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1. Voorwoord Martien van den Heuvel – voorzitter 

SPORTBOND IN BEWEGING 

De KNHS is een sportbond in beweging.  

Een sportbond timmert aan de weg als de sportieve prestaties vooruitgang laten zien. Het jaar 

2009 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de Nederlandse dressuurtop de decennialange 

hegemonie van de Duitse dressuurruiters doorbrak. Tijdens het Europees Kampioenschap Dressuur 

te Windsor wonnen ‘onze toppers’ teamgoud en bijna alle individuele medailles. Individueel 

Europees goud was er voor Edward Gal met de publiekslieveling Moorlands Totilas, die met nieuwe 

wereldrecords grenzen heeft verlegd, en voor Adelinde Cornelissen met de aansprekende Parzival.  

Bij de springruiters was Albert Zoer met een bronzen medaille tijdens het E.K. en een derde plaats 

in de finale van de Wereldbeker heel succesvol. Hij is de eerste Nederlandse springruiter, die de 

top van de FEI-ranking Jumping bereikte. 

Trots kunnen we zijn op de twee Europese Kampioenschappen voor junioren en young riders, die in 

Nederland werden verreden. De springjeugd kwam aan start in Hoofddorp, dat een prachtig en 

zeer geslaagd evenement heeft neergezet. De dressuurjeugd was te gast op het KNHS-centrum te 

Ermelo. De vele complimenten na afloop onderstreepten de waardering van de deelnemers en hun 

begeleiders van een goed georganiseerd kampioenschap, dat voor ons land, onder aanvoering van 

Lotje Schoots, ook nog eens heel succesvol verliep. 

Het maatschappelijke denken over sport is in een stroomversnelling geraakt. Sport wordt steeds 

meer gezien als een belangrijk middel om sociale cohesie en een gezonde wijze van leven te 

bewerkstelligen. Het door NOC*NSF ontwikkelde Olympisch Plan 2028 is door de politiek op 

nationaal, provinciaal en lokaal niveau breed onderschreven en heeft de sport een breed draagvlak 

gegeven. In verschillende delen van het land zijn initiatieven ontstaan om accommodaties te 

ontwikkelen, die passend moeten zijn bij de internationale status, die de Nederlandse 

paardensector en paardensport zich heeft verworven. De KNHS volgt deze ontwikkelingen met 

belangstelling. 

De KNHS blijft inzetten op groei van het ledental en het verbeteren van de dienstverlening aan 

verenigingen en leden. Het versterken van de verenigingen, onze voorposten in het veld en het 

kloppend hart van de KNHS, is een speerpunt van beleid. Een sterk opererende vereniging 

faciliteert haar leden met een veilige accommodatie en deskundige instructeurs, staat midden in de 

maatschappij en behartigt de belangen van wedstrijd- en recreatiesporters. Een groeiend ledental 

willen we ook realiseren door onze sport laagdrempeliger te maken. Elders in dit jaarverslag leest u 

daar meer over. 

Ook in 2009 speelde het paardenwelzijnsbeleid een belangrijke rol. De Sectorraad Paarden 

presenteerde een breed gedragen welzijnsnota en een inventarisatie van wat er binnen de sector in 

het kader van welzijn gebeurt en is gebeurd, kreeg royale waardering van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is niet mijn gewoonte om in het jaarverslag 

medebestuursleden te complimenteren, maar ditmaal maak ik een uitzondering voor Jaap Werners, 

die zich een enorme inspanning heeft getroost om het welzijnsbeleid binnen de KNHS en binnen de 

Sectorraad Paarden handen en voeten te geven. Als geen ander zag hij het maatschappelijke 

belang van dit onderwerp en wees hij erop, dat een goed welzijnsbeleid essentieel is voor het 

voortbestaan van onze sport. 
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Een goede samenwerking met de internationale koepelorganisatie FEI, de Ministeries van LNV en 

VWS, de sportkoepel NOC*NSF, de FNRS, de SRR, de SVP, de ORUN, provinciale en lokale 

overheden en sport- en fokkerijorganisaties is voor de KNHS vanzelfsprekend. Vanuit het 

Federatiebestuur is veel energie gestoken in het vervaardigen van voorstellen om te komen tot een 

andere organisatorische opzet binnen de FEI. Helaas bleek de tijd daarvoor nog niet rijp. De 

samenwerking met de FNRS werd geïntensiveerd. Samen werken we aan een gemeenschappelijk 

belang: een laagdrempelige instroom in de sport. 

Waardering en dank is op zijn plaats voor iedereen, die het mogelijk maakt dat onze sport wordt 

beoefend. Onze sport zou onbetaalbaar worden als de inzet van de duizenden vrijwilligers er niet 

zou zijn. Graag complimenteer ik ook de bestuurders van de evenementen, die in deze tijd van 

economische neergang telkens weer kans zien om ‘hun’ evenement doorgang te laten vinden. Het 

moet te maken hebben met de liefde voor onze sport en met de liefde voor dat edele dier, dat ons 

steeds weer boeit en verrast. 

Ondanks de recessie en de slechte economische omstandigheden groeide het ledental, een 

verheugende ontwikkeling die slechts bij enkele sportbonden werd vastgesteld. Door financieel 

gezien tijdig pas op de plaats te maken –we stelden enkele investeringen uit en ons 

uitgavenpatroon bij- konden we het jaar met een positief financieel resultaat afronden.  

De paardensector is na het voetbal de tweede ‘sportindustrie’ van ons land met een 

(gegenereerde) omzet, die omstreeks € 1,75 miljard bedraagt. De paardensport behoort inmiddels 

tot de top-5 van sportbonden. De sportpaardenfokkerij is internationaal toonaangevend. Het 

hippische bedrijfsleven (manegebedrijven, toeleveranciers voor de sport, de internationale 

paardenhandel) timmert aan de weg. Het succesverhaal ‘Nederland – Paardenland’ vraagt om een 

gemeenschappelijke belangenbehartiging. Daarvoor is de Sectorraad Paarden in het leven 

geroepen. De KNHS pleit voor een sterkere positie ervan en betreurt het, dat het belang ervan nog 

steeds onvoldoende sectorbreed wordt gedeeld. 

Deze toonaangevende rol schept verplichtingen. De Nederlandse paardensector is in beweging. We 

willen met de sport nieuwe wegen inslaan. Van onze paarden zien we graag, dat ze ‘voorwaarts 

zijn’. Met dat beeld voor ogen staan we de komende jaren voor nieuwe uitdagingen. Aan de KNHS 

zal het niet liggen; we gaan ze graag aan, intern en extern. 

 

Martien van den Heuvel 

Voorzitter           

 

Ermelo, maart 2010
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2. Algemeen: de paardensporter centraal! 

VAN INTROVERT NAAR EXTRAVERT 

De KNHS heeft zich in enkele jaren tijd ontwikkeld tot een van de toonaangevende sportbonden in 

ons land. Een lange reeks van sportieve successen (met sinds 1992 op alle Olympische Spelen 

eremetaal) en de unieke persoonlijkheid van Anky van Grunsven zorgden voor een toenemende 

belangstelling voor de paardensport. Na de fusie op 1 januari 2002 leidde de KNHS als organisatie 

een aantal jaren een introvert bestaan; de interne organisatie en de financiën moesten eerst op 

orde worden gebracht en verschillende ‘bedrijfsculturen’ moesten langzaamaan plaatsmaken voor 

een nieuwe KNHS-cultuur. Dat was geen eenvoudig proces; mensen met fusie-ervaringen zullen 

dat herkennen en erkennen.  

De laatste jaren is de KNHS een veel meer extraverte organisatie geworden. De interne organisatie 

is op orde, het managementteam compleet en uitgebalanceerd. Een moeizaam en langdurig 

automatiseringsproces kwam tot een goed einde en dagelijks worden daarvan nu de vruchten 

geplukt. De KNHS richtte in toenemende mate de blik naar buiten. De communicatie werd 

geprofessionaliseerd; onze mediamix bereikt vele doelgroepen. Aan maatschappelijke 

ontwikkelingen, zoals de roep om een veilige paardensportbeoefening en een adequaat 

welzijnsbeleid, werd invulling gegeven; de KNHS was de eerste organisatie in de paardensector, die 

een eigen welzijnsbeleid ontwikkelde, implementeerde en vernieuwde. Bestuursleden, MT-leden en 

medewerkers ondersteun(d)en en lever(d)en bijdragen aan ontwikkelingen binnen en de 

organisatorische ontwikkeling van de FEI, NOC*NSF en de Sectorraad Paarden. 

Vanaf de fusie heeft het Federatiebestuur steeds naar samenwerking en samenwerkingsmodellen 

gezocht om de paardensport de plaats te geven, die het toekomt qua ledental en ‘sportindustriële’ 

omvang.  

De KNHS is van een introverte een extraverte organisatie geworden. De KNHS wil in het belang 

van de leden en de sport groeien en de dienstverlening optimaliseren. We dragen de paardensport 

uit als ‘a lifetime experience’.  

In 2009 heeft de Werkgroep Herziening Organisatiestructuur, op verzoek van de Ledenraad 

ingesteld door het Federatiebestuur, nagedacht over een meer eigentijdse invulling van de 

organisatiestructuur en daarover gerapporteerd aan het Federatiebestuur. De inhoud van het 

rapport wordt in 2010 besproken. De titel van het rapport is al wel bekend en veelzeggend: De 

paardensporter centraal! 

Is de KNHS in zijn organisatorische opzet klantgericht bezig? Gaan we efficiënt om met het geld 

van onze leden? Kunnen we negen jaar na de fusie de toen zo nodige compromissen missen? 

DE PAARDENSPORTER CENTRAAL! 

Kennen we de paardensporter, die op of achter zijn paard of pony zit? Kennen we onze klanten? 

Wat weten we van de 210.000 KNHS-leden? En wat van de 69.000 verenigingsleden? En de 

daaronder vallende 36.000 wedstrijdsporters? En de 1.000 topsporters? Hoe gaan we om met het 

uit onderzoek gebleken potentieel van 300.000 personen, die in de afgelopen vijf jaar minimaal 

vier keer de paardensport hebben beoefend? Hoe kunnen we die aan ons binden? 
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De KNHS kent 1.400 paardensportverenigingen en ponyclubs. Volgens het Sociaal Cultureel 

Planbureau telt ons land 1.460 maneges; we weten dat 852 daarvan beschikken over het 

veiligheidscertificaat. Bij de FNRS zijn 418 ruitersportcentra aangesloten. De KNHS erkent 

inmiddels drie Talenten Trainings Centra (TTC’s). 

Het adagium zal steeds meer zijn: ‘De paardensporter centraal’, immers de paardensporter bepaalt 

in grote mate de behoefte waaraan wij als sportbond moeten gaan voldoen. 

Anno 2009 verwachten we een toenemend gebruik van professionele accommodaties, zowel bij 

manegebedrijven als verenigingen. Steeds meer let de wedstrijdsporter op een juiste 

prijs/kwaliteit-verhouding. Steeds meer mensen maken kennis met onze sport door een 

professioneel geleid manegebedrijf te bezoeken, terwijl de groei van het aantal wedstrijdsporters 

stagneert. Dat proces kan doorbroken worden door het aanbieden van laagdrempelige sport, door 

optimalisering van de samenwerking met de FNRS en door samen te werken aan kwaliteit. 

Aankomende leden zoeken kwaliteit en de sterrenstructuur van de FNRS is daarvoor 

richtinggevend; ze zoeken ook veiligheid en het veiligheidscertificaat naast de voordeur geeft 

bepaalde garanties. Een volgende stap in dat proces is het realiseren van veilige buitenterreinen. 

Beginnende paardensporters ontberen kennis als het gaat om heel eenvoudige vragen als: hoe 

borstel ik mijn paard? Hoe loop ik met een paard? Samen werken aan kennisvergroting, 

manegebedrijven en verenigingen, resulteert in een beter begrip voor en in betere huisvesting, 

verzorging en training van het paard. KNHS en FNRS ontwikkelden het boek ‘PaardenWelzijn en 

een praktijkcursus, die wordt uitgerold via de KNHS-verenigingen en FNRS-bedrijven. En waarom 

zouden we dat niet samen doen? 

Ook in het onderwijs dient de paardensporter centraal te staan. Daarom herzien we onze 

instructeursopleidingen in samenwerking met de FNRS-maneges. Instructeurs dienen minder 

specifiek en meer allround te zijn met ‘real horsemanship’ als basis. In 2009 is hiermee een begin 

gemaakt door op welzijnsgerelateerde thema’s in de ORUN-opleidingen specialisten in te zetten. 

Tijdens regionale bijeenkomsten worden ze onder het motto ‘Train de Trainer’ bijgeschoold. Eens 

een instructeur, altijd een instructeur, gaat niet meer op. Een licentie met een beperkte looptijd 

kan pas worden verlengd als men aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Het voornemen 

bestaat om modulair onderwijs in te voeren; we denken daarbij aan modules als buitenrijden, het 

rijden van een eventingwedstrijd, het mennen van een marathon, het geven van een manege- en 

verenigingsles. 

De paardensporter centraal! Wat betekent dat voor de toekomst? Richten we ons op een kleine, 

elitaire doelgroep? Of gaan we voor een brede doelgroep? Ooit hebben we de slogan gehanteerd: 

paardensport wordt volkssport! De ledenontwikkeling bij de KNHS leert ons een belangrijke les: 

1990 – 63.000; 1995 – 121.000; 2000: 150.000; 2005 – 180.000 en eind 2009: 210.000. Elke vijf 

jaar zo’n dertigduizend leden erbij. We zijn een volkssport geworden, al willen velen ons doen 

geloven, dat dit niet zo is.  



 

Jaarverslag 2009: Algemeen 
8 

 

Tijdens onze Bestuurdersdag hebben we gesproken over doorgaande ledengroei. Daarin spelen de 

professionele manegebedrijven en de verenigingen, waar mogelijk door samenwerking, een 

belangrijke rol: daar vinden de eerste contacten met onze zo mooie sport plaats. Wie blijvend 

behept is met de ‘paardenbacil’ zal op zoek gaan naar hem of haar passende hippische 

communities en passende activiteiten, zoals (zonder compleet te kunnen en willen zijn) de 

traditionele verenigingsles, buitenrijden, één of meer van de acht hippische disciplines, een 

peergroup, vormen van educatie, het beoefenen van de wedstrijdsport op alle niveaus; het rijden 

van carrousselproeven, F-proeven, deelnemen aan de Zitcompetitie of Enjoy the Ride-ritten. 

De paardensport is volkssport geworden. Volkssporten kennen een breed maatschappelijk 

draagvlak. Dat draagvlak verder uitbouwen is een uitdaging, die de KNHS graag wil aangaan. 

DE OPBOUW VAN HET JAARVERSLAG 

In dit jaarverslag wordt in een ‘eigen hoofdstuk’ verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen de 

topsport, wedstrijdsport en recreatiesport. In dit hoofdstuk komen de ondersteunende afdelingen 

en enkele andere belangrijke onderwerpen aan de orde. 

LEDENSERVICE 

De naam van de afdeling Basisdienstverlening is in 2009 gewijzigd in afdeling Ledenservice. Het 

taakveld Identificatie & Registratie (I&R) is aan deze afdeling toegevoegd. 

Nieuwe EU-regelgeving bepaalt, dat de paspoorten van paardachtigen vanaf 1 januari 2010 moeten 

zijn voorzien van pagina’s waarop alle medische behandelingen dienen te worden vermeld. Tot 1 

juli 2009 was het mogelijk het paspoort aan te vullen met een medisch inlegvel, dat kon worden 

aangevraagd bij de instantie, die het paspoort had uitgegeven. De KNHS heeft 14.076 inlegvellen 

uitgegeven. 

In 2009 zijn de nieuwe ICT-toepassingen voor de ledenadministratie en de wedstrijdregistratie 

grotendeels in werking getreden. Door gebruik te maken van het nieuwe ledenportal ‘Mijn KNHS’ 

kunnen startkaarten en startcoupons worden besteld, leden worden aan- en afgemeld en 

bestuursgegevens worden aangepast. In korte tijd hebben veel verenigingen zich deze werkwijze 

eigen gemaakt; zij zijn verheugd over de komst van de geautomatiseerde uitslagverwerking. 

Ook is een begin gemaakt met het op een hoger niveau brengen van de dienstverlening naar de 

leden door flexibilisering van de arbeid en een bredere inzetbaarheid van de medewerkers. Door 

een ‘pool’ van medewerkers te formeren kunnen seizoenpieken beter worden opgevangen. De 

eerste ervaringen zijn veelbelovend.  

ACCOMMODATIE EN CATERING 

In het voorjaar is een uitgebreid renovatieproject gerealiseerd. De Koningin Beatrixhal onderging 

een ware metamorfose. Meest in het oog lopend zijn het geheel vernieuwde dak en de nieuw 

opgezette keukenaccommodatie. Ook de Prins Willem-Alexanderhal kreeg een opknapbeurt, een 

nieuwe verwarmingsinstallatie en een betere verlichting. 

Ook de buitenaccommodatie werd stevig aangepakt. Het terrein van de voormalige camping werd 

geëgaliseerd en van buitenverlichting voorzien. Op diverse plaatsen werden beukenhagen geplant 

en Engelse landhekken geplaatst hetgeen de uitstraling van de accommodatie en de integratie in 

onze mooie omgeving ten goede kwam.  

De afdeling Catering werd geoptimaliseerd. Het beprijzingssysteem voor personeel en derden werd 

aangepast en er werd een hoofd voor deze afdeling aangetrokken. Een eerste evaluatie in 

december 2009 leerde, dat de aanpassingen hebben geleid tot een positieve impuls en een 

verhoging van de kwaliteit en de omzet. 
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EVENEMENTEN 

De vele mogelijkheden, die het KNHS-centrum biedt, werden in 2009 weer intensief benut. 

Bijzonder hoogtepunt was het Europese Kampioenschap Dressuur voor junioren en young riders, 

dat onmiskenbaar aangaf welke mogelijkheden ons centrum geeft. De Hippiades zijn een jaarlijks 

terugkerend evenement. Vanuit het gehele land komen leden naar ‘ons huis’ om daar om de 

kampioenstitels te strijden. 

In korte tijd heeft het CVI Voltige, dit jaar met maar liefst 200 deelnemers uit elf landen, een 

goede naam opgebouwd. Van een geheel andere orde, maar heel gezellig en succesvol, was de 

Bixiedag die 130 jeugdige deelnemers trok. De jaarlijkse zomerinstructieweken zorgen voor een 

heel bijzondere sfeer. De 800 deelnemers blijken zeer tevreden over het gebodene, een mix van 

hoogwaardige instructie, het geleerde meteen in de praktijk brengen, lekker met je paard of pony 

bezig zijn, de uitwisseling van ervaringen en uitstapjes in vakantiesfeer. 

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

behoefte van veel paardensporters om door deskundigen geïnformeerd te worden over de training 

en begeleiding van paarden en ruiters. 

Ook vele organisaties weten de weg te vinden. Tijdens keuringen van het KWPN, het NRPS, het 

FPS, het Welsh Pony Stamboek, het New Forest Pony Stamboek, het Connemara Stamboek en het 

Tinker Stamboek worden de beste hengsten en merries gepresenteerd. De ‘Dag van het Schaap’ 

werd weer georganiseerd en ook vele hondenrassen zijn getoond. 

MARKETING, COMMUNICATIE EN SPONSORING 

De afdeling Marketing en Communicatie vervult in toenemende mate de beoogde spilfunctie in het 

communicatieproces naar de leden en de wereld om ons heen. Enkele cijfers staven deze stelling. 

De website vervult een heel belangrijke rol; eind 2009 telden we meer dan 350.000 bezoekers per 

maand. Paardensport.tv beleefde topmaanden in juni (107.705 bezoekers die 133.563 films 

bekeken) en augustus (95.541 bezoekers die 119.864 films bekeken). Er werden 670 persberichten 

verstuurd. 

De Bixiekids-jeugdwebsite werd op 26 april 2009 bij Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum 

geïntroduceerd. Er werden 13 jeugdjournalisten aangesteld, die een workshop volgden om een 

goede journalist te worden en die de dressuurtopper Laurens van Lieren mochten interviewen. 

Inmiddels zijn 3.000 kinderen lid van de Bixieclub geworden. 

Er is een huisstijl voor ‘Enjoy the Ride’ ontwikkeld. ‘Enjoy the Ride’ staat voor veilig buitenrijden 

met plezier. In samenwerking met de FNRS en onze hoofdsponsor Rabobank zal dit project de 

komende twee jaar worden uitgebouwd tot een totaalconcept voor de beginnende en de 

recreatieve paardensporters. De focus is gericht op verschillende vormen van evenementen (open 

dagen, georganiseerde ritten, lokale Rabobank-sponsorevents). De website enjoytheride.nl en 

losse routekaarten ondersteunen dit project. 

Op 13 januari 2009 werd op Papendal de KNHS-jaarhuldiging/nieuwjaarsreceptie gehouden, die 

door 450 personen werd bezocht. Vanwege zijn vele verdiensten voor met name de dressuursport 

werd Jan Peeters onderscheiden met de gouden speld. De 34 Nederlandse Kampioenen werden 

gehuldigd en de successenreeks tijdens internationale kampioenschappen leverde voor het eerst 

een platina insigne op voor Anky van Grunsven. Voorts werden 18 gouden, 22 zilveren en 4 

bronzen sportinsignes uitgereikt. 

Vermeldenswaard zijn verder succesvolle ledenpasacties, de participatie in de Hoefslag Horse Expo, 

een zeer geslaagde bijeenkomst van de grote concoursorganisaties over het mediabeleid, de 

ondersteuning van een 13-tal competities, de presentatie van het logo en het gevelbord voor de 

door de KNHS erkende Talent Trainings Centra, de afronding van het KNHS-huisstijlhandboek en  
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de bijdrage aan het project PaardenWelzijn in de vorm van het vervaardigen van een promotieplan 

en de ontwikkeling van promotiemateriaal en een docentenhandleiding. 

Het belang van sportsponsoring neemt voortdurend toe en dat in een tijd van economische 

recessie, een ontwikkeling die daar op het oog haaks op staat. De KNHS prijst zich gelukkig, dat 

velen onze sportbond ondersteunen en blijven ondersteunen. Hun namen zijn elders in dit 

jaarverslag met ere vermeld. De samenwerking met onze hoofdsponsor Rabobank verloopt voor 

zowel de sponsor als de gesponsorde naar wens; het begrip ‘beide partijen’ willen we gezien de 

goede en jarenlange samenwerking liever niet gebruiken. Met Subli en AgriRetail werd een Official 

Partnership-contract getekend; het is verheugend dat deze bedrijven onze sport substantieel gaan 

ondersteunen.  

OPLEIDINGEN 

De opleiding en bijscholing van technisch kader en van officials waren in 2009 de belangrijkste 

taken van de afdeling Opleidingen. 

Om het technische kader beter op te leiden werd een vorm van e-learning voor de 

instructeuropleidingen niveau 2 via @bouthorses ingevoerd. Voorts vond een herziening van de 

instructeuropleidingen voor niveau 3 en 4 plaats door het invoeren van blokken in het lesrooster 

waardoor er meer aandacht voor het vak lesgeven is gekomen. Externe expertise werd 

ingeschakeld voor de theoretische kennis op het gebied van kennis van het paard, didactiek en 

parcoursbouw. Verbreding van kennis ten behoeve van instructeurs op alle niveaus vond plaats 

door het organiseren van bijscholingen en het trainersseminar. Een eerste aanzet voor het 

ontwikkelen van aanvullende modules voor de instructeuropleidingen werd gegeven. 

Een goede opleiding van officials is, mede gezien maatschappelijke ontwikkelingen, essentieel om 

de sport in goede banen te leiden. Het welzijn van de paarden dient ook tijdens wedstrijden voorop 

te staan. Incorrect gedrag tegenover paard en pony, maar ook tegenover officials komt helaas in 

toenemende mate voor en officials worden in opleidingen en bijscholingen geïnstrueerd hoe 

daarmee om te gaan. In 2009 is een vervolgonderzoek naar de toepasbaarheid van e-learning voor 

de officialopleidingen van start gegaan. Een nieuwe opzet voor de bijscholing van 

dressuurjuryleden door middel van minder groot opgezette decentrale bijeenkomsten werd 

geïmplementeerd. Tijdens deze bijscholingen lag de nadruk op de beoordeling van het correct 

gaande paard. De evaluatie van de officialopleidingen in het kader van het Masterplan Officials 

werd gehouden en leidde tot bijstellingen. De opgedane ervaringen met betrekking tot het 

opstellen van profielen en het selecteren en opleiden van juryleden dressuur werd toegepast bij 

andere disciplines. Deze wijze van werken wordt positief gewaardeerd en voorkomt in belangrijke 

mate teleurstellingen tijdens de opleiding. 

Onderstaand geven wij een kwantitatief overzicht van de resultaten. 

Resultaten examens 2009 voor instructeur 

Soort Aantal cursisten Geslaagd 

Niveau 3 dressuur Ermelo 33 30 

Niveau 3 dressuur Oud Gastel 12 11 

Niveau 4 dressuur Ermelo 31 31 

Niveau 3 allround Ermelo 12 11 

Niveau 3 mennen Ermelo 19 13 

Niveau 2 dressuur/allround (decentraal) 780 660 

Niveau 2 mennen 16 10 

Niveau 2 voltige 21 12 
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Nieuwe inschrijvingen in 2009 niveau 3 en 4: 

Soort Aantal cursisten 

Niveau 3 dressuur Ermelo 34 

Niveau 3 dressuur Oud Gastel 12 

Niveau 4 dressuur Ermelo 22 

Niveau 4 dressuur Oud Gastel 10 

Niveau 3 allround Ermelo 10 

 
Nieuwe inschrijvingen in 2009 niveau 2: 

Soort Aantal cursisten 

Niveau 2 met rijden 355 

Niveau 2 zonder rijden 260 

Niveau 2 via AOC 240 

Niveau 2 mennen 29 

Niveau 2 voltige 34 

 

Totaal 76 cursusgroepen met 918 cursisten 

Bijscholingen in 2009: 

Soort Aantal personen 

Niveau 2 (dressuur en springen) 600  

Niveau 2, 3 en 4 (mennen) 100  

Niveau 3 en 4 (dressuur en springen) in Hardenberg 150 

Niveau 3 en 4 (dressuur en springen) in Ermelo 250 

Niveau 3 en 4 (dressuur en springen) in Oud Gastel 100 

 

Resultaten examens 2009 voor official 

Juryopleidingen dressuur: 

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

volgens de richtlijnen van het Masterplan Officials. Dit houdt in, dat alle personen die zich hebben 

aangemeld zijn getest door middel van een intakegesprek, een praktische test op het gebied van 

technische aanleg en een Meta Profiel Analyse. Op basis van de resultaten van deze drie elementen 

zijn personen wel of niet toegelaten tot de opleiding als dressuurjurylid. 

Onderstaand de resultaten: 

Soort Aanmeldingen Toegelaten tot 
de opleiding 

Geslaagd 

Individuele klasse L/M dressuur 260 140 130 

Individuele klasse Z dressuur 50 40 35 

Lichte tour 47 21 21 

Zware tour 15 7 7 

 

Juryopleidingen Bixie-rubrieken: voor de Men-Bixie zijn 13 juryleden en voor de Bixie-dressuur en 

springen zijn 52 juryleden opgeleid. 

Bijscholingen dressuurjuryleden: tijdens de Europese kampioenschappen Juniors en Young Riders 

zijn de Z-juryleden bijgeschoold; voor juryleden die niet in de gelegenheid waren tijdens het E.K. 

aanwezig te zijn, zijn nadien twee extra bijscholingen in Ermelo georganiseerd. De L- en M-

juryleden hebben hun bijscholing gehad tijdens acht decentrale bijeenkomsten. De juryleden Lichte 

en Zware Tour kregen hun bijscholing tijdens het CHIO Rotterdam. Verder zijn er diverse 

bijscholingen en opleidingen voor de kleinere disciplines georganiseerd, zoals voor endurance en 

mendurance.  

Overige opleidingen: er heeft een opleiding van stewards plaatsgevonden en 93 cursisten 

begonnen aan de Cursus EHBO Paard; 60 van hen behaalden het diploma. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Het verslagjaar stond in het teken van verdere professionalisering binnen het KNHS-bureau. De 

automatisering ging volledig ‘live’ en deze verandering had en heeft veel impact op de organisatie. 

Het beheer van de systemen werd ondergebracht bij een externe partij en eind 2009 is besloten 

een informatiemanager aan te stellen.   

Er is meegedacht over de inrichting van de organisatie die beter past bij een klantgerichte 

organisatie. De eerste aanpassingen die hiervoor nodig waren zijn begeleid en doorgevoerd. De 

afdeling Basisdienstverlening is zodanig ingericht, dat aan de leden een optimale dienstverlening 

kan worden geboden. Tevens is binnen deze afdeling onderzoek gedaan naar de arbeidsvreugde. 

Eind 2009 is de naam van de afdeling gewijzigd in de afdeling Ledenservice. 

In 2009 zijn diverse regelingen opgesteld en herzien die horen bij het werken in een professionele, 

serviceverlenende organisatie.  

Met behulp van een Arbowerkgroep is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geactualiseerd 

en opnieuw vastgesteld. De directe aanleiding hiervoor was de gereedkoming van het nieuwe en 

het opgeknapte kantoorpand. Vervolgens is het plan van aanpak opgesteld. Aansluitend hierop is 

er een workshop ‘Gezond beeldschermwerk en Leefstijl’ aan de medewerkers aangeboden. Deze 

workshop is in samenwerking met de Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS) en ondersteund 

door Achmea uitgevoerd. Ruim 40 medewerkers hebben de workshop gevolgd en aansluitend heeft 

de trainer een individueel werkplekonderzoek uitgevoerd.  

Het bedrijfshulperleningsteam is aangevuld en alle BHV’ers zijn getraind; tevens is een 

ontruimingsoefening gehouden. 

Halverwege 2009 is er vanwege de economische omstandigheden pas op de plaats gemaakt; er is 

sindsdien geen extra personeel meer aangenomen. 

Per 31 december 2009 waren er 103 personeelsleden (totaal 89.8 fte) in dienst. De stijging ten 

opzichte van 2008 met 6,5 fte is te verklaren doordat: 

 Het ICT-project extra capaciteit heeft gevraagd; 

 De KNHS, gelet op de kosten, in 2009 een aantal medewerkers een tijdelijk dienstverband 

heeft aangeboden in plaats van in te lenen. Voordien werd veel gebruik gemaakt van 

uitzendkrachten welke niet werden opgenomen in het personeelsoverzicht; 

 In lijn met de strategische keuzes er daarnaast voor is gekozen de ontwikkelingskant van de 

sport te versterken. Dit is ook als zodanig in de begroting voor 2009 opgenomen.  

 

Gelet op de gemaakte keuzes zijn de personeelskosten hierdoor in 2009 niet proportioneel 

gestegen. 

AUTOMATISERING 

Het ICT-project kwam in 2009 nagenoeg tot een afronding. Het project heeft enkele jaren extra 

beslag op een aanzienlijk deel van onze medewerkers gelegd. Hun inspanningen hebben als 

resultaat, dat de KNHS nu over een goed geautomatiseerd systeem beschikt, dat inmiddels als 

voorbeeld voor andere (sport)organisaties dient. Een welverdiend woord van dank is op zijn plaats. 

De portal ‘Mijn KNHS’ voor leden en lidverenigingen is een goed voorbeeld van deze uiteindelijk 

geslaagde operatie. Na een pilot bij 50 verenigingen van ruim anderhalve maand vond de uitrol 

over de verenigingen in één maand plaats. Een week nadat de uitrol was afgerond maakten al 987 

afdelingen gebruik van de mogelijkheid gegevens van personen en afdelingen te muteren, leden en 

bestuursleden af- en aan te melden en startkaarten aan te vragen of af te melden. Tien dagen later 

telden we 1.309 afdelingen als gebruiker en inmiddels maken bijna alle afdelingen en bijna 10.000 

leden gebruik van ‘Mijn KNHS’. De conclusie is gewettigd: de tijd was er rijp voor! 



 

Jaarverslag 2009: Algemeen 
13 

TUCHTRECHT 

In 2009 is in 57 zaken opgave bij de Aanklager van de KNHS gedaan. Hierbij betrof het:  

 28 maal foutstarters tijdens de Regio- en KNHS-(indoor)kampioenschappen;  

 3 maal een overtreding van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard;  

 2 maal incorrect gedrag door betrokkene jegens official(s);  

 9 maal incorrect gedrag door begeleider betrokkene jegens official(s);  

 5 maal zowel incorrect gedrag jegens official(s) als wreedheid tegenover het paard door 

betrokkene;  

 8 maal wreedheid jegens het paard door betrokkene;  

 1 maal wreedheid jegens het paard door de begeleider van betrokkene;  

 1 maal valsheid in geschrifte door de begeleider van betrokkene.  

 

Van de 57 opgaven is in 28 zaken door de Aanklager van de KNHS aan de desbetreffende 

betrokkene een schikkingsvoorstel gedaan. In 33 zaken heeft de opgave tot een aangifte bij het 

Tuchtcollege geleid. Het Tuchtcollege heeft zesmaal een zitting gehouden en daarin 20 zaken 

behandeld; 12 zaken moeten in 2010 nog op zitting komen. Van de 20 behandelde zaken is in 16 

zaken uitspraak gedaan: 15 maal werd de aangifte bewezen verklaard en betrokkene veroordeeld, 

1 maal is de betrokkene vrijgesproken. In 4 zaken is (nog) geen uitspraak gedaan.  

 

Van de 16 uitspraken van het Tuchtcollege is driemaal bij de Raad van Appèl hoger beroep 

ingesteld; eenmaal door de Aanklager en tweemaal door betrokkene. De Raad van Appèl heeft 

tweemaal een zitting gehouden. Daarin zijn twee zaken behandeld. In beide zaken is uitspraak 

gedaan, waarbij de uitspraak van het Tuchtcollege eenmaal is bevestigd en de appellant in het 

andere geval is vrijgesproken.  

COMMISSIE VAN BEROEP 

In 2009 zijn twee zaken bij de Commissie van Beroep aangebracht. In de eerste zaak is het niet tot 

een inhoudelijke behandeling gekomen omdat de wederpartij niet bereid bleek het geschil aan de 

commissie voor te leggen. In de andere zaak loopt de procedure. 

VERANTWOORDING GOED SPORTBESTUUR 

In het Jaarverslag 2008 is de stand van zaken rond het door NOC*NSF geïnitieerde project ‘Goed 

Sportbestuur’ breedvoerig geëvalueerd. Geconstateerd werd, dat de KNHS op alle dertien 

onderdelen voldoet aan de gedane aanbevelingen. In 2009 kwam het Treasurystatuut gereed 

waardoor het financiële beleid en de administratieve processen binnen de organisatie nog beter zijn 

geborgd. Alhoewel de KNHS op hoofdlijnen een afdoende reglementering voor de onderwerpen 

discriminatie en racisme kent, wil het Federatiebestuur de aanbeveling om daarvoor een specifiek 

reglement aan te nemen graag overnemen. NOC*NSF heeft de toezegging gedaan de sportbonden 

te dienen met een ontwerpvoorstel. Dit voorstel wordt afgewacht. 

KLACHTENREGELING 

Onderdeel van Goed Sportbestuur is ook de aanwezigheid van een klachtenregeling. Deze is eind 

2008 ingesteld. Dat jaar zijn nog 7 klachten ingediend waarvan er drie gegrond waren. In 2009 zijn 

91 klachten gedeponeerd; 24 daarvan zijn nog niet afgehandeld. Van de 67 afgeronde dossiers, 

waarvan twee dossiers twee klachten betroffen, werd in 14 gevallen de klacht gegrond geacht en in 

44 gevallen de klacht ongegrond verklaard. Eén klacht werd ingetrokken. Twee klachten werden 

niet in behandeling genomen omdat het tuchtrechtelijke zaken betrof. In zes gevallen was de 

klacht niet ontvankelijk omdat niet aan de vereisten, genoemd in de klachtenregeling, werd 

voldaan. In twee dossiers is geen uitspraak gedaan. In 46 gevallen (de helft) ging de klacht over 

het functioneren van juryleden en officials. De afhandeling van de dossiers liep in een aantal 

gevallen vertraging op. Maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. 
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3. Ondernemingsraad 

Het jaar 2009 was een rustig jaar voor de Ondernemingsraad. Het aantal besluiten vanuit de 

directie, die advies- dan wel instemmingsplichtig waren, bleef beperkt tot één. Mede hierdoor kon 

de vergaderfrequentie worden teruggebracht naar éénmaal per kwartaal.  

Toch heeft de OR niet stil gezeten. Met discussiestukken over werkplezier, thuiswerken, flexibele 

arbeidstijden en het opstellen van een exitprocedure waardoor mogelijk belangrijke informatie niet 

verloren gaat heeft de OR de KNHS attent willen houden op het gebied van personeel en 

organisatie. Mede door invloed van de OR is er in maart 2009 een Arbowerkgroep ingesteld voor 

het opstellen van een risico-inventarisatie en een evaluatieplan, het verbeteren van het 

luchtbehandelingsysteem, het opleidingen van bedrijfhulpverleners en het plannen van een 

ontruimingsoefening.  

De OR heeft de afdeling P&O en de bestuurder ondersteund en geadviseerd bij de uitvoering van 

en communicatie over onderwerpen als cateringprijzen, vrije dagen en werkverschuiving bij de 

afdeling Wedstrijdzaken. Daarnaast hebben wij ook in 2009 weer aandacht gevraagd voor het 

uitvoeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en verzocht de 

opleidingswensen binnen het personeel goed in kaart te brengen zodat er in 2010 een 

opleidingsplan kan worden gepresenteerd.  

Bij de nieuwe CAO-sport, die door de recessie niet per 1 juni 2009 in werking trad, konden wij 

alleen de status van de onderhandelingen nauwgezet volgen; het uitoefenen van directe invloed 

daarop was helaas niet mogelijk.  

ADVIESAANVRAAG 

De Ondernemingsraad heeft advies uitgebracht over het aanstellen van een informatiemanager en 

het onderbrengen van het beheer van Axapta bij één partij. Wij hebben vooraf met de betrokken 

medewerkers gesproken zodat we op de hoogte waren van hun wensen en vragen. Deze zijn 

verwerkt in ons advies naar de bestuurder.  

Een en ander is nog niet afgerond, maar wij verwachten dat zowel in tijd als in geld aanzienlijke 

besparingen kunnen worden gerealiseerd, terwijl er bovendien meer ruimte ontstaat om aandacht 

te besteden aan Financiën en Control binnen de KNHS.  

Deze constructie zal na een jaar geëvalueerd worden en indien nodig aangepast.  

COMMUNICATIE VANUIT DE ONDERNEMINGSRAAD 

Voor de communicatie over OR-zaken heeft de Ondernemingsraad er in 2009 voor gekozen dit 

gezamenlijk met de afdeling P&O te doen. De Wissel, het personele communicatieorgaan dat sinds 

1 januari 2009 in een nieuw jasje steekt, informeert ons maandelijks over KNHS-zaken. 

VERKIEZINGEN 

De OR onderging in 2009 een wijziging in de samenstelling. Jessica Venhorst aanvaardde een 

nieuwe functie buiten de KNHS waardoor er een vacature ontstond binnen de OR. De belangstelling 

om zitting in de OR te nemen was voor het eerst in de geschiedenis van de Ondernemingsraad van 

de KNHS behoorlijk groot. Uiteindelijk hebben drie kandidaten zich op 24 december 2009 

verkiesbaar gesteld. Kirsti Berendschot maakt nu sinds 1 januari 2010 deel uit van de 

Ondernemingsraad.  

Samen met haar zullen Monique van der Heijden, Diana van Lutterveld, Gert Noben en Marianne 

Otten de belangen van de onderneming en het daarin werkzame personeel behartigen en daarover 

op goede wijze communiceren.  
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4. Topsport: het jaar van Moorlands Totilas 

HET JAAR VAN TOTILAS 

Hij kwam, zag en overwon: Moorlands Totilas. En hij drukte, gereden door Edward Gal, zijn 

stempel op het topsportjaar 2009. De zwarte hengst met het voor topsport zo evenwichtige 

karakter en onnavolgbare bewegingsmechanisme startte het jaar met een overwinning in het KNHS 

Indoorkampioenschap en de eerste superlatieven verschenen in de hippische pers. Een half jaar 

later was hij nagenoeg onverslaanbaar tijdens het Europees Kampioenschap Dressuur te Windsor. 

Alleen Adelinde Cornelissen en haar Parzival kunnen zeggen Totilas te hebben verslagen. Het 

leverde de Drenthse amazone haar eerste Europese titel op. Het Nederlandse dressuurteam 

(Edward, Adelinde en Anky van Grunsven met Salinero) schreef geschiedenis door goud te winnen 

met een recordscore. Hoe goed Parzival en Salinero ook presteerden, het was Moorlands Totilas, 

die grenzen verlegde met wereldrecords; in de kür op muziek zelfs van meer dan 90%. Critici 

werden de mond gesnoerd. De internationale (hippische) pers ontdekte Totilas en fans reisden hem 

na. Een fenomeen was opgestaan. 

Edward Gal en het Dressuurteam werden door de NOS genomineerd voor de verkiezing van de 

Sportman en Sportploeg van 2009. Evenals in voorgaande jaren kozen de sporters niet voor de 

paardensporters; enkele topsporters en sportbonden hebben inmiddels gepleit voor een andere 

opzet van deze prestigieuze verkiezing. Inmiddels is bekend geworden, dat Edward wel de titel 

Ruiter van het Jaar 2009 is toegekend. 

ALBERT ZOER AAN DE TOP 

In de slagschaduw van de dressuursuccessen sloeg springruiter Albert Zoer zijn slag. Tijdens het 

Europees Kampioenschap Springen, eveneens te Windsor verreden, had hij lang zicht op goud, 

maar het werd brons; even goed een prachtig succes in deze hippische discipline waarin de 

concurrentie groot is. Daarvoor al was hij derde geworden tijdens de finale van de Wereldbeker. 

Deze en vele andere successen met de geweldige Okidoki brachten Albert als eerste Nederlandse 

ruiter aan het einde van 2009 aan de kop van de FEI-ranking Jumping. Juist op dat moment kwam 

het bericht, dat Okidoki was verkocht. Een gevoelige aderlating voor de Nederlandse springsport.  

TWEE SUCCESVOLLE E.K.’s 

Twee succesvolle Europese Kampioenschappen voor junioren en young riders in eigen land waren 

een goede promotie voor de sport en het zoveelste bewijs, dat ons talentontwikkelingsprogramma 

zijn vruchten afwerpt.  

De springjeugd kwam in Hoofddorp aan start. De 100-jarige paardensportvereniging ‘Vooruit’ 

vierde het eeuwfeest met een uitstekend georganiseerd E.K. Het juniorenteam, bestaande uit 

Sjaak Sleiderink, Melanie Seiger, Wouter Vos en Jody van Gerwen, won goud.  

De Europese dressuurjeugd reisde af naar het KNHS-centrum in Ermelo, dat was omgebouwd tot 

een centrum met internationale uitstraling. De organisatie kreeg veel lof toegezwaaid en de FEI-

Technical Delegate sprak over het beste E.K., dat ooit voor de dressuurjeugd werd georganiseerd. 

Het toegestroomde publiek kon heel wat Nederlandse successen bejubelen met in de hoofdrol Lotje 

Schoots, die met het team (dat verder bestond uit Marrigje van Baalen, Marjolein Cho Chia Yuen en 

Diederik van Silfhout) en individueel goud veroverde. Daarmee sloot zij een heel succesvolle 

periode bij de junioren en young riders af; ze behaalde maar liefst tien gouden medailles. 
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OLYMPISCH PLAN 2028 

In het kader van het Olympisch Plan 2028, dat door het Federatiebestuur is onderschreven, is het 

KNHS-beleid erop gericht jaarlijks een internationaal kampioenschap of een wereldbekerfinale naar 

Nederland te halen. In 2008 werd het W.K. Vierspannen georganiseerd, in 2009 gevolgd door de 

twee bovengenoemde E.K.’s. In 2010 vindt de Wereldbekerfinale Dressuur plaats in ’s-

Hertogenbosch. In 2011 wordt het E.K. Dressuur in Rotterdam verreden en in 2012 trekken we 

weer naar Den Bosch voor de Wereldbekerfinale Springen. De KNHS voldoet daarmee volgens 

NOC*NSF als een van de weinige sportbonden in ruime mate aan de doelstellingen van het 

Olympisch Plan. Voor 2013 is een bid uitgebracht op het E.K. Springen, dat –als het wordt 

toegewezen- in Rotterdam zal worden gehouden.  

Een ander onderdeel van het Olympisch Plan is het planmatig trachten om meer Nederlandse 

bestuurders in de overkoepelende internationale organisaties te positioneren. De KNHS was daarin 

succesvol. Tijdens de General Assembly van de FEI, gehouden te Kopenhagen, werd Frank 

Kemperman gekozen tot voorzitter van het Dressage Committee en Henk Rottinghuis als lid van de 

Audit & Compliance Committee. 

OP WEG NAAR DE WEG KENTUCKY 2010  

In 2010 staan de World Equestrian Games in Kentucky (USA) op het programma. Voor deze 

wereldkampioenschappen in alle hippische disciplines kon men zich in 2009 kwalificeren als men 

voldeed aan de eis aan te tonen, dat een reële plaatsing bij de beste acht landen als team of als 

individuele deelnemer mogelijk was. Op basis van geleverde prestaties hebben de volgende teams 

zich geplaatst: springen, dressuur, mennen, reining en para-equestrian dressuur. In de disciplines 

eventing en endurance hebben individuele ruiters zich geplaatst. In april nam eventingruiter Tim 

Lips deel aan het Test Event; een mooie gelegenheid om op locatie ervaring op te doen. 

PROFESSIONALITEIT 

De top bereiken is moeilijk, aan de top blijven een grote opgave. Daarom blijft de KNHS verder 

professionaliseren en de topsportbegeleiding optimaliseren en willen we de pool van experts verder 

uitbouwen. In samenwerking met de bondscoaches, de teamveterinairen, de Faculteit 

Diergeneeskunde te Utrecht, NOC*NSF en Innosport zijn de randvoorwaarden opgesteld voor het 

begeleiden en monitoren van onze toppaarden in de A- en B-kaders van de Olympische disciplines 

springen, dressuur en eventing ter voorbereiding op de Olympische Spelen Londen 2012. Met de 

kaderleden werden nieuwe deelnemingsovereenkomsten afgesloten. Tevens is er in dat kader een 

begin gemaakt met de medische en fysieke begeleiding van de topruiters. 

Een goede relatie met de eigenaren van toppaarden is onderdeel van een professionele 

begeleiding. In samenwerking met NOC*NSF zijn eigenaren van topsportpaarden en topstallen 

bezocht. Deze bezoeken leverden belangrijke aandachtspunten op. 



 

Jaarverslag 2009: Topsport: het jaar van Moorlands Totilas 17 

 

DRESSUUR IN DISCUSSIE 

Na de Olympische Spelen in Hong Kong 2008 is de gehele dressuurjurering binnen de FEI ter 

discussie gesteld. Een speciale commissie onder leiding van de Nederlander Frank Kemperman 

heeft een breed georiënteerd onderzoek gedaan en eind 2009 aan de FEI gerapporteerd.  

De discussie over hyperflexie en het ‘laag, diep en rond’ rijden kreeg, vooral door toedoen van de 

hippische pers in de Duitssprekende landen, een emotionele lading. De KNHS heeft zich sterk 

gemaakt voor een correcte en eerlijke beoordeling van deze trainingsmethode, op basis van 

wetenschappelijk onderzoek. 

BENOEMING BONDSCOACHES 

In maart 2009 werden de overeenkomsten van de dressuurcoaches verlengd. De bondscoach 

senioren Sjef Janssen zag zijn overeenkomst verlengd tot en met 2012, terwijl de contracten met 

Tineke Bartels de Vries (junioren/young riders) en Christa Laarakkers (ponyruiters) met een jaar 

werden verlengd. Vanaf 1 november 2009 heeft Tineke Bartels-de Vries ook de ponyruiters onder 

haar hoede; met waardering melden wij de verdiensten van Christa Laarakkers in de begeleiding 

van de ponyjeugd. Jeannette Wolfs werd in de loop van het jaar tot en met 2012 aangesteld als 

bondscoach aangepast sporten dressuur. Henk van Amerongen neemt tot en met 2010 de para-

equestrian menners onder zijn hoede. De contracten met de voltigebegeleiders Roos Slottje en 

Christoph en Elke Lensing werden in november 2009 beëindigd. Zij hebben de voltigesport met 

veel inzet gediend. 
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5. Wedstrijdsport: nieuwe impulsen 

Economische crisis of niet? De wedstrijdsport is in 2009 verder gegroeid. Het aantal starts is met 

15.000 gestegen. Het aantal participanten in de wedstrijdsport stagneert echter al enkele jaren. En 

dit terwijl het aantal leden van de KNHS juist een gestage groei vertoont. Het stimuleren van de 

instroom in de wedstrijdsport is al enkele jaren een ‘hot item’ binnen de KNHS. 

IMPULS! 

Voor wat betreft de sportontwikkeling heeft 2009 daarom voor een belangrijk deel in het teken 

gestaan van Impuls. Impuls is de nieuwe verzamelnaam voor het verrijden van rubrieken voor het 

niveau onder de reguliere klassen B. Vaak bleek immers, dat de klasse B voor veel paardensporters 

te moeilijk was en ook qua administratieve handelingen laagdrempeliger moest worden. In veel 

disciplines waren al alternatieven bedacht (bijvoorbeeld hobbyrubrieken, kennismakingsrubrieken 

en BB-rubrieken). Onder de nieuwe naam Impuls (= prikkel) zijn al deze rubrieken gebundeld en 

waar nodig uitgebreid. Impulswedstrijden kunnen nu vanaf 1 april 2010 worden georganiseerd door 

de reguliere wedstrijdorganisatoren zoals we die kennen binnen de KNHS. Vooral verenigingen 

hebben met het organiseren van een Impulswedstrijd een unieke kans om in contact te treden met 

een potentieel verenigingslid. 

’ STERKE’ VERENIGINGEN 

Sterke locale verenigingen zijn belangrijke pijlers binnen de KNHS. Een verenigingsbeleid, gericht 

op ledenbehoud en ledengroei, is dan een belangrijke voorwaarde. Grote(re) verenigingen hebben 

meer mogelijkheden om de door de leden geformuleerde doelstellingen te realiseren. Ze zijn vaak 

een serieuze gesprekspartner voor de lokale overheid.  

De KNHS-accountmanagers hebben tijdens 26 discussieavonden gesproken met afgevaardigden 

van ruim 200 verenigingen. Tijdens deze avonden hebben verenigingen elkaar beter leren kennen 

en van raad voorzien. De KNHS-werkorganisatie speelt steeds meer een faciliterende rol. Het totale 

actieplan voor KNHS-verenigingen is gepresenteerd tijdens de drukbezochte Bestuurdersdag in 

november 2009. Deze succesvolle meeting werd gehouden in het Auditorium van onze 

hoofdsponsor Rabobank. De noodzaak tot meer samenwerking liep als een rode draad door het 

boeiende programma, waarbij de nadruk werd gelegd op de samenwerking tussen verenigingen en 

tussen manegebedrijven (bij voorkeur FNRS-Ruitersportcentra) en lokale verenigingen. Inmiddels 

leert bijna iedereen paardrijden op een manege. De vereniging komt doorgaans in beeld als de 

paardensporter besluit om verder te gaan met een eigen paard. Een goede samenwerking tussen 

manegebedrijven en verenigingen geeft synergie en voorkomt een ‘afhaakmoment’ .  

De meeste verenigingen bieden hun leden een standaard lesprogramma aan met bijbehorende 

mogelijkheden voor instructie. Voor de toptalenten in de paardensport is er het succesvolle Rabo 

Talentenplan. Andere ambitieuze jonge paardensporters kunnen her en der in het land terecht voor 

specifieke instructie. De KNHS kan trainingscentra erkennen als een TTC (Talenten Trainings 

Centrum) wanneer de opleiding voldoet aan een aantal basiscriteria. 

KAMPIOENSCHAPPEN 

De Hippiade en de KNHS-indoorkampioenschappen werden ook in 2009 weer gedomineerd door 

aanstormende jeugd. Het gaat dus goed met de Nederlandse paardensport. De organisatoren van 

de Hippiade zorgden voor een andere, meer transparante terreinindeling. Dit kwam de gezelligheid 

en saamhorigheid ten goede. Vooral de pony-Hippiade werd erg druk bezocht. 

Helaas werden tijdens diverse (regio-)kampioenschappen zogenaamde foutstarters ontdekt. 

Uitgangspunt is, dat iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is voor het starten in de juiste klasse. 

De KNHS controleert, uit kostenoogpunt, uitsluitend achteraf. Er zijn noodzakelijkerwijs flinke 

straffen uitgedeeld. Hopelijk nemen de deelnemers in het vervolg hun verantwoordelijkheid. Fair 

Play is namelijk een belangrijk thema binnen de wedstrijdsport. 
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Op wedstrijden wordt de taak van de KNHS vervuld door de Federatievertegenwoordiger. Het blijkt 

dat deze official (in de meeste gevallen ook jurylid op de wedstrijddag) behoefte heeft aan 

bijscholing. In 2009 is een start gemaakt met het opschonen van het bestand 

‘Federatievertegenwoordigers’ en met de opzet voor een nieuw traject van opleiding en bijscholing.  

Voor de twee disciplines Mennen en Voltige heeft de afdeling Sportontwikkeling de reglementen 

herschreven. Daarmee kunnen deze disciplines in de toekomst gemakkelijker groeien. Horseball 

(soort basketbal te paard) heeft de status van aspirant-discipline verworven. Voor mensen met een 

handicap is inmiddels een cyclus van wedstrijden beschikbaar. Dit is een van de producten die 

voortvloeiden uit het project Impuls, dat ondersteund werd door het ministerie van VWS. Ook de 

restyling van de Bixie-proeven (vanaf 1 april 2009) en het beschikbaar komen van het 

diplomarijden in het eerste kwartaal van 2010 zijn een gevolg van dit belangrijke project.  

Competities maken de wedstrijdsport aantrekkelijk. Voor sponsors zijn ze een prima platform om 

naamsbekendheid te creëren. De sport dient echter altijd centraal te staan. De afdeling 

Sportontwikkeling staat daarom aan de basis van elke competitie in elke discipline. De competitie 

moet een sporttechnische reden hebben, zoals bijvoorbeeld kadervorming of promotie van de 

sport.  

Elk jaar komt er ook ‘verkeer van rechts’. Dit zijn gebeurtenissen, die voorrang verdienen. Een 

goed voorbeeld daarvan was de ontstane problematiek rondom het afgeven van startkaarten voor 

Hackneys. Na een gerechtelijke uitspraak is, na veel discussie en dus manuren, een nieuw 

reglementsartikel ontstaan waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor de Disciplinecommissie  

Aangespannen Sport.   

In de komende jaren willen we meer verantwoordelijkheden leggen bij de wedstrijdorganisaties. 

Van hen wordt bijvoorbeeld verwacht, dat ze de algemene richtlijnen voor wedstrijden zoals 

vermeld in het Algemeen Wedstrijd Reglement kennen en erkennen. Dan behoeft ook minder 

informatie op het vraagprogramma te worden vermeld. Deze efficiencyslag is eind 2009 ingezet. 

Vraagprogramma’s worden sneller goedgekeurd, zelfs nu dit nog niet langs geautomatiseerde weg 

kan. Er is een intensieve samenwerking tot stand gebracht met aanbieders van 

wedstrijdautomatiseringspakketten. Dit heeft geresulteerd in een koppeling met de ICT-omgeving 

van de KNHS. Het digitaal ontvangen van wedstrijduitslagen is daarmee realiteit geworden. De 

ontwikkeling van het eigen wedstrijdprogramma KWP is voorlopig ‘on hold’ gezet; veel wedstrijden 

werken inmiddels naar tevredenheid met de reeds bestaande pakketten.  

Het flexibel springen heeft, na een jarenlange voorbereiding, zijn intrede gedaan. De essentie 

ervan is, dat combinaties de mogelijkheid hebben om in twee naast elkaar liggende klassen 

geregistreerd te staan. Het voordeel is, dat combinaties kunt variëren. Zo kan een ruiter 

bijvoorbeeld na een rustperiode zijn paard of pony eerst in een lagere klasse laten starten. Ook 

bestaat de mogelijkheid een paard of pony te laten ‘proeven’ aan een hogere klasse. Deze 

flexibiliteit kan zorgen voor een verdere groei van de springsport.  

SUBTOPWEDSTRIJDEN 

Subtopwedstrijden zijn dressuurwedstrijden vanaf het niveau ZZ-Licht, die bijzondere aandacht 

verdienen. De kwaliteit en klantvriendelijkheid van deze wedstrijden moet gewaarborgd blijven. 

Aan wedstrijdgevende organisaties worden eisen gesteld als het gaat om de accommodatie en het 

voeren van het wedstrijdsecretariaat. Om weinig geroutineerde wedstrijdorganisaties met een 

mooie accommodatie ook de kans te geven Subtopwedstrijden te organiseren kan op verzoek een 

mobiel wedstrijdsecretariaat ingezet worden. Dit secretariaat waarborgt een hoge kwaliteit. 

Uiteraard kunnen bewezen wedstrijdorganisaties op eigen kracht deze mooie wedstrijden (blijven) 

organiseren. De KNHS zal in de toekomst het inschrijven en produceren van startlijsten 

vergemakkelijken via geschikte software. 
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6. Recreatiesport: paardensport is genieten 

PAARDENSPORT VOOR ALLE LEEFTIJDEN 

Onder het motto ‘een leven lang paardensport’ heeft de KNHS in 2009 voor een meer 

marktgerichte aanpak van productontwikkeling gekozen. De paardensport kan tot op hoge leeftijd 

in vele facetten en op verschillende sportieve niveaus beoefend worden. De KNHS wil voor 

paardensporters en paardenliefhebbers van jong tot oud de mogelijkheid tot het beoefenen van de 

paardensport bieden, met en zonder eigen paard of pony.  

Daarom is de samenwerking met de FNRS verder geïntensiveerd en met name gericht op het 

gezamenlijk realiseren van sportmogelijkheden en hippische opleidingen voor beginnende en 

onervaren recreatieve ruiters en menners. De leden van het Recreatiesportplatform en de 

regioconsulenten hebben tijdens bijeenkomsten een belangrijke inbreng geleverd voor de aanpak 

van ‘een leven lang paardensport’ en als klankbord voor mogelijke nieuwe producten. Eenmaal per 

jaar wordt een gemeenschappelijke bijeenkomst gehouden, die leidt tot levendige discussies.  

IMPULS VOOR DE SPORT 

‘Een leven lang paardensport’ kenmerkt zich door de mogelijkheden om over te kunnen stappen 

van recreatieve (participatieve) paardensport naar wedstrijdgerichte (prestatieve) paardensport en 

andersom. Op die manier kunnen paardensporters, afhankelijk van hun levensfase, blijvend 

deelnemen aan en genieten van de sport en de bijbehorende hippische leefstijl. In 2009 is de 

productlijn buitenrijden –> kennismaken met de wedstrijdsport –> wedstrijdsport uitgewerkt. De 

kennismakingsrubrieken zijn door de afdeling Sportontwikkeling doorontwikkeld en zullen onder de 

naam Impulsrubrieken per 1 april 2010 ingang vinden.  

ENJOY THE RIDE 

Enjoy the Ride, een totaalconcept met een eigen herkenbare styling op het gebied van buitenrijden 

met als belangrijk onderdeel buitenrijevenementen, is in 2009 opgezet en succesvol gebleken. In 

samenwerking met verenigingen, hippische ondernemers en de KNHS zijn vier Enjoy the Ride-

seizoensritten georganiseerd met in totaal 240 deelnemers en twee lokale ritten met in totaal 70 

deelnemers. Daarmee is voldoende ervaring opgedaan om in 2010 meer evenementen te 

organiseren.  

Er is een website ontwikkeld met daarop meer dan 100 digitale ruiter- en menroutes en een 

rittenkalender. In 2009 is een map met de twaalf mooiste routes van Nederland in de markt gezet. 

Men kan gratis lid worden van de Enjoy the Ride-club. 

Uit evaluatie is gebleken, dat het beter is losse routekaarten te ontwikkelen op basis van 

topografische kaarten. In 2010 wordt de map dan ook vervangen. 

Voor organisatoren van lokale ritten is een toolkit te koop waarmee een Enjoy the Ride-rit worden 

uitgezet.  

De Enjoy the Ride-ritten worden veelal door of in samenwerking met FNRS-ruitersportcentra en 

KNHS-verenigingen georganiseerd.  
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KENNISBEVORDERING 

Uit onderzoek blijkt, dat beginnende en onervaren paardensporters en paardenhouders een grote 

behoefte aan hippische kennis hebben. In 2009 is het boek en de cursus (Van) Paarden Houden 

geheel herzien en geactualiseerd onder de titel ‘PaardenWelzijn’. De theoretische cursus is 

vervangen door een praktijkcursus, die gegeven kan worden aan de hand van een 

docentenhandleiding met praktische opdrachten en leerdoelen, ondersteund met een presentatie. 

Ook zijn de bijbehorende internetcursussen aangepast, die namens de KNHS gratis via 

Abouthorses.nl worden aangeboden. Boek, praktijkcursus en internetcursussen 

PaardenWelzijnvormen nu een geheel.  

Tijdens de FNRS-ondernemersdag Horse Event 2009 is het boek gepresenteerd en de cursus 

aangekondigd. Beide zijn in nauwe samenwerking met de FNRS ontwikkeld. In 2010 zal de KNHS 

zich actief inzetten om 100 cursussen te realiseren bij maneges en verenigingen. Het partnership 

van de Welkoop/Boerenbondwinkels bij dit product wordt vormgegeven. 

PAARDENWELZIJN 

Het bevorderen van paardenwelzijn is een belangrijk onderdeel van de missie van de KNHS. Dit 

streven uit zich niet alleen in wedstrijdverband maar gaat verder bijvoorbeeld met de veterinaire 

controles tijdens de Enjoy the Ride-ritten en het bijbehorende reglement dat bijvoorbeeld de 

minimale leeftijd en optoming van de deelnemende paarden aan de ritten regelt.  

In de communicatiemix wordt regelmatig aandacht besteed aan allerlei aspecten van 

paardenwelzijn, evenals in de opleidingen en tijdens ‘Rondjes educatie’. Door middel van 

onderzoek en het ontwikkelen van hulpmiddelen zoals objectieve meetmethoden worden hippische 

ondernemers en individuele paardenhouders handvatten geboden om het welzijn van hun paarden 

te verbeteren. Daarom werkt de KNHS ook mee aan verschillende onderzoeken op dit gebied.  

De KNHS stelt niet alleen financiën ter beschikking om onderzoek te kunnen doen, maar ook kennis 

en ervaring. Dit geldt onder andere voor het onderzoek Welzijnsmonitor Paardenhouderij. Doel 

daarvan is om een monitor (simpel gezegd: een checklist) te ontwikkelen waarmee het welzijn van 

paarden beoordeeld kan worden.  Dit gebeurt aan de hand van omgevingskenmerken (huisvesting, 

voeding, beweging, enzovoorts) en dierkenmerken (gedrag en gezondheid). Individuele paarden en 

hun omgeving worden beoordeeld. Het uiteindelijke doel is, dat de paardenhouder aan de hand van 

de scores in de monitor een uitspraak kan doen over het welzijn van de paarden op zijn stal. De 

resultaten van het onderzoek zijn eind 2010 beschikbaar.  

VEILIGHEID 

Naast paardenwelzijn is veiligheid een belangrijk thema in het beleid van de KNHS. In 2009 is de 

werkgroep Paard en Verkeer benoemd met de opdracht een advies op te stellen. Doelstelling is de 

deelname aan het verkeer met paarden veilig en plezierig te laten verlopen. De aanbevelingen 

betreffen onder andere: het toestaan van ruiters om naast een 80 km-weg gebruik te maken van 

het fietspad; een centrale registratie van ongevallen; een verplicht rijvaardigheidsbewijs op de 

openbare weg; verplichte keuring van paardentrailers; meer aandacht voor verkeersveiligheid in de 

ORUN-instructeursopleidingen.  

Het bevorderen van veiligheid staat ook voorop bij het ruiter- en koetsierbewijs, de GPS-cursus en 

de obstakeltraining. In 2009 is het cursusboek voor langspanrijden uitgegeven evenals een DVD 

met voorlichting over de examens, zodat kandidaten zich daarop goed kunnen voorbereiden. De 

DVD wordt ook gebruikt voor instructie en trainingen van de examinatoren en tijdens de 

examinatorendag, zodat een uniforme aanpak van de examens gerealiseerd wordt. De GPS-cursus 

is tweemaal door de KNHS georganiseerd. Er is een standaardopzet gemaakt zodat verenigingen 

deze cursus gemakkelijk zelf kunnen organiseren. De informatiefolder is meegestuurd met een 

mailing naar alle verenigingen.  
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REGIOCONSULENTEN 

In 2009 zijn de 26 KNHS-regioconsulenten op lokaal en regionaal niveau heel actief geweest. Het 

project ‘Paard en Landschap’ is op regionaal en praktijkniveau opgepakt door de regioconsulenten 

en zeer succesvol in Drenthe. In 2010 zullen meer provincies bij het project betrokken worden.  

Er zijn in vijf provincies nieuwe ruiter- en menroutes en ruiter- en menpaden gerealiseerd. In 

Gelderland, Limburg en Noord-Brabant zijn grote routenetwerken in voorbereiding. Steeds vaker is 

ook de marketing en promotie van de paden onderdeel van het project, zoals bijvoorbeeld in de 

Achterhoek. Regioconsulenten blijken meesters in het opzetten van samenwerkingsverbanden te 

zijn, want overheden, terreineigenaren, hippische ondernemers, verenigingen, toeristische en 

recreatieve ondernemers en toeristenbureaus zijn nodig om een samenhangend routenetwerk te 

kunnen realiseren.  

De regioconsulenten hebben zich ingespannen om de hippische sport een volwaardige plek te 

geven binnen de beheerplannen, die op grote schaal voor Natura 2000 gebieden worden opgesteld. 

Zij nemen deel aan de inspraakavonden en werkgroepen, die per gebied worden georganiseerd.  

GELIJKSCHAKELING BLIJFT UIT 

In 2009 is het subsidiestelsel Programma Beheer, dat de subsidiestroom naar terreineigenaren 

voor het beheer van de gebieden voor natuur en recreatie regelt, herzien. Behalve voor 

Staatsbosbeheer waren er geen mogelijkheden voor terreineigenaren om een beheersvergoeding 

voor beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden te krijgen.  

In de eerste concepten van het nieuwe Programma Beheer waren ditmaal wel 

beheersvergoedingen voor ruiter- en menpaden opgenomen. Ondanks een lobby in de richting van 

het Ministerie van LNV en het InterProvinciaal Overleg IPO, samen met partners als SBNL, 

terreinbeheerders en Federatie Particulier Grondbezit, is het niet gelukt om een beheersvergoeding 

in het nieuwe Programma Beheer opgenomen te krijgen. Opnieuw is binnen het stelsel gekozen 

voor alleen wandelen en fietsen. Daarmee doet het Ministerie van LNV geen recht aan de 

toezegging van voormalig minister Veerman, dat paardensport gelijk geschakeld zou worden aan 

fietsen, wandelen en watersport. 

PROJECT OVERWEGEN EN INFRASTRUCTURELE BARRIÈREVORMING  

Het Project overwegen en infrastructurele barrièrevorming is na drie jaar samenwerking met het 

Fiets- en Wandelplatform afgesloten. Minimaal 26 overwegen zijn open gehouden voor recreatief 

gebruik terwijl deze op de lijst stonden afgesloten te worden. Begin 2010 zal het evaluatierapport 

uitkomen. Op basis daarvan zal besproken worden in welke vorm de belangenbehartiging voor het 

openhouden van recreatieve paden en (onverharde) wegen verder opgepakt zal worden. 

JUBILEUM 

In 2009 vierde de Nederlandse Recreatiesportvereniging NRSV zijn 80-jarig jubileum. In november 

werd het jubileumjaar afgesloten met een Enjoy the Ride-dag op het KNHS-centrum waarna de 

KNHS een receptie aanbood. Het was een geslaagde dag waarbij de banden tussen KNHS en de 

NRSV verder zijn aangehaald. De NRSV organiseert langere en veelal meerdaagse ritten waarvoor 

Enjoy the Ride een mooie opstap is. 
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7. Rabobank 

KNHS EN RABOBANK INTENSIVEREN PARTNERSHIP 

Het was een mooi paardensportjaar voor zowel de KNHS als haar hoofdsponsor Rabobank. Niet 

alleen dankzij de sportieve successen aan de top, maar ook door de nieuwe initiatieven aan de 

basis die het partnership tussen de KNHS en de Rabobank hebben verbreed en geïntensiveerd.  

NATIONALE SENIOREN TEAMS 

Het jaar 2009 bracht de Nederlandse paardensport fantastische sportieve successen zoals diverse 

gouden medailles op het Europees Kampioenschap Dressuur. Albert Zoer nam een bronzen plak 

mee naar huis van het Europees Kampioenschap springen en het tweespanteam was 

onverslaanbaar op het Wereldkampioenschap in Hongarije. Alle medaillewinnaars werden door 

Rabobank beloond met een medaillebonus, waardoor in totaal € 40.000,- werd uitgekeerd.  

RABO TALENTENPLAN 

Het Rabo Talentenplan heeft zich in 2009 opnieuw bewezen door een hoge score te behalen in het 

talentontwikkelingscertificeringssysteem van NOC*NSF. Daarnaast vierde het Rabo Talentenplan 

zijn 10-jarig jubileum, dat gevierd werd met de uitgave van het boek ‘10 jaar Rabo Talentenplan’. 

Het Rabo Talentenplan is de basis van het partnership tussen de KNHS en Rabobank en is de 

afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een talentontwikkelingsplan van formaat. De afgelopen jaren 

hebben vele talenten de doorstroom naar de seniorentop gemaakt. De KNHS heeft de 

sportinhoudelijke koers bepaald en de Rabobank heeft dit financieel ondersteund. Door deze 

krachtenbundeling is het plan uitgegroeid tot wat het nu is. Het Rabo Talentenplan is er niet alleen 

voor de toptalenten, maar dient ook als stimulans voor alle jeugdige paardensporters die met 

bezieling hun sport beoefenen. Ook in 2009 namen meer dan 300 jeugdige talenten deel aan de 

Rabo Talentendag op het KNHS-centrum in Ermelo. Onder leiding van de nationale bondscoaches 

werden ruim 100 talenten geselecteerd voor de Rabo Trainingen. Daarnaast kregen 200 Rabo-

jeugdrubriekwinnaars een fantastisch programma aangeboden met clinics van Edward Gal en 

Maikel en Eric van der Vleuten. 

Het Rabo Talententeam, waarin door de bondscoaches de grootste talenten van Nederland worden 

opgenomen, bestond in 2009 uit Diederik van Silfhout, Lotje Schoots, Dominique Filion, Yessin 

Rahmouni, Maikel van der Vleuten, Wesley Heijdens, Michel Hendrix, Ellen Kloos en Annemiek 

Wieken. Dressuuramazone Lotje Schoots werd uitgeroepen tot Rabo Talent van het Jaar.   

ENJOY THE RIDE 

In 2009 is Rabobank naast hoofdsponsor van de nationale teams en het Rabo Talentenplan ook 

partner geworden van het nieuwe KNHS-initiatief ‘Enjoy the Ride’, dat staat voor alles wat met 

buitenrijden te maken heeft. De Rabobank wil hiermee niet alleen de top maar juist ook de gehele 

paardensport ondersteunen. 

EEN JAAR LANG GRATIS PAARDRIJDEN 

De KNHS, FNRS en Rabobank hebben in 2009 een gezamenlijke marketingactie opgezet om meer 

mensen te laten paardrijden. Iedereen, die een proefles op een FNRS-ruitersportcentrum nam, kon 

een jaar lang gratis paardrijden winnen. De actie leverde 200 nieuwe klanten op voor de FNRS en 

daarmee ook leden van de KNHS. De 9-jarige Dewi Drost won de hoofdprijs en mag een jaar lang 

gratis paardrijden op de Hollandsche Manege in Amsterdam. 
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8. Kerngegevens 2009 

SPORT 

Onderwerp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal leden 160.134 180.023 188.672 195.526 203.007 209.044 

Aantal startkaarten 64.988 65.292 66.001 66.568 67.564 68.735 

Houders Ruiterbewijs 47.124 46.934 45.350 43.977 44.258 41.715 

Houders Koetsierbewijs 22.108 21.660 22.720 22.988 23.836 23.467 

Houders Ruiterpaspoort 19.142 44.234 51.670 59.534 66.500 73.821 

Aantal starts 792.062 789.962 784.444 793.194 821.376 835.990 

Aantal wedstrijden 6.461 6.556 7.150 7.358 7.391 7.293 

 

PERSONEEL 

 Totaal 

Bezetting Personen Fte 

2004 93 80.2 

2005 93 79.0 

2006 91 78 

2007 92 79.1 

2008 99 83.3 

2009 103 89.8 
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9. Besturen, raden en commissies 
Per 31 december 2009 
 

FEDERATIEBESTUUR 

M. van den Heuvel Voorzitter 

J. Werners  Vice-voorzitter 

I.A. Sevinga Secretaris/ 
penningmeester 

M.E. Bentum 

M.L. Henneman 

Th.J.W.A. Ploegmakers 

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

 

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. Buis**  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 
Hackneyrijders 
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 

C.P.M. Timmermans* KNHS Regio Limburg 

H.G. Veld**  Recreatiesport 

R. Verbraak* KNHS Regio Noord-
Brabant 

M.J. Vos* KNHS 
Belangenverenging 
Springen 

B.J.M. Vreeburg Vereniging van 
Tuigpaardenrijders 
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 

G.J. van Muylwijk Vertegenwoordiger 
wedstrijdsport 

J.T.J.M. Rensen Vertegenwoordiger 
wedstrijdsport 

E.A. Rosheuvel  Vertegenwoordiger 
recreatiesport 
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MENPLATFORM 

J. Werners  Voorzitter 

W.J. de Groot  District West 

J.B.F. Houterman Belangenvereniging 
Mennen 

I. Jager   District Oost 

P. Noordzij  Belangenvereniging 
Mennen 

A. Poelman  District Noord 

H. Richardson  District West 

P.C.M.G. Sommers District Zuid 

W.H.J. van Wersch District Zuid 

A. Wever-de Vries District Noord 

vacature 

 

MANAGEMENTTEAM 

J.S. Bierling  Algemeen directeur 

N.I. Aarts  Controller 

A.E.C. Bronkhorst Manager Recreatiesport 

W. Fikse   Manager Wedstrijdsport 

A.M.J. van der Heijden Technisch directeur 

 

SECRETARIELE EN ADVISERENDE 

ONDERSTEUNING 

A. van den Berg Bestuurs- en 
directiesecretaris 

G.B. Geurds  Hoofd P&O 

M. Ras   Hoofd Ledenservice 

S.M. Schreuder  Directiesecretaresse 

A.M. van der Toorn Commercieel manager 

 

ONDERNEMINGSRAAD 

M. van der Heijden Voorzitter 

Vacature  Vice-voorzitter 

D. van Lutterveld  Secretaris 

G. Noben 

M. Otten 

 

 

 

 

TUCHTRECHTSPRAAK 

Tuchtcollege 

J.J. Veldhuis  Voorzitter 

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

M. Luhrman  2e plv voorzitter 

A.J. van Koerten  Secretaris 

E. Wijt-Schild  Wnd. secretaris 

H. Bouwman 

W.C.H. Brunekreef 

T.J. Platenkamp 

P.M. Wiersinga 

vacature 

 

Raad van Appèl 

G.J. van Muijen  Voorzitter 

W.P. Scheltema  Vice-voorzitter 

W. van Weverwijk Secretaris 

C.W.J. Baron de Weichs de Wenne 

H. Bodifée 

A. Cambier 

P.P.M. Wijnands 

vacature 

 

Aanklagers 

A. Kroondijk 

F.C. Kollen 

Th.J.H.M. Linssen 

 

COMMISSIE VAN BEROEP 

M. Luhrman  Voorzitter 

A.J. van Koerten  Secretaris 

C.J.E.A. van Gorp 

D. Grin 

B.J. Odink 
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ADVIESCOMMISSIES 

Commissie Aangepast Sporten 

T. de Vries  Voorzitter  

H.P. van Amerongen Adviseur 

W. Berendijk 

J.H. Gerritsen 

L. Feijen 

B.L. Jansen 

J. Stokkel 

A.T.M. Wolfs  Adviseur 

 

Commissie Endurance 

M.A.E. Guffroy-Hendriks Voorzitter 

L.F.J. Arts 

E. Bronsveld 

M.E.E. Gerding-Jonker Adviseur 

M. Lockhorst 

R. Nijhoff 

M. Postma 

J.A. van Wijk 

 

Commissie Eventing 

G.J.H. Schoonhagen Voorzitter 

P.J.A. Aarts 

R. Bril  

J.W. Denneboom 

W.J. Grens 

J.W.M. Huizinga  Adviseur 

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

M. Schurink 

A.T.J. Smeulders 

 

Commissie Voltige 

R. Loffeld  Voorzitter 

H.G. Boelsma-den Hartog 

C. Danvers 

S. Jansen 

E.A. Hoving 

C.S. de Ridder 

 

Disciplinecommissie Aangespannen Sport 

J.J. van der Meulen Voorzitter 

M.A.M. van Daal  

R. Doorschodt 

J.T. Elzinga-Westra 

H. Fikse 

P. Hak 

G.H. Horst 

D.J. Mekkes 

E.H. de Rink 

 

Disciplinecommissie Dressuur 

P.W.M. van Roosmalen 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. Konicks  Voorzitter 

P.M.M. Huige 

P.H.J. Keunen 

P.M.M. Versteijnen 

M.J. Vos 

W.E. van Vulpen  
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Topsportcommissie Dressuur 

P.W.M. van Roosmalen Voorzitter 

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

D.J. de Haas 

J. Haazen 

J.J. Janssen  Adviseur 

C.A. Laarakkers-Larmoyeur 
   Adviseur 

 

Topsportcommissie Mennen 

M.M. Bauman  Voorzitter 

A.J.A.M. Aarts  Adviseur 

P. Bonhof 

Y.C. Chardon 

G.J.M. König 

T.R. Velstra  Adviseur 

 

Topsportcommissie Reining 

A.J.G. Panhuijzen  Voorzitter 

C.J. Berendse 

A.J. Ferdinandus 

C.J. de Jonge  Adviseur 

 

Topsportcommissie Springen 

J.M.C. van den Bosch Voorzitter 

R. Ehrens  Adviseur 

S. Harmsen  Adviseur 

L.M.A.J. Konickx 

W.J. van der Schans 

 

DIVERSE COMMISSIES 

Atletencommissie 

J.A. van Wijk  Voorzitter 

J.T.M.M. van Beek 

G. Bolmer 

Y.C. Chardon 

W.J. van der Schans 

I.A.M. Schellekens-Bartels 

M.G.M.J. Vos-Sturrus 

 

D. van Waard 

R. Young-van Osch 

 

Commissie Jeugd- en ponyzaken 

A.W. Biemans 

M.I.J. van Goethem 

R. Hiensch-Morie 

J.R.H. Koelewijn-Duyst 

E.C. Peters-Schreuder 

Y. van Trigt-van Putten 

 

Onderwijsraad 

W.J. de Groot 

H.J. Kloosterboer 

I.E. Mens 

J.T.J.M. Rensen 

H.R. Smit 

A. Vos 

 

Redactieraad PaardenSport 

M.L. Henneman  Voorzitter 

M.J. van Zon  Hoofdredacteur 

J.E.H.M. Bartels 

J.S. Bierling 

A.E.C. Bronkhorst 

E. Brüger  

W. Fikse 

W. Franken 

A.M.J van der Heijden 

A.J.J. Hulshof 

 

Veterinair adviseur 

M.M. Baronesse Sloet van Oldruitenborgh-
Oosterbaan 
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BELANGENVERENIGINGEN 

Belangenvereniging Dressuur 

C.S. Mul-van Cleef Voorzitter 

R. Heck   Secretaris 

L.F. Thiesen  Penningmeester 

J. Haazen 

M.J. Hulsman 

L.A. van Lieren 

 

Belangenvereniging Eventing 

J.D. Stuip  Voorzitter 

M. Schurink  Secretaris 

A.P. van der Schans Penningmeester 

 

Belangenvereniging Mennen 

J.B.F. Houterman  Voorzitter 

P. Noordzij  Secretaris 

J. Kramer  Penningmeester 

H. ter Harmsel 

R.M.J. Schuiling  

H.W.A.E. Tadema 

C.T.M. van der Zalm 

J.M. Zumbrink 

 

Belangenvereniging Springen 

Th.J.W.A. Ploegmakers Voorzitter 

D. Spierings  Secretaris 

J.M.C. van den Bosch Penningmeester 

P.M.M. Huige 

P.J.J. Raijmakers Jr. 

W.J. van der Schans 

M.J. Vos 

 

 

 

 

 

 

 

OVERIGE VERENIGINGEN  

Vereniging Het Friese Tuigpaard (VFT) 

H. Dijkstra  Voorzitter 

J.R. Faber-Oudega Secretaris/ 
penningmeester 

J.T. Bouma 

M.A.M. van Daal 

J.T. Elzinga-Westra 

 

Vereniging van Hackneyrijders Nederland 
(VHN) 

G.H. Horst  Voorzitter 

M. Looije  Vice-voorzitter 

M. Boer   Secretaris 

G.H. Tijssen  Penningmeester 

G.B. Rozendaal 

 

Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland 
(VTN) 

H. Fikse   Voorzitter 

E.H. Rink  Vice-voorzitter 

L. Lanting  Secretaris 

J.J. Burghout  Penningmeester 

L. Huckriede 

W.T.A. Theunissen 

B.J.M. Vreeburg 

 

OVERIGE BESTUREN  

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra 
(FNRS) 

J.J. Kraakman  Voorzitter 

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

vacature   Secretaris 

D. Anbeek  Penningmeester 

J. van Groningen 

A.C. van der Peijl 

D. Raijmakers 
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Stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland 
(ORUN) 

M. van den Bosch Voorzitter 

A. Hamoen  Secretaris 

C.A.J. Oomen   

J. den Ouden 

P. Siemerink 

 

Stichting Rijvaardigheidsbewijzen 
Recreatieruiter (SRR) 

A.J.J. Hulshof  Voorzitter 

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

A.C. Kronenburg  Penningmeester 

D.G.G.M. Alexander Secretaris 

M.C. Claesen 

G.J.W. Haakmeester 

 

Stichting Veilige Paardensport (SVP) 

P. Bavelaar  Voorzitter 

G. Naber Secretaris/    
penningmeester 

H. Berghuis 

J.S. Bierling    

F. Brink 

W.H.G. Franken 

J.H. van Roovert 

 

Vereniging Van Concours hippique gevende 
Organisaties (VVCO) 

G.J. de Reus  Voorzitter 

D.J. Mekkes  Vice-voorzitter 

P.S. Hak   Secretaris 

A. van Enckevort  Penningmeester 

A. Beuving 

G. Dekker 

J.C. Ham 

J.P. Mus 

 

 

 

 

Vereniging Nederlandse Studentenruiters 
(VNS) 

D. Zillen   Voorzitter 

L. Larive   Vice-voorzitter 

L. Sleutel  Secretaris 

M. Groen  Penningmeester 

D. Buck 

P. van Enschot 

 

AFVAARDIGINGEN NAAR EXTERNE 

ORGANISATIES  

FEI 

A.M.J. van der Heijden 

M. van den Heuvel 

 

NOC*NSF Algemene Vergadering 

J.S. Bierling 

A.M.J. van der Heijden 

M. van den Heuvel 

 

NOC*NSF Overleg Bondsdirecteuren en Grote 
bondenoverleg 

J.S. Bierling 

 

NOC*NSF Atletencommissie 

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

 

Sectorraad Paarden 

M. van den Heuvel 

J. Werners 

J.S. Bierling (plaatsvervangend lid) 
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10. Kampioenen 2009 

INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP PLAATSING NAAM PAARD 

Dressuur    

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

 Team zilver Dana van Lierop Equestricons Lord Champion 

 Team zilver Antoinette te Riele Golden Girl 

 Team zilver Julia van Schaik Den Ostriks Dailan 

EK Dressuur pony’s Goud Antoinette te Riele Golden Girl 

EK Dressuur junioren Team zilver Brigit van der Drift Twister 

 Team zilver Sanne van Grotel VPS Melvin V 

 Team zilver Angela Krooswijk BMC Roman Nature DVB 

 Team zilver Michelle van Lanen Incredible 

EK Dressuur young riders Team goud Marrigje van Baalen BMC Don Cardinale 

 Team goud Marjolein Cho Chia Yuen Cho’s Pepper 

 Team goud Lotje Schoots Torricelli 

 Team goud Diederik van Silfhout Davidoff 

EK Dressuur young riders Goud Lotje Schoots Torricelli 

 Brons Marrigje van Baalen BMC Don Cardinale 

EK Dressuur senioren Team goud Adelinde Corneslissen Parzival 

 Team goud Edward Gal Moorlands Totilas 

 Team goud Anky van Grunsen Salinero 

 Team goud Imke Schellekens-Bartels Hunter Douglas Sunrise 

EK Dressuur senioren ind. proef Goud Adelinde Cornelissen Parzival 

 Zilver Edward Gal Moorlands Totilas 

EK Dressuur senioren Kür  Goud Edward Gal Moorlands Totilas 

 Zilver Adelinde Cornelissen Parzival 

 Brons Anky van Grunsven Salinero 

EK para-equestrian dressuur Team brons Gert Bolmer Winnyroodnoot 

 Team brons Yvette van Geenen BMC Uzarro 

 Team brons Frank Hosmar Tiësto 

 Team brons Petra van der Sande Toscane 

EK dressuur Grade II indiv. proef Goud Petra van der Sande Toscane 

EK dressuur Grade II Kür Zilver Petra van der Sande Toscane 

EK dressuur Grade IV Kür Brons Frank Hosmar Tiësto 

WK 6-jarigen dressuurpaarden Goud Emmelie Scholtens Broere Westpoint 

Mennen    

WK pony’s Team zilver Jan de Boer  

  Ewoud Boom  

  Aart van de Kamp jr.  

  Arjo van Kekem  

  Karel van Kekem  

  Yvonne de Ruyter  

WK enkelspannen pony’s  Goud Melanie Becker  

WK tweespan paarden Team goud Ben Gosschalk  

  Mieke van Tergouw  

  Harrie Verstappen  

WK tweespan paarden Goud Harrie Verstappen  

Reining    

EK Reining Young riders Team brons Mandy Buys HC Garcia Tari 

 Team brons Mariska Hak Topsail Ricochet 

 Team brons Charita Harman HC Cheyennes Command 

 Team brons Sharon Hooijkaas Commander Riminic 

EK Reining senioren Brons Jurgen Pouls Tabasco Tari 
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INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN – Vervolg 

Springen    

EK springen junioren Team goud Jody van Gerwen Shalon Stanford 

 Team goud Melanie Seiger Alexandria 

 Team goud Sjaak Sleiderink Laksha de Breve 

 Team goud Wouter Vos Angel 

EK Springen senioren Brons Albert Zoer Okidoki 

WK 5-jarige springpaarden Goud Leopold van Asten VDL Groep Quinthago Z 

 Zilver Ivo Biessen Elisa 

 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP NAAM PAARD 

Aangespannen   

NK Tuigpaarden: Damesklasse Anneke Huckriede Netters Unaniem 

NK Tuigpaarden: Eenspannen ereklasse Henk Hammers Sunlight 

NK Tuigpaarden: Tweespannen ereklasse Henk Hammers Tobias en Varanno 

NK Tuigpaarden: Dekhengsten Robbie van Dijk Waldemar 

NK Tuigpaarden Fries ras: Damesklasse Setske de Jong Wierd ut ‘e Polder 

NK Tuigpaarden Fries ras: Eenspannen ereklasse Frits de Jong Wierd ut ‘e Polder 

NK Tuigpaarden Fries ras: Tweespannen ereklasse Udo de Haan Keimpe en Martinus P.J. 

NK Hackneys: Damesklasse Anneke Huckriede Netters Sir John 

NK Hackneys: Dekhengsten grote maat Gerard Zwartjens Tivoli Sunday Boy 

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

NK Hackneys: Eenspannen ereklasse grote maat Lambertus Huckriede Netters Sir John 

NK Hackneys: Eenspannen ereklasse kleine maat Lambertus Huckriede Magic Victory 

NK Hackneys: Tweespannen Jan Kennis Domingo en Daan’s Peacock 

Dressuur   

NK Dressuur junioren Angela Krooswijk BMC Roman Nature 

NK Dressuur young riders Lotje Schoots Torricelli 

NK Dressuur senioren Edward Gal Moorlands Totilas 

NK Dressuur Grade II Gert Bolmer Triumph 

NK Dressuur Grade III Glasten Krapels Matador 

NK Dressuur Grade IV Frank Hosmar Tiësto 

Endurance   

NK Endurance Lisette van Druenen Escapade II 

Eventing   

NK Eventing junioren Nienke van Roekel Parcival 

NK Eventing young riders  Niet verreden - 

NK Eventing senioren Ellen Kloos Rovana Rex 

Jachtpaarden   

NK Jachtpaarden Arjen de Jong Sir Naughty by Instinct 
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NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN – Vervolg 
 

Mennen   

NK Enkelspan paard Jan van den Broek Oscar 

NK Enkelspan pony Melanie Becker Ostara’s Sandor 

NK Tweespan paard Ben Gosschalk  

NK Tweespan pony Manon van Kasteren  

NK Vierspan paard IJsbrand Chardon  

NK Vierspan pony Aart van de Kamp jr.  

Reining   

NK Reining Open Jurgen Pouls Tabasco Tari 

NK Reining Non Pro Lia Freriks Broadaniac Jac 

NK Reining Jeugd Megan Schmidt Great Kid Whiz 

Springen   

NK Springen junioren Wim Derks Triomphe de Muze 

NK Springen young riders Maikel van der Vleuten VDL Groep Naomi 

NK Springen senioren Jeroen Dubbeldam BMC Van Grunsven Whisper 

Traditioneel Gerij   

NK Traditioneel Gerij authentiek G. Broeders  

NK Traditioneel Gerij replica’s J. de Jong  

 

KNHS-KAMPIOENEN 

HIPPIADE 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PLAATS 

Afdelingsdressuur paarden   

Viertallen Klasse L Sint Odulphus Best 

Viertallen klasse M LR ’t Blauw Gele Vendel Pijnacker 

Viertallen klasse Z LR De Hoefslag Aarle-Rixtel 

Zestallen Klasse L LR De Hoefslag Aarle-Rixtel 

Zestal Klasse M LR De Hondsrug Bronneger 

Afdelingsdressuur pony’s   

Viertallen Cat. A/B Klasse L PPH ’t Wit Paardje 1 Haghorst 

Viertallen Cat. C/D/E Klasse L PC Sint Joris Meterik 

Viertallen Cat. C/D/R/ Klasse M De Blauwe Caprillis Chaam 

Viertallen Cat. C/D/E/ Klasse Z PPH ’t Wit Paardje 4 Haghorst 

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

Zestallen Cat. B/C/D/E Klasse L PC Varus Varsseveld 

Zestallen Cat. B/C/D/E Klasse M PC Exloo Exloo 

Dressuur paarden  Paard/pony 

Klasse L2 Annemiek Buizer Aristo 

Klasse M1 Lynne Maas Zamora 

Klasse M2 Diana Hartman Vroendael’s Rose 

Klasse Z1 Emmelie Scholtens Westenwind 

Klasse Z2 Sanne van Voorst Uchi 

Dressuur pony’s   

Klasse L2 Cat. A/B Seline van Vlerken Orry 

Klasse L2 Cat. C Vera Egelmeers Mentor 

Klasse L2 Cat. D/E Carleen Doppen Whoah 

Klasse M1 Cat. D/E Jill Huybregts Eventz Armani 

Klasse M1/M2 Cat. B Michelle Berends Himmeren’s Goudtopaas 

Klasse M1/M2 Cat. C Febe van Zwambagt Prince Z 

Klasse M2 Cat. D/E Mandy Olieslagers Brummershoeve’s Pulsar H 

Klasse Z1 Cat. D/E Kirsten Dirks Silver Shadow 

Klasse Z1 Cat. C Annefleur Stuivenberg Kinai 

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

Springen paarden   

Klasse L Dianne Brouwer Zafier 

Klasse M Lizzy de Gooijer Prinses Leia 

Klasse Z Dennis van den Brink Royal-Queen 

Klasse ZZ Sjaak Sleiderink BMC Laksha de Breve 
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HIPPIADE - Vervolg 

Springen pony’s   

Klasse L Cat. A/B Bibi van Gehlen Tweety 

Klasse L Cat. C Ties Rothstegge Easter 

Klasse L Cat. D/E Demy Hermans Pretty Lady 

Klasse M Cat. C Rowen van de Mheen Mister 

Klasse M Cat. D/E Kirby Nijenkamp Personality 

Klasse Z Cat. C Sharon van Malsen Yellow Surprice 

Klasse Z Cat. D/E Ken Willemsen Smart Girl 

Klasse ZZ Cat. D/E Thijs Derks Shakira 

Verenigingskampioenschap  Plaats 

Paarden RV Varsseveld 1 Varsseveld 

Pony’s PC Ons Genot Leunen 

Voltige  Paard 

Dames Solo Klasse A Carola Sneekes Marnix 

Dames Solo Klasse B Simone Zomer Tune 

Junioren Solo Imke Ploegmakers Hilde 

Junioren Team De Nieuwe Heuvel 1 Maurits 

Klasse A/B Groenendaal 1 Robin Purina 

Klasse C Sint Hubertus 2 Kendi 

Klasse D De Wittegheit 3 Ivon 

 

HIPPIADE AANGESPANNEN 

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

Tuigpaarden: eenspannen open klasse Robbie van Dijk Show me the Money 

Tuigpaarden: eenspannen damesklasse Chantal van Dijk Show me the Money 

Tuigpaarden: tweespannen open klasse Erik de Gooyer Olievier en Zwieber 

Tuigpaarden Fries ras: eenspannen open klasse Robbie van Dijk Harmen 424 

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

Hackneys: eenspannen open klasse Anneke Huckriede Netters Freddy 

Hackneys: eenspannen damesklasse Yvonne van Velsen Five Oaks Discovery 

Hackneys: tweespannen open klasse Leen Schaap Something Special en 
Rising Star 
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HIPPIADE MENNEN 

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

Dressuur    

Klasse B: Enkelspan paarden Denise Blom Merlin 

Klasse B: Enkelspan pony’s Christel Schel Oliver 

Klasse B: Tweespan paarden Gijs Lourens Omalia en Ronaldo 

Klasse B/L: Tweespan pony’s Erwin Fermont Pim en Roos 

Klasse L: Enkelspan paarden Wim Veldboom Veldstar Randour 

Klasse L: Enkelspan pony’s Olga Kegel Brutus 

Klasse M: Enkelspan paarden Rudolf Pestman Diesel 

Klasse L/M/Z: Tweespan paarden Thoon Wever Tude W en Janna S 

Klasse M: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruyter Valdino 

Klasse Z: Enkelspan paarden Arie Dibbits Vaya 

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

Klasse M/Z/ZZ: Tweespan pony’s Henk Ligtenbarg Rocky en Kelly 

Klasse ZZ: Enkelspan paarden Henk Oosterink Tuzinky 

Klasse ZZ: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruyter Cupido 

Vaardigheid    

Klasse L: Enkelspan paarden Rudolf Pestman Diesel 

Klasse L: Enkelspan pony’s Stephanie Schuurman Floor 

Klasse L: Tweespan pony’s Ruud Maas Pepples en Ritchie 

Klasse L/M: Tweespan paarden Joop Gommers Thijs en Rinus 

Klasse M: Enkelspan paarden Lou Willemse Flame 

Klasse M: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruyter Cupido 

Klasse M/Z/ZZ: Tweespan pony’s Sietske Flobbe Anders en Winnie 

Klasse Z/ZZ: Enkelspan paarden Arie Dibbits Vaya 

Klasse Z/ZZ: Enkelspan pony’s Yvonne de Ruyter Valdino 

 

INDOORKAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PAARD/PONY 

Dressuur paarden   

Klasse L2 Marleen Glorie Zipero 

Klasse M1 Natascha Veen Woezel 

Klasse M2 Natascha Veen Wardanda 

Klasse Z1 Lotje Schoots Wonja K.H. 

Klasse Z2 Kim Vugts Pik Noir 

Klasse ZZ Licht Angela Krooswijk BMC Roman Nature 

Klasse ZZ Zwaar Emmelie Scholtens Uphill 

Lichte Tour Richelle ter Haak Lest Best B 

Zware Tour Edward Gal Moorlands Totilas 

Dressuur pony’s    

Klasse L2 Cat. A/B Floor van Manen Paddington 

Klasse L2 Cat. C Febe van Zwambagt Prince Z 

Klasse L2 Cat. D/E Julia van Schaik Divano du Bois 

Klasse M1 Cat. D/E Suzanne van Vugt Alexander 

Klasse M1/M2 Cat. B Michelle Berends Himmeren’s 

Klasse M1/M2 Cat. C Iris van Os Benjamin 

Klasse M2 Cat. D/E Neelke Kollenburg Vincent 

Klasse Z1/Z2 Cat. C Nadezjna Vaes Promises 

Klasse Z1 Cat. D/E Bart Lips Spartacus 

Klasse Z2 Cat. D/E Dana van Lierop Equestricons Lord 
Champion 
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INDOORKAMPIOENSCHAPPEN - Vervolg 

Springen paarden   

Klasse L Maikel Vaanholt Viloma 

Klasse M Kirsten Rikkert Unlimited R.A.G. 

Klasse Z Elsemiek Leijenaar Vagebond 

Klasse ZZ Tom Brinkman Eurocommerce Ventimiglia 

Springen pony’s    

Klasse L Cat. A/B Bibi van Gehlen Tweety 

Klasse L Cat. C Rowen van de Mheen Mister 

Klasse L Cat. D/E Anne Sluys Toeska V 

Klasse M Cat. C Gioia van den Corput Bento 

Klasse M Cat. D/E Johan Worst Face from Power Horse 

Klasse Z Cat. C Amke Bekhuis Mady 

Klasse Z Cat. D/E Megan Laseur Bella Donna 

Klasse ZZ Cat. D/E Kirsten Rikkert Romantico R.A.G. 

 

JONGE DRESSUURPONY’S 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PONY 

Vierjarigen Monique van der Meij Heidehof’s Don Diego JK 

Vijfjarigen Aimee van Neer Guardian B 

Zesjarigen Chayen Kromowidjojo JDJ’s Keimpe 

 

EVENTINGKAMPIOENSCHAPPEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PAARD/PONY 

Equipes   

Pony’s Pascalle de Bruin Boy 

 Gyan Exalto Roman 

 Tony van Gaalen Fireball 

 Jet van ‘t Zelfden Bonny 

Paarden   

Klasse L Jorn van Zwambagt Torontra 

Klasse M Alice Naber-Lozeman Coral Estate Vilart 

Klasse Z Renske Kroeze Sunny Girl 

Pony’s   

Klasse L Nina Knape Anydale For Pleasure 

Klasse M Lonneke Klein Willink Utah Dawn 

Klasse Z Robin Breunis Black Dancer 

 

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJDEN 

KAMPIOENSCHAP/KLASSE NAAM PLAATS 

Klasse 2: Enkelspan paarden Arie Dibbits Bergharen 

Klasse 2: Enkelspan pony’s Johan Coole Lage Mierde  

Klasse 2: Tweespan paarden Antonie ter Harmsel Rijssen 

Klasse 2: Tweespan pony’s Mandy van Delft Elshout 

Klasse 2-3: Tandem pony’s Michel van Meerveld Nijkerk 

Klasse 2-3: Vierspan paarden Frits Kool Elspeet 

Klasse 2-3: Vierspan pony’s Bram Chardon Den Hoorn 

Klasse 3: Enkelspan paarden Rudolf Pestman Eext 

Klasse 3: Enkelspan pony’s André Ebbers Doetinchem 

Klasse 3: Tweespan paarden Paul Aarts Sint Oedenrode 

Klasse 3: Tweespan pony’s Wout Kok Nijkerk 
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COMPETITIES 

COMPETITIE/KLASSE NAAM PAARD/PONY 

KNHS Eventing Cup Renke Kroese Sunny Girl 

KNHS-CHIO Cup junioren Angela Krooswijk BMC Roman Nature 

KNHS-CHIO Cup young riders Lotje Schoots Torriceli 

KNHS-Imperial Riding Cup Klasse Z2 pony’s Maria van den Dungen Rembrandt D.D.H. 

Hoefslag Dressuur Cup Dressuur Klasse Z2  Loes Corsel Ramazotti 

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie 
dressuurpaarden klasse L 

Hans Peter Minderhoud Zizi Top 

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie 
dressuurpaarden klasse M 

Edward Gal Wynton 

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie 
dressuurpaarden klasse Z/ZZL 

Hans Peter Minderhoud Vivaldi 

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie 
springpaarden klasse L 

Mathijs van Asten Zidane 

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie 
springpaarden klasse M 

Peter Geerink Wallenberg 

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie 
springpaarden klasse Z 

Wim Schröder Vaillant 

KNHS-vdB Cup junioren Boy Peels Upstream 

KNHS-vdB Cup young riders Ruben Romp Hopes Are High 

KNHS-Roelofsen Raalte Trophy klasse Lichte Tour Margaretha Scholten Honey Boy 

KNHS-Roelofsen Raalte Trophy klasse Zware 
Tour 

Kirsten Rikkert Romantico R.a.g. 

KNHS-Hartog Lucerne Trophy Megan Laseur Bella Donna 

KNHS-Boerenbond/Welkoop Cup Maureen Bonder Alex 

KNHS-Eventing Cup Renske Kroeze Sunny Girl 

KNHS-Silfit Masterclass Tuigpaardencompetitie Dirk-Jan Mekkes Wizkid’s Gonda 

Viertallen kür op muziek paarden   Plaats 

Klasse L LR De Weststichtse Ruiters Montfoort 

Klasse M/Z in handicap RV De Aa-Ruiters Baambrugge 

Viertallen kür op muziek pony’s  Plaats 

Klasse L PC Reambo Boxtel 

Klasse M PC Jeanne d’Arc Zeeland (NB) 
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11. Financiën 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (NA BESTEMMING RESULTAAT) 

Activa 

 31-12-2009 31-12-2008 

  €  € € € 

Vaste activa     

Immateriële vaste activa     

Software in ontwikkeling 14.634  654.291  

Software 1.196.744  529.868  

  1.211.378  1.184.159 

     

Materiële vaste activa     

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen 5.268.834  5.432.300  

Inventaris centrum en kantoor 813.634  693.264  

  6.082.468  6.125.564 

     

Vlottende activa     

     

Voorraden  221.512  162.891 

     

Vorderingen en overlopende activa     

Debiteuren 399.675  551.478  

Rek.crt SRR 18.792  11.441  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 72.711  -  

Overige vorderingen en overlopende activa 599.481  813.168  

  1.090.659  1.376.087 

     

Liquide middelen  18.707  563.974 

     

Totaal activa  8.624.724  9.412.675 
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (NA BESTEMMING RESULTAAT)- Vervolg 

Passiva 

 31-12-2009 31-12-2008 

  €  € € € 

Eigen vermogen     

Kapitaal 5.085.088  5.092.913  

Bestemmingsreserves 185.166  805.509  

  5.270.254  5.898.422 

     

Voorzieningen  46.708  45.479 

     

Kortlopende schulden en overlopende passiva     

Crediteuren 933.427  1.296.981  

Schulden aan kredietinstellingen 288.226  -  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 227.081  142.918  

Pensioenpremie 26.213  51.467  

Overige schulden en overlopende passiva 1.820.064  1.939.534  

Vooruit ontvangen subsidie VWS -  297  

Rek. crt St. Veilige Paardensport 12.751  37.577  

  3.307.762  3.468.774 

     

Totaal passiva  8.624.724  9.412.675 

 

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 

 2009 2008 Begroting 2009 

Baten € € € 

    

Contributie 2.179.413 2.081.334 2.111.683 

Abonnementen 1.358.988 1.295.853 1.332.719 

Startkaarten 2.858.360 2.685.934 2.768.773 

Starcoupons en inschrijfformulieren 1.795.517 1.741.813 1.774.706 

I&R 316.591 190.933 207.339 

FEI en registratiegelden 391.257 396.048 462.697 

Verlenging Ruiter- en Koetsierbewijs 470.842 487.602 482.000 

Sponsoring 956.037 1.071.321 966.050 

TV-rechten 25.000 18.750 25.000 

Cursusopbrengsten 727.737 765.343 597.692 

Subsidie Opleidingen 121.250 69.725 107.810 

Externe opbrengsten Accommodaties 969.485 951.247 1.080.945 

Subsidie Topsport 926.753 1.362.549 783.869 

Wedstrijdheffing (Nat/Int) adm.kosten intern.wedstr. 938.876 941.177 861.081 

Bondsbureau/verenigingsondersteuning 316.121 329.283 188.678 

Instellingssubsidie 353.563 327.322 354.322 

Overige baten 784.036 629.910 291.410 

    

Totaal baten 15.489.826 15.346.144 14.384.774 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 – Vervolg 

 2009 2008 Begroting 2009 

Lasten € € € 

    

Personeelskosten 4.930.863 5.187.162 5.084.589 

Mutatie voorziening jubilea 5.000 - - 

Herstructureringskosten  - 315.854- - 

Huisvestingskosten 398.336 382.894 385.000 

Groot onderhoud 603.526 - - 

Kosten activiteiten centrum 342.047 318.068 299.000 

Verenigingsactiviteiten en wedstrijdorganisaties 2.131.239 2.410.020 2.109.913 

PR en voorlichting 1.427.798 1.400.952 1.370.900 

Bijzondere activiteiten 345.238 333.577 313.050 

Topsport 605.343 628.989 558.595 

Regioafdrachten 336.961 306.460 328.000 

Afschrijvingskosten 809.148 544.583 650.000 

Trainingen en uitzendingen sportactiviteiten 1.602.750 1.961.569 1.289.202 

Automatisering 1.308.673 660.312 676.500 

ICT-projectkosten 172.583 902.738 - 

Overige bedrijfskosten 1.052.676 1.196.395 1.208.805 

Onvoorzien - - 100.000 

    

Totaal lasten 16.072.181 15.917.865 14.373.554 

    

    

Exploitatieresultaat 582.355- 571.721- 11.220 

    

Financieel resultaat 4.105- 115.164 - 

    

Resultaat 586.460- 456.557- 11.220 

    

Resultaatbestemming    

Bestemmingsreserve ICT 92.496- 570.000- - 

Bestemmingsreserve KWP (ver.ondersteuning) 8.013- - - 

Bestemmingsreserve groot onderhoud 550.000- - - 

Bestemmingsreserve uitzending 50.000   

Bestemmingsreserve sportontwikkeling 19.834- 15.000- - 

 620.343- 585.000- - 

    

Totaal 33.883 128.443 11.220 
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BEDRIJFSVOERINGVERKLARING 

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

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

winstoogmerk.  

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

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

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

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

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

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

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

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

periodiek gerapporteerd.  

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

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

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

van een interim-controle.  

In 2009 is specifiek aandacht geschonken aan het opstellen van het normvermogen van de KNHS 

en het vaststellen van het treasurystatuut. In 2010 zal in relatie met het meerjarenbeleidsplan een 

risicoparagraaf opgesteld worden, waarin de risico’s in de batenontwikkeling van de KNHS in kaart 

gebracht worden. Aan de hand hiervan zal het weerstandsvermogen van de KNHS bepaald worden. 

Gezien de ICT-ontwikkelingen binnen de KNHS de afgelopen jaren heeft de KNHS in 2009 met 

nadruk stilgestaan bij de ICT-beheerorganisatie. Medio 2009 is deze organisatie aangepast. Deze 

aanpassing heeft geleid tot een reductie van het aantal ICT-partners, wat ten goede komt aan de 

beheersbaarheid van de ICT-processen en daarmee gepaard gaande financiën. 

In 2010 zal verdere invulling gegeven worden aan een nog effectievere en efficientere uitvoering 

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

specifieke producten  vormt een belangrijk onderdeel. De KNHS heeft de doelstelling uitgesproken 

in 2010 meer business case gestuurd te gaan ontwikkelen en implementeren. Ook hier zal komend 

jaar nadere invulling aan gegeven worden.  

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

mening, dat in 2009 niet is gebleken dat in enig element van de bedrijfsvoering tekort is 

geschoten. 

Wij hebben gedurende 2009 de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. De 

bedrijfsprocessen zijn voldoende beheerst en daar waar nodig zijn passende maatregelen 

genomen.  
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ACCOUNTANTSVERKLARING 
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12. Overzicht sponsors en Vriendenclub 2009 

 

HOOFDSPONSOR 

Rabobank Nederland  Utrecht 

 

OFFICIAL PARTNER 

Subli Paardenvoeders - Agri Retail  

                                                   Lochem-Ede 

 

OFFICIAL SUPPLIER 

PK International Sportswear Harmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORS 

Bavaria  N.V.   Lieshout 

BMC    Amersfoort 

Van den Boogaard Snelvervoer Geldrop 

Brokx Sport B.V.   Raamsdonkveer 

CHIO Rotterdam   Rotterdam 

Daaleman Zadels   Empe 

Divoza Horseworld  Leek 

Grasdrogerij Hartog B.V.  Abbekerk 

Aann.bedrijf Van den Heijkant  Biddinghuizen 

De Hoefslag   Eindhoven 

Jansen International Trading B.V. Hillegom 

Ruitersport de Kroo Nieuw- en St 

        Joosland 

Nederinum B.V. / Imperial Riding Zwanenburg 

Hotel Overbosch   Garderen  

Ricoh    ‘s-Hertogenbosch 

Roelofsen Raalte Carrosseriebouw Raalte 

Spreij Peetoom Communications Ermelo 

Tinello Keuken & Interieur  Kaatsheuvel 

United Soft Drinks B.V.  Utrecht 

Hippisch Organisatie- en Adviesbureau 

       Wivaldi   Groenekan 

 

VRIENDENCLUB 

A.S. Jumping Design B.V.  Swalmen 

Blankespoor B.V.   Putten 

Brinco Stallenbouw  De Bilt 

Drukkerij Twello B.V.  Twello 

Konings-Zuivel   Bergambacht 

Verhuurbedrijf Kuijf & Zn.  Nieuwkoop  
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13.  Colofon 

 

 

 

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE 

 

Vestiging    KNHS-centrum Ermelo 

     Postbus 3040 

     3850 CA Ermelo 

     Tel. 0577-408200 

     Fax 0577-407125 

     E-mail: info@knhs.nl 

     Website: www.knhs.nl 

     Bezoekadres: De Beek 125, Ermelo 

 

Fotografie voorpagina  Esmee Blom 

     Digishots 

     Jacob Melissen 

 

Coördinatie en eindredactie  KNHS, afdeling Ondersteuning Bestuur en Directie 

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

