendenclub	

a.S.	Jumping	Design	B.V.	 	 Swalmen

Blankespoor	BV		 	 	 putten

Brinco	Stallenbouw	 	 	 De	Bilt

Drukkerij	Twello	BV	 	 	 Twello

Konings-Zuivel	 	 	 	 Bergambacht

Kuijf	&	Zn.	 	 	 	 nieuwkoop

12.

Overzicht sponsors en 
Vriendenclub 2008
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Teammanager voltige
roos slottje

”Een bijna voltallige delegatie op het wereldkampioen-

schap was een goede impuls voor onze sport. Er zaten veel 

fans voor ons op de tribune en de ervaring die de deelne-

mers opdeden gaf iedereen een boost. Nederland heeft ta-

lent en kan presteren op een toernooi. Het was daarnaast 

een unicum dat we een mannelijk teamlid hadden. En hij 

presteerde goed. Dat geldt ook voor het begeleidingsteam 

waar ik deel van uit maak. Het was in eerste instantie 

afwachten wat we konden verwachten, maar heel leuk 

om te zien hoe mensen in een toernooi groeien. Tijdens 

het WK maakte ik ook mijn debuut als chef d’equipe, heel 

spannend. De communicatie tussen de kaderleden en 

bondscoach Christoph Lensing kwam voor mijn rekening 

en dat is allemaal naar tevredenheid verlopen.”
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Bondscoach dressuur junioren en young 
riders en moeder van Imke Schellekens

tineke Bartels-de vries

“We hebben op het Europese Kampioenschap in Portugal de 

absolute top gehaald met onze zeven medailles. Het team van de 

junioren won daar zilver en de young riders wonnen de gouden 

teammedaille. Met daarnaast nog vijf individuele medailles was 

het echt super.

Als moeder van Imke was het hoogtepunt natuurlijk de Olym-

pische Spelen. Ik was heel blij met de zilveren teammedaille. 

We hebben in Hong Kong veel meegemaakt, zowel hoogte- als 

dieptepunten. Alles wat er op de Spelen gebeurt, wordt vele ma-

len vergroot. De deceptie is erger dan normaal en de blijdschap 

ervaar je in de overtreffende trap.”

Voormalig directeur Topsport en 
Internationale Zaken KNHS
george de Jong

“De derde gouden Olympische medaille van Anky van Grunsven was 

voor mij het hoogtepunt van 2008. Ik heb ze alle drie, ook de plakken 

van Sydney en Athene, live mogen beleven. Een fantastische erva-

ring. Ook voor de Olympische prestaties van Angelique Hoorn, Marc 

Houtzager en ‘coming man’ Tim Lips heb ik veel respect. En natuurlijk 

de absolute topper IJsbrand Chardon, die met een hernia toch weer 

wereldkampioen werd. Een echte professional.  Het was ook een jaar 

waarin duidelijk werd dat alle paardensporters vanaf nu moeten 

vechten voor een schone en eerlijke sport en elkaar daarop moeten 

aanspreken. Alleen dan is paardensport in de toekomst nog mogelijk.”
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Bondscoach springen pony’s, 
junioren en young riders
sven harmsen

“De zilveren teammedailles, die de young riders en 

de ponyruiters wonnen, waren beide een verrassing. 

Van de young riders had ik helemaal geen medaille 

verwacht, en bij de pony’s dacht ik aan een gouden. 

De successen, die we het afgelopen jaar hebben 

behaald, zijn voor een groot deel tot stand gekomen 

door de prettige samenwerking met de ruiters. Er is 

meer duidelijkheid en eerlijkheid. Daarnaast zetten 

de topruiters zich meer in voor de jeugd. Ook spreek ik 

twee of drie keer per week met Rob Ehrens, de bonds-

coach van de senioren. We werken in goede harmonie 

samen en zorgen dat de neuzen dezelfde kant op 

staan. Dat is nog wel het belangrijkste.”
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Jacques	poppen	kreeg	in	2008	twee	gouden	medail-

les	omgehangen	tijdens	het	wereldkampioenschap	

voor	menners	met	een	lichamelijke	beperking	in	het	

Duitse	greven-Bockholt.	En	dat	terwijl	de	groninger	

in	feite	nog	maar	kort	meerijdt	met	zijn	veertienjari-

ge	Friese	merrie	nienke.	Veertien	jaar	geleden	kwam	

Jacques	poppen	als	gevolg	van	een	auto-ongeluk	in	

een	rolstoel	terecht.	Dit	ongeluk	zette	het	leven	van	

de	bon	vivant	en	horecaondernemer	compleet	op	zijn	

kop.	Hij	pakte	zijn	leven	weer	op	en	begon	samen	met	

zijn	vrouw	Eva	een	eigen	communicatiebureau.	Met	

paarden	had	hij	niets.	Zijn	vrouw	Eva	wel,	want	die	is	

verknocht	aan	het	Friese	paard.	Zo’n	vijf	jaar	gele-

den	nam	Jacques	poppen	zelf	de	leidsels	in	handen	

en	raakte	ook	besmet	met	het	paardenvirus.	Met	

paard	en	rijtuig	kon	hij	ineens	op	veel	meer	plaatsen	

komen.	Duinen	en	strand	lagen	weer	binnen	bereik.	

Twee	jaar	geleden	reed	hij	zijn	eerste	WK	in	de	aange-

paste	mensport.	Dat	was	in	Hellendoorn.	Het	leverde	

zilver	op.	“ik	kwam	net	te	kort	voor	goud”,	zegt	hij.	in	

2008	pakte	hij	dubbel	goud.	

gouden Jacques poppen 
houdt van opschieten
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Jacques	poppen	rijdt	op	dit	moment	mee	in	de	klasse	

3	van	de	valide	mensport.	Daar	ligt	zijn	hart.	De	klasse	

4	lonkt.	“ik	wil	de	top	bij	de	enkelspannen	bereiken.	ik	

hoop	me	binnen	niet	al	te	lange	tijd	te	kunnen	meten	

met	valide	menners	in	de	zwaarste	klasse”,	zegt	

poppen,	die	zijn	zwakke	punt	kent.	“De	dressuur	met	

nienke	moet	beter.	Daar	trainen	we	hard	voor	met	

onder	andere	Riny	Rutjens.	in	de	marathon	is	nienke	

een	fantastisch	paard.	Ze	is	heet	voor	een	Fries.	Dat	

bevalt	mij	buitengewoon.	nienke	weet	van	aanpak-

ken	in	het	terrein,	maar	die	karaktertrek	maakt	de	

merrie	in	dressuur	minder	gemakkelijk.”

	

nienke	is	nu	op	haar	top.	is	opvolging	al	voorzien?	

“ik	heb	Beauty,	negen	jaar	oud	en	minder	fel	dan	

nienke.	Daar	rijd	ik	een	goede	dressuur	mee,	maar	in	

de	marathon	is	het	geen	nienke.”	Wel	eens	aan	een	

ander	ras	gedacht?	“Dat	is	een	gevoelig	punt,”	vertelt	

Jacques	poppen.	“Voor	Eva	bestaan	alleen	Friese	paar-

den	en	we	beoefenen	de	mensport	samen”,	zegt	hij.	

Jacques	poppen	zou	best	wel	eens	een	ander	paard	

willen.	“ik	heb	al	ervaring	opgedaan	met	paarden	

waar	meer	bloed	in	zit.	Ze	bevallen	me	wel,	want	

ik	hou	van	opschieten.	aan	de	andere	kant	moet	ik	

erkennen	dat	je	een	Fries	paard	nog	wel	eens	kunt	

laten	staan	om	er	vervolgens	weer	probleemloos	mee	

weg	te	rijden.	KWpn-paarden	zijn	in	dat	opzicht	soms	

moeilijker”,	relativeert	hij.	in	welke	samenstelling	dan	

ook,	Jacques	poppen	blijft	mennen	en	wil	hogerop.	

“Het	is	mijn	lust	en	mijn	leven	en	ik	doe	er	alles	aan	

om	op	het	WK	in	2010	weer	te	kunnen	scoren.”
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13.

Colofon

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Vestiging KnHS-centrum	Ermelo
	 postbus	3040
	 3850	Ca	Ermelo
	 Tel.	0577-408200
	 Fax	0577-401725
	 E-mail:	info@knhs.nl
	 Website:	www.knhs.nl
	 Bezoekadres:	De	Beek	125,	Ermelo

Fotografie  archief	KnHS
	 	 arnd	Bronkhorst
	 	 Dirk	Caremans
	 	 Rinaldo	de	Craen
	 	 Hippoevent
	 	 Bart	van	der	Hoek
	 	 Boelo	Meijer
	 	 Jacob	Melissen
	 	 Karin	van	der	Meul
	 	 paul	van	Oers
	 	 arjen	van	der	Spek
	 	 Troullioud	Fotografie
	 	 Rijk	van	Vulpen
	 	 Jantien	van	Zon

Coördinatie en eindredactie KnHS,	afdeling	Marketing	&	Communicatie

Grafische vormgeving interface	Communicatie,	Ede
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Bondscoach eventing pony’s
Jan huizinga

“Het moment dat een van mijn pupillen in Arville 

uit de cross kwam en won, herinner ik me het 

meest. Het was voor het laatst dat ze meereden 

bij de pony’s, dus daarna kwam het moment van 

afscheid. Dat gaat voor mij ieder jaar zo. Het Euro-

pees Kampioenschap is afgelopen, in augustus 

afkicken en in september weer opnieuw begin-

nen. Het is fijn als je kinderen wat langer onder je 

hoede hebt, dan kun je voortbouwen op prestaties. 

Als ze ouder worden bouw je een goede vertrou-

wensband op waardoor je dieper op de dingen 

kunt ingaan. Zij durven dan ook wat te zeggen 

als er iets is. Ouders gaan daar ook in mee en dat 

is niet onbelangrijk. Zij kennen vaak de grens van 

hun kinderen niet en zo is het telkens weer een 

uitdaging om iedereen dezelfde richting op te 

krijgen.”
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Bijlage 1.

Goed Sportbestuur
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aanbeveling onderwerp stand van zaKen

1 Eenheid	in	beleid,	organisatie	en	structuur. Wordt	gedaan.
2 Topsportstatuut Wordt	 inhoud	aan	gegeven	door	het	 afsluiten	 van	

topsportovereenkomsten.
3 Financieel	statuut Treasurystatuut	is	vervaardigd,	maar	dient	nog	vast-

gesteld	te	worden.
4 Besturingsmodel:	 vaststellen	 hoe	 de	 organisatie	

wordt	bestuurd.	Regelmatig	actualiseren.
Wordt	gedaan.

5 Bestuursfuncties:	 juiste	 persoon	 op	 juiste	 plaats,	
voldoende	vernieuwing,	 transparantie	 in	wijze	van	
benoemen.

Wordt	aan	voldaan.

6 gedragscode	bestuur. is	aanwezig	en	door	Ledenraad	vastgesteld.
7 Bestuurdersaansprakelijkheid. Er	is	een	bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
8 Transparantie.	 Bestuur	 vergadert	 volgens	 jaarlijks	

vastgesteld	 schema	 en	 is	 transparant	 over	 agenda	
en	bestuursbesluiten,	die	de	Ledenraad	aangaan.

Wordt	aan	voldaan.

9 aftreden	 bestuursleden.	 Het	 bestuur	 bevordert	
tussentijds	aftreden	bij	onvoldoende	functioneren.

Wordt	aan	voldaan.

10 agenda	 bestuur.	 Bestuur	 overlegt	 tenminste	
eenmaal	per	jaar	over	algemeen	beleid	en	strategie,	
eigen	werkwijze	en	taakverdeling	en	de	relatie	met	
de	directie.

Wordt	aan	voldaan.

11 Directiestatuut. is	aanwezig.
12 Controle	taak	aLV. De	 Ledenraad	 kan	 zijn	 controlerende	 taak	 uitoe-

fenen.
13 Statuten	en	reglementen. Van	de	genoemde	reglementen	ontbreekt	een	rege-

ling	tegen	discriminatie/racisme.

Actuele stand van zaken goed sportbestuur per ultimo 2008

Conclusie:

De	KnHS	voldoet	nagenoeg	aan	het	thema	goed	Sportbestuur.



Jaarverslag 200882





Jaarverslag 2006

knhs-stijlelementen in cmyk (voorbeelden)

Jaarverslag 
2008

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatieknhs-stijlelementen in cmyk (voorbeelden)

www.knhs.nl

Jaarverslag  KN
H

S  2008

knhs-stijlelementen in cmyk (voorbeelden)knhs-stijlelementen in cmyk (voorbeelden)




