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Inhoudsopgave

Springen
Angelique Hoorn

“Mijn hoogtepunt van 2007 is de overwinning op het Ne-

derlands Kampioenschap met Blaauwendraad’s O’Brien. 

Na de eerste dag stonden we twaalfde en waren we zeker 

geen favoriet. In de tweede wedstrijd bleven we weer fout-

loos en kropen zo langzaam naar voren. Pas na de derde 

foutloze rit wist ik dat we hadden gewonnen. Het was 

gewoon een super mooie wedstrijd! Ook de overwinning 

in de Samsung Super League-wedstrijd in St. Gallen was 

geweldig. We kwamen, net als de andere landen, met een 

heel goed team aan de start, maar dan moet het nog wel 

gebeuren. Het was de eerste overwinning in de SSL van 

dat seizoen en dat geeft je gewoon een machtig gevoel. 

Jammer is alleen dat ik het EK heb gemist, maar toch kijk 

ik heel tevreden terug op 2007.” 
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Het succes vAn vAndAAg is de uitdAging 
vAn morgen

De	KnHS	kan	terugzien	op	een	buitengewoon	succesvol	

2007.	 als	 sportbond	 beleefden	 we	 ongeëvenaarde	

successen	op	nationaal	en	vooral	ook	op	internationaal	

niveau.	 Ons	 springruiterteam	 is	 regerend	 wereld-	 en	

Europees	kampioen.	Het	dressuurteam	schreef	historie	

door	 voor	 het	 eerst	 in	 de	 geschiedenis	 het	 Europese	

kampioenschap	te	veroveren.	anky	van	grunsven	zette	

haar	unieke	zegereeks	voort	door	de	Europese	titel	Kür	

op	muziek	 te	winnen.	 in	 januari	2008	werd	 tijdens	de	

KnHS-jaarhuldiging	in	het	auditorium	van	KnHS-hoofd-

sponsor	 Rabobank	 in	 Utrecht	 een	 ongekend	 aantal	

internationale	successen	gevierd.	in	dit	jaarverslag	kunt	

u	nog	eens	nagaan	hoeveel	medailles	door	nederlandse	

ruiters	en	amazones	werden	behaald.	De	jeugd	liet	zich	

daarbij	niet	onbetuigd.	Het	jeugdtopsportbeleid,	waarin	

het	Rabo	Talentenplan	de	rode	draad	is,	werpt	al	 jaren	

zijn	vruchten	af	en	het	gezegde	‘wie	de	jeugd	heeft,	heeft	

de	toekomst’	geldt	zeker	voor	de	paardensport.

Ook	als	organisatie	beleefde	de	KnHS	een	goed	jaar.	Dat	

werd	het	meest	‘zichtbaar’	in	het	gereedkomen	van	het	

nieuwe	 kantoorgebouw,	 een	 aanwinst	 om	 trots	 op	 te	

zijn.	Onze	medewerkers	zijn	na	jaren	van	behelpen	nu	

op	goede	wijze	gehuisvest	en	dat	hebben	ze	verdiend.	

Een	 belangrijke	 stap	 voorwaarts	 was	 de	 fusie	 van	 de	

KnHS	en	de	KnHS	Recreatiesportvereniging	waarbij	de	

KnHS	als	verkrijgende	vereniging	optrad.	De	laatste	tien	

jaar	 heeft	 de	 belangenbehartiging	 voor	 de	 recreatie-

sporters	een	grote	vlucht	genomen	en	zich	ontwikkeld	

tot	een	belangrijk	en	onmisbaar	onderdeel	van	de	KnHS.	

De	herstructurering	van	de	recreatiesport	was	een	logi-

sche	 stap	 in	 dit	 proces,	 dat	werd	 geïnitieerd	 door	 het	

bestuur	 van	 de	 KnHS	 Recreatiesportvereniging.	 De	

bestuursleden	van	deze	vereniging	hebben	de	recreatie-

sport	op	de	kaart	gezet.	Hun	inzet	verdient	alle	lof.

De	in	2004	ingezette	trend	om	het	jaar	af	te	sluiten	met	

een	 aansprekend	positief	 financieel	 resultaat	 kreeg	 in	

2007	een	goed	vervolg.	De	KnHS	is	 in	enkele	 jaren	tijd	

een	financieel	gezonde	sportbond	geworden.

Voor	 iedere	 organisatie,	 en	 zeker	 voor	 sporters	 en	 een	

sportbond,	geldt	dat	het	succes	van	vandaag	de	uitda-

ging	van	morgen	 is.	 Succes	behalen	 is	mooi,	 succesvol	

blijven	vereist	extra	inspanningen.

Het	is	een	grote	uitdaging	om	de	sportieve	successen	te	

repeteren.	 De	 verdere	 professionalisering	 van	 het	

topsportbeleid	 zal	 daaraan	 dienstbaar	 zijn;	 de	 onder-

steuning	van	onze	hoofdsponsor	Rabobank	nederland	

eveneens.	Op	grond	van	de	geleverde	prestaties	werd	de	

Voorwoord

1. 

Voorwoord 
Martien 
van den Heuvel
voorzitter
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lopende	 sponsorovereenkomst	 eerder	 dan	 voorzien	

opengebroken	 en	 de	 bijdrage	 aan	 onze	 sport	 zodanig	

substantieel	verhoogd,	dat	 ingaande	2008	de	 topspor-

ters	en	de	talentvolle	jeugd	nog	beter	en	voor	het	eerst	

àlle	 paardensportdisciplines	 binnen	 de	 KnHS	 worden	

ondersteund.	

Het	is	eveneens	een	uitdaging	de	KnHS	als	organisatie	

verder	uit	te	bouwen.	De	paarden(sport)sector	professio-

naliseert	in	snel	tempo	en	onze	leden	stellen	hoge	kwali-

teitseisen	 aan	 de	 dienstverlening	 van	 de	 KnHS.	 in	 ons	

Meerjarenbeleidplan	2007-2010	hebben	we	de	 lat	 voor	

onszelf	 hoog	 gelegd.	 De	 KnHS	 wil	 dé	 hoogwaardige	

dienstverlener	voor	al	onze	leden	en	dé	belangenbehar-

tiger	 en	promotor	 van	de	 totale	paardensport	 zijn.	We	

staan	 voor	 de	 bevordering	 van	 de	 recreatiesport,	

wedstrijdsport	en	topsport,	willen	de	lokale	verenigingen	

adequaat	ondersteunen	en	de	pleitbezorger	zijn	van	een	

verantwoorde	omgang	met	onze	edele	viervoeters.

Om	daaraan	invulling	te	geven	zijn	vele	acties	in	gang	

gezet.	Enkele	wil	ik	noemen.	Het	afronden	van	het	iCT-

project	in	2008	zal	een	grote	impuls	geven.	Ons	streven	

naar	 een	 efficiënte	 en	 minder	 complexe	 organisatie,	

ondersteund	 door	 moderne	 communicatie	 en	 gege-

vensverwerking	via	nieuwe	geautomatiseerde	systemen,	

zetten	 we	 onverminderd	 door.	 anders	 gezegd:	 	 naar	

minder	 routinematig	 handwerk	 en	 meer	 kwaliteit.	

achter	de	schermen	(figuurlijk	en	letterlijk)	hebben	onze	

medewerkers	 een	 grote	 inzet	 getoond	 en	 extra	 werk-

druk	voor	lief	genomen	om	ook	dit	project	tot	een	goed	

einde	 te	brengen.	Met	hen	hoop	 ik	op	een	 succesvolle	

implementatie.

Ook	de	verdere	uitbouw	van	ons	KnHS-centrum	tot	een	

modern	nationaal	hippisch	centrum	met	internationale	

uitstraling	zal	bijdragen	aan	het	verwezenlijken	van	de	

hoofddoelstellingen	van	ons	Meerjarenbeleidplan.

De	KnHS	is	er	voor	de	sporters.	Zij	vormen	het	fundament	

van	onze	organisatie.	Een	organisatie,	die	niet	zou	kunnen	

bestaan	 als	 het	 de	 steun	 van	 de	 vele	 enthousiaste	 en	

betrokken	vrijwilligers	ontbeerde.	in	alle	geledingen	van	

de	KnHS	dragen	zij	hun	steentje	bij.	Hulde	daarvoor!

martien van den Heuvel

Voorzitter KNHS

Voorwoord

Vierspan pony’s mennen 
Jan de Boer

“Het winnen van het WK Vierspannen voor pony’s was 

voor mij de meest bijzondere prestatie van 2007. Ik reed 

nog maar anderhalf jaar vierspan, daarvoor was ik altijd 

actief met een tweespan. Voor het WK had ik van Pjotr 

van der Heijden de pony Boris geleend die achter liep 

naast Lloyd, de pony van mijn dochter. En dat bleek een 

unieke combinatie. Toen leerde ik de kracht van een team 

en de waarde van een vierspan kennen; de pony’s voor en 

achter zijn even belangrijk. Met veel trainen en er altijd 

vanuit gaan dat het beter kan heb ik gepiekt op het juiste 

moment. Ik heb er altijd in geloofd en kon met een goede 

dressuurproef zeker gevaarlijk zijn. Maar toen ik eenmaal 

de uitslag zag was ik echt uitzinnig van vreugde!”   
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“de KnHs ontwiKKelt zicH tot een service- 
gericHte orgAnisAtie”

“Het	was	een	intensief	jaar,	2007”,	zo	benadrukt	KnHS-

directeur	John	Bierling.	 ,,Met	voor	ons	heel	belangrijke	

onderwerpen,	 die	 de	 revue	 zijn	 gepasseerd.”	 Zo	 was	

er	 sprake	 van	 een	grootschalig	 iCT-project	 en	werd	de	

KnHS	 omgevormd	 van	 een	 wat	 meer	 administratief	

gerichte	organisatie	naar	een	meer	op	service	gerichte	

organisatie.	 Bierling:	 ,,Dat	 laatste	 bracht	 een	 cultuur-

verandering	teweeg.	inmiddels	is	de	communicatie	naar	

buiten	 toe	 veel	 eenduidiger	 geworden,	 er	 zit	 minder	

ruis	op	de	lijn.	nee,	natuurlijk	zijn	we	er	nog	lang	niet,	

er	is	nog	heel	veel	werk	te	verrichten,	maar	we	hebben	

in	2007	een	belangrijk	aantal	 stappen	 in	de	gewenste	

richting	gezet.”

servicedesK

De	servicedesk	speelt	daarbij	een	centrale	rol.	De	leden	

kunnen	 nu	 veel	 gemakkelijker	met	 hun	 vragen	 bij	 de	

KnHS	 terecht.	 ,,De	 desk	 functioneert	 al	 naar	 behoren.	

Vroeger	kon	het	nog	wel	eens	gebeuren,	dat	een	beller	

bij	een	bepaalde	afdeling	terecht	kwam	waar	de	vraag	

misschien	 niet	 helemaal	 kon	 worden	 beantwoord	 en	

vervolgens	door	de	organisatie	ging	zweven.”

Een	bundeling	van	krachten	en	kennis	dus.	 ,,De	kennis	

zat	 op	 verschillende	 plekken	 binnen	 de	 organisatie	

en	dat	werkte	niet	altijd	even	gemakkelijk.	De	service-

desk	doet	dienst	als	een	soort	callcenter,	dat	de	meeste	

vragen	onmiddellijk	beantwoordt.	Dat	is	prettig	voor	de	

leden	én	voor	de	KnHS	zelf.”

iedereen	tevreden	dus?	,,iedereen	tevreden	stellen	is	een	

utopie,	maar	ons	streven	is	er	wel	op	gericht	de	dienst-

verlening	zoveel	mogelijk	 te	optimaliseren.	als	wij	met	

elkaar	besluiten	dat	met	een	paard	van	drie	jaar	nog	niet	

mag	worden	gestart,	dan	zijn	er	maar	weinig	mensen,	die	

zeggen:	wat	goed	vanuit	het	oogmerk	van	dierenwelzijn.	

De	veterinair,	 ja,	die	wel,	maar	de	sporter	denkt:	 ik	heb	

dat	paard,	maar	ik	moet	nu	toch	nog	een	jaar	wachten.	

in	 nederland	 staan	 we	 er	 met	 z’n	 allen	 altijd	 positief	

kritisch	in,	met	de	streep	onder	het	woord	kritisch.”

is	er	een	rapportcijfer	voor	de	zo	sterk	veranderde	dienst-

verlening	te	geven?	,,Voor	alle	dienstverlening	kunnen	we	

op	het	rapportcijfer	tien	uitkomen,	maar	dat	wordt	onbe-

taalbaar,	 dus	 moeten	 er	 soms	 compromissen	 worden	

gesloten.	We	proberen	met	elkaar	het	hoogst	haalbare	te	

bereiken,	voor	verschillende	groepen,	voor	zowel	sporters	

als	verenigingen,	voor	de	disciplinecommissies,	voor	de	

belangenverenigingen,	voor	juryleden	en	noem	maar	op.	

Die	belangen	lopen	niet	altijd	synchroon.”

John Bierling, algemeen directeur

2. 

John Bierling 
algemeen directeur
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Een	stap	voorwaarts	is	zeker	gezet,	zo	wil	Bierling	bena-

drukken.	 ,,Qua	 serviceniveau	 is	 het	 concept	 steeds	

dichter	gekomen	bij	wat	wij	uiteindelijk	willen	en	dat	

is	er	zijn	voor	onze	bijna	200.000	leden.	Die	leden	zullen	

ook	begrijpen	dat	niet	alles	maar	kan.	Op	die	schaal	van	

nul	tot	tien	zul	je	nooit	altijd	en	overal	een	acht	kunnen	

scoren.	Jammer,	maar	het	is	de	realiteit.”

,,in	de	loop	van	het	jaar	is	de	mogelijkheid	ontstaan,	dat	

mensen	zelf	via	internet	bijvoorbeeld	hun	startcoupons	

konden	aanvragen.	Dat	proces	was	in	2006	in	de	maak	

en	is	in	2007	gerealiseerd.	Daarnaast	is	ook	de	electroni-

sche	kalender	op	onze	site	gekomen.	Sporters	en	vereni-

gingen	kunnen	nu	gemakkelijk	zien	welke	wedstrijden	

een	goedgekeurd	vraagprogramma	hebben.	Deze	staan	

op	onze	wedstrijdkalender.”

,,Er	wordt	frequent	gebruik	van	gemaakt.	De	servicedesk	

kreeg	daarover	aanvankelijk	de	nodige	 vragen	binnen.	

praktische	vragen	vooral,	maar	intussen	is	men	al	aardig	

aan	de	veranderde	situatie	gewend	geraakt.”

,,in	2008	moet	de	daadwerkelijke	 toegevoegde	waarde	

van	 het	 iCT-project	 blijken.	 Verschillende	 onderdelen	

komen	 in	 de	 loop	 van	 het	 jaar	 gereed	 en	 uiteindelijk	

moet	het	gehele	project	afgerond	worden.	We	kunnen	

dan	spreken	van	een	volwaardig	en	eigentijds	automa-

tiseringssysteem.	Mag	ik	het	zo	zeggen:	het	huis	is	dan	

opgeleverd,	maar	daarna	gaan	we	het	verder	inrichten.	

niet	 altijd	 is	 men	 zich	 ervan	 bewust	 geweest,	 dat	 de	

KnHS	 een	 redelijk	 beperkte	werkorganisatie	 heeft,	 die	

een	vrij	groot	iCT-project	moest	realiseren.	Er	is	hier	en	

daar	tijdelijk	extra	capaciteit	ingezet	om	met	name	op	

het	niveau	van	dienstverlening	scherp	te	blijven.	We	zijn	

hierdoor	 bijna	 het	 gehele	 jaar	 binnen	 de	 afgesproken	

aanlevertijden	van	startdocumenten	gebleven.”

,,Vooral	in	de	weken	tegen	het	einde	van	het	jaar	wordt	er	

extra	bezetting	ingezet.	Dat	was	nodig,	zo	is	wel	gebleken.	

in	november	en	december	is	er	de	piek	met	het	verlengen	

van	 startkaarten	en	het	uitgeven	van	nieuwe	 startcou-

pons.	Er	zijn	in	die	periode	maar	liefst	45.000	documenten	

aangemaakt,	een	gigantisch	karwei.	als	je	nagaat	dat	er	

in	 ons	 land	 circa	 70.000	wedstrijdsporters	 zijn,	 tel	 dan	

maar	uit	hoeveel	werk	dat	met	zich	meebrengt.”

De	rol	van	de	KnHS	verandert	met	het	groeien	van	de	

iCT-toepassingen.	 Bierling:	 ,,De	 KnHS	 ontwikkelt	 zich	

langzaam	maar	 zeker	 tot	 een	geoliede	machine.	gelij-

kertijd	 wordt	 de	 specifieke	 rol	 van	 elke	 medewerker	

steeds	duidelijker”.	

verHuizing

Tegen	 het	 einde	 van	 het	 kalenderjaar	 2007	 was	 de	

verhuizing	 naar	 het	 nieuwe	 pand	 een	 feit.	 ,,Rond	 de	

John Bierling, algemeen directeur

Kerstdagen	zijn	we	eigenlijk	al	overgegaan,	dat	was	een	

hele	omvangrijke	operatie.	 in	2008	 is	het	kantoor	offi-

cieel	 in	gebruik	genomen,	maar	in	2007	zijn	vele	voor-

bereidende	werkzaamheden	verricht	om	de	verhuizing	

zo	 goed	mogelijk	 te	 laten	 verlopen.“	 Over	 de	 bouw	 is	

Bierling	 zeer	 te	 spreken.	“De	 planning	 is	 gehaald.	 Een	

bijzonder	moment	was	het	 leggen	van	de	eerste	steen	

door	 de	 Minister	 van	 Landbouw,	 natuur	 en	 Voedsel-

kwaliteit	gerda	Verburg,	die	als	oud-bestuurslid	van	de	

KnHS	mee	had	beslist	over	de	bouwplannen.”

Het	 open	 concept	 binnen	 het	 gebouw	 valt	 op	 om	 de	

openheid	van	de	KnHS	nog	meer	te	ondersteunen.	,,We	

hebben	gekozen	voor	open	ruimten	zodat	onze	mede-

werkers	 gemakkelijker	 met	 elkaar	 kunnen	 communi-

ceren,	over	de	verschillende	afdelingen	heen.	Er	ontstaat	

zo	 een	 horizontale	 communicatie	 waardoor	 ook	 de	

communicatie	met	de	achterban	beter	verloopt.	ik	vind	

dat	winst.	Met	de	verhuizing	is	ook	het	fusieproces	min	

of	meer	 afgesloten.	We	 kijken	nu	 vooruit,	werken	 aan	

de	 toekomst	van	de	KnHS.	Dit	was	een	mijlpaal,	maar	

er	dienen	zich	al	weer	nieuwe	uitdagingen	aan”,	aldus	

Bierling	 die	 ook	 blij	 is	 dat	 de	 kosten	 van	 de	 nieuw-

bouw	binnen	het	gestelde	budget	zijn	gebleven.	“Daar	

kunnen	we	met	 elkaar	best	 trots	op	 zijn	aangezien	er	

in	de	bouwmarkt	aanzienlijke	kostenstijgingen	hebben	

plaatsgevonden.”

mediAmiX

in	2007	kreeg	de	media-mix	van	de	KnHS	een	 facelift.	

“Ook	 hiervoor	 geldt,	 dat	 het	 gaat	 om	 een	 optimale	

communicatie	met	de	 leden.	Kijk	naar	ons	maandblad	

paardenSport.	 Het	 is	 inhoudelijk	 geweldig	 vooruit-

gegaan.	We	hebben	electronische	nieuwsbrieven.	Onze	

site	is	up	to	date	met	de	laatste	informatie.	Zo	blijft	men	

op	de	hoogte	van	de	actuele	ontwikkelingen	binnen	de	

paardensport	en	paardensector.	Onze	website	krijgt	veel	

aandacht,	 we	 tellen	 285.000	 bezoeken	 en	 1,5	 miljoen	

paginaweergaven	per	maand.	Dat	is	bijna	een	verdub-

beling	van	de	cijfers	die	we	eerder	hadden.”

De	 volgende	 fase	 is	 het	 project	 ,Mijn	 KnHS’	waarmee	

iedere	 gebruiker	 een	 eigen	 platform	 op	 het	 internet	

heeft.	 ,,We	zitten	nog	 in	de	eerste	 fase	van	dit	project,	

dat	qua	omvang	substantieel	zal	toenemen.	nu	kunnen	

de	 leden	 en	 de	 besturen	 van	 de	 verenigingen	 al	 veel	

informatie	vinden	en	dat	wordt	alleen	maar	beter.	’Mijn	

KnHS’-nieuwe	stijl	is	al	met	al	een	stuk	overzichtelijker	

geworden	 en	 een	 eerste	 stap	 in	 elektronische	 dienst-

verlening	is	gezet.”

John Bierling, algemeen directeur
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oPleidingen

Voor	officials,	actief	in	de	disciplines	dressuur,	springen,	

mennen,	endurance	en	aangespannen	sport,	vonden	in	

2007	bijscholingsbijeenkomsten	plaats.	

in	 het	 lopende	 cursusseizoen	 2007/2008	 zijn	 er	 900	

cursisten,	 die	 op	 niveau	 2	 een	 instructeuropleiding	

volgen	 in	 de	 discipline	 dressuur/springen,	 mennen	

of	 voltige.	 “Er	 is	 sprake	 van	 een	 aanzienlijke	 stijging	

doordat	we	de	opleidingen	nu	op	vier	plaatsen	in	neder-

land	 aanbieden.	 De	 instructeuropleiding	 kan	 hierdoor	

dichter	bij	huis	worden	gevolgd.	Voor	andere	activiteiten	

overwegen	we	een	gelijksoortige	aanpak.”	

“Deze	cursussen	vallen	nu	onder	de	structuur	van	VWS.	Dit	

houdt	in,	dat	er	ook	een	tweetal	examenopdrachten	door	

de	cursisten	gemaakt	moeten	worden	met	betrekking	tot	

het	begeleiden	bij	wedstrijden	en	het	assisteren	bij	activi-

teiten.	Voor	een	aantal	cursisten	een	hele	uitdaging!”	

Ook	hebben	de	bijscholingen	van	officials	weer	plaats-

gevonden.	 al	met	 al	 zijn	 dat	 er	 bij	 de	 KnHS	heel	wat:	

juryleden	 dressuur	 (2.600),	 juryleden	 springen	 (500),	

juryleden	mennen	(100),	juryleden	voltige	(15),	juryleden	

endurance	 (10),	 juryleden	 aangespannen	 sport	 (70),	

federatievertegenwoordigers	(350)	en	parcoursbouwers	

springen	(100).	

Er	wordt	voor	alle	disciplines	een	licentiestructuur	inge-

voerd	 bij	 de	 juryleden.	 in	 2007	 is	Wim	 Ernes	 met	 dit	

project	begonnen.

De	KnHS	gaat	 in	2008	 in	samenwerking	met	about-

horses	 Tv	 ook	 online	 cursussen	 aanbieden.	 in	 2007	

werd	gestart	met	de	voorbereiding	van	de	cursussen	

‘Verzorging’	en	‘gezondheid’.	“Wij	vinden	het	belang-

rijk,	dat	kennis	eenvoudig	beschikbaar	wordt	gemaakt.	

Daarom	 hebben	 ook	 we	 het	 boek	 ‘(Van)	 paarden	

Houden’	 gemaakt.	 En	 nu	 gaan	 we	 ook	 cursussen	

opzetten,	 die	 de	 consument	 eenvoudig	 vanuit	 huis	

kan	volgen.”

reglementAire zAKen en i&r

Van	groot	belang	is,	dat	we	de	doping	buiten	onze	sport	

houden.	Daarom	zijn	er	samen	met	de	voorlichter	van	de	

Dopingautoriteit	bijeenkomsten	geweest	voor	topspor-

ters	over	de	eisen	waaraan	je	als	sporter	op	dat	niveau	

moet	voldoen.	

Ook	 zijn	er	meer	dan	200	controles	uitgevoerd	op	het	

gebruik	van	ongeoorloofde	middelen	voor	het	paard.	in	

drie	gevallen	leidde	dit	tot	een	positieve	uitslag	en	een	

veroordeling	door	het	Tuchtcollege.

John Bierling, algemeen directeur
KNHS Federatiebestuur
mat vestjens

Successen bij de vele in het oog springende internationale 

resultaten vinden de oorsprong in de breedtesport. 

Topsporters worden immers gevormd door dezelfde breed-

tesport. Daarom verdient deze sport opnieuw en blijvende 

aandacht. 

KNHS Accountmanager 
cissy schuring

“Halverwege 2007 zijn we gestart met de KNHS Verenigings-

service: dienstverlening speciaal voor verenigingen. Alhoewel we 

natuurlijk niet alle 1500 KNHS-verenigingen persoonlijk aan-

dacht kunnen geven, wordt de dienstverlening verspreid over het 

land erg goed ontvangen. Als accountmanager sta je met één 

been in het veld en met één been in de werkorganisatie. Mensen 

kunnen hun verhaal bij ons kwijt en wij kunnen uitleg, advies of 

ondersteuning bieden, zodat we gezamenlijk steeds een stap ver-

der komen om met z’n allen nog meer van onze sport te kunnen 

genieten. De positieve reacties van onze verenigingsbestuurders 

maken dit werk ontzettend leuk. Dit geeft veel voldoening en 

energie. Deze dienstverlening zullen we dan ook geleidelijk aan 

verder én naar behoefte uitbouwen. Een echte uitdaging!”
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in	 2007	 heeft	 het	 Tuchtcollege	 zesmaal	 een	 zitting	

gehouden	 en	 daarin	 11	 zaken	 behandeld.	 Dit	 is	 het	

laagste	aantal	sinds	het	ontstaan	van	de	KnHS	in	2002.	

“Evenals	in	2006	heeft	het	Tuchtcollege	zich	met	name	

bezig	 gehouden	 met	 (hippische)	 dopingzaken,	 incor-

rect	gedrag	en	wreedheid.	Dat	past	binnen	het	KnHS-

beleid,	waarbij	het	welzijn	van	het	paard	een	belangrijk	

speerpunt	is.	Zes	van	de	elf	zaken,	dus	meer	dan	de	helft,	

betroffen	 hippische	 doping	 of	 wreedheid;	 drie	 zaken	

handelden	over	incorrect	gedrag.”

Was	 dat	 in	 dopingzaken	 reeds	 eerder	 reglementair	

verplicht,	in	2007	is	het	(vanaf	1	juni)	ook	in	alle	andere	

tuchtzaken	 verplicht	 geworden,	 dat	 publicatie	 van	 de	

uitspraak	 dient	 te	 geschieden	 mét	 vermelding	 van	

naam	en	woonplaats	van	betrokkene	en	-wanneer	van	

toepassing-	de	(sport)naam	van	het	paard	of	de	pony.	

De	 enige	 uitzondering	 hierop	 zijn	 tuchtzaken	 tegen	

minderjarigen;	 in	 zulke	 zaken	 kan	 het	 Tuchtcollege	

bepalen,	dat	volstaan	kan	worden	met	een	geanonimi-

seerde	publicatie.			

goed sPortBestuur

De	 KnHS	 volgt	 de	 handreikingen	 voor	 goed	 sport-

bestuur.	

in	2007	 is	ondermeer	een	‘gedragscode	voor	bestuurs-

leden’	 vastgesteld	 door	 de	 Ledenraad.	 Ook	 is	 een		

treasurystatuut	 opgesteld,	 dat	 in	 2008	 aan	 de	 Leden-

raad	wordt	voorgelegd.	in	dit	statuut	zijn	de	hoofdlijnen	

John Bierling, algemeen directeur

van	het	treasurybeleid	vastgelegd,	zijn	de	bevoegdheden	

en	 verantwoordelijkheden	 ten	 aanzien	 van	 de	 uitvoe-

ring	van	dat	beleid	beschreven	en	is	de	informatievoor-

ziening	aan	de	diverse	partijen	uiteen	gezet.	

“gezien	de	grote,	ook	financiële,	belangen	is	het	nood-

zakelijk,	dat	dit	op	een	zorgvuldige	wijze	is	geregeld.	De	

implementatie	van	de	handreikingen	voor	goed	sport-

bestuur	loopt	op	schema.	We	hebben	bijvoorbeeld	een	

directiestatuut,	 goede	 topsportovereenkomsten,	 een	

regeling	seksuele	intimidatie	in	de	sport,	er	is	een	proce-

dure	voor	de	benoeming	van	bestuursleden,	we	hebben	

een	Tuchtreglement	en	we	volgen	een	vooraf	vastgelegd	

aftredingsschema.	We	gaan	voor	optimale	transparantie	

en	openheid!”,	aldus	Bierling.

in	2008	wordt	een	klachtenregeling	opgesteld	en	wordt	

een	aanzet	 gegeven	 tot	 een	antidiscriminatieregeling.	

Daarmee	wordt	de	implementatie	afgerond.

cultuurverAndering

Van	een	administratieve	gigant	tot	een	servicegerichte	

organisatie,	de	KnHS	begrijpt	de	noodzaak	van	de	klant-

vriendelijkheid	en	klantgerichtheid.	 John	Bierling:	 ,,Dat	

vraagt	om	cultuurverandering	en	dat	lukt	niet	één,	twee,	

drie.	 Je	 moet	 flexibel	 kunnen	 zijn,	 niet	 als	 een	 waak-

hond	 je	 terrein	afschermen,	 je	vastbijten	 in	bestaande	

procedures,	niet	de	regels	toepassen	zonder	te	beseffen	

wat	voor	 impact	dat	heeft.	De	 inhoud	klopt,	maar	ook	

de	vorm	moet	kloppen.	De	komende	 jaren	moeten	we	

samen	durven	te	snijden	in	de	omvangrijke	regelgeving,	

die	-overigens	met	de	beste	bedoelingen-	in	de	loop	van	

de	jaren	is	tot	stand	gekomen.”

,,We	willen	met	elkaar	in	de	situatie	terecht	komen	dat	er	

onderling	veel	begrip	komt.	Sommigen	willen	te	veel,	te	

snel.	Bepaalde	dingen	kunnen	niet,	dat	begrijp	ik.	als	dat	

dan	zo	is,	communiceer	dan	waarom	dat	zo	is.	Die	sfeer	

wil	 ik	 erin	 krijgen,	 zodat	we	 het	maximum	 voor	 onze	

klanten,	onze	leden,	kunnen	bieden,	het	beste	voor	hen	

kunnen	betekenen.	gelukkig	hebben	we	zeer	betrokken	

medewerkers,	die	deze	ontwikkeling	aanvoelen	en	daar-

aan	een	bijdrage	willen	leveren.”

sectorrAAd PAArden

in	2007	laaide	de	discussie	over	dierenwelzijn	geregeld	

op.	De	komst	van	de	partij	voor	de	Dieren	stimuleerde	

ook	 andere	 politieke	 partijen	 over	 dit	 onderwerp	 een	

standpunt	in	te	nemen.	Minister	Verburg	presenteerde	

haar	 nota	 Dierenwelzijn.	 “De	 nota	 van	 de	 minister	

heeft	voor	een	levendige	discussie	gezorgd.	Het	spreekt	

vanzelf,	 dat	 dit	 onderwerp	 voor	 de	 paardensector	 en	

de	grootste	speler	daarin,	de	paardensport,	van	levens-

belang	is.	

John Bierling, algemeen directeur

overzicht soort aanklacht/aantal overtredingen

soort aanklacht Aantal 
2002

Aantal 
2003

Aantal 
2004

Aantal 
2005

Aantal 
2006

Aantal 
2007

Administratief verzuim 5 23 10 4 0 1

doping 3 7 2 4 5 4

waarvan humaan 1 0 1 1 0 1

waarvan hippisch 2 7 2 3 5 3

incorrect gedrag 4 3 5 4 10 3

wreedheid 1 7 4 2 5 3

overig 6 3 2 2 0 0
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Daarom	 besloot	 de	 KnHS	 om	 de	 uit	 2003	 daterende	

eigen	welzijnsnota	te	actualiseren;	deze	zal	in	het	voor-

jaar	van	2008	gereed	zijn.	Het	belang	van	dit	onderwerp	

bevestigde	 eveneens	 een	 ander	 belang:	 de	 noodzaak	

tot	verdergaande	bundeling	van	de	krachten	in	de	hele	

paardensector,	zoals	deze	samenwerkt	in	de	Sectorraad	

paarden.	Onze	bestuursleden	Jaap	Werners	en	Martien	

van	den	Heuvel	hebben	zitting	in	het	bestuur	ervan.’’	

,,De	KnHS	is	daarin	een	actief	deelnemer.	We	zullen	het	

met	elkaar	moeten	doen,	met	de	fokkerij,	met	de	hippi-

sche	 ondernemers,	met	 de	 draf-	 en	 rensport,	met	 alle	

andere	 partijen	 die	 van	 belang	 zijn.	 De	 politiek	 heeft	

graag	één	aanspreekpunt	en	die	rol	dient	de	Sectorraad	

paarden	 te	 vervullen.	Terecht	 heeft	 die	 het	 dierenwel-

zijn	hoog	op	het	lijstje	met	prioriteiten	staan.	De	KnHS	

vindt	het	goed	functioneren	van	de	Sectorraad	van	het	

hoogste	belang.	De	contacten	met	de	andere	partners	

zijn	buitengewoon	plezierig	en	succesvol;	dat	willen	wij	

graag	uitspreken.”

,,Het	gaat	uiteindelijk	om	de	paarden	en	hun	gebruikers.	

nederland	 is	een	belangrijk	paardenland,	maar	er	 zijn	

duidelijke	veranderingen	gaande.	Wat	vroeger	normaal	

was,	kan	nu	soms	niet	meer.	Vroeger	ging	je	op	de	fiets	

met	het	paard	aan	de	 lijn	naar	de	hoefsmid.	Dat	hoef	

je	nu	met	het	hedendaagse	verkeersaanbod	niet	overal	

meer	te	proberen.”

AccommodAties

Sinds	 jaar	 en	dag	maakt	het	KWpn	 (Koninklijk	Warm-

bloed	 paardenstamboek	 nederland)	 gebruik	 van	 het	

KnHS-centrum	te	Ermelo.	De	plannen	om	deze	samen-

werking	uit	 te	 bouwen	door	 een	 gezamenlijke	 exploi-

tatie	mogelijk	te	maken	leidden	in	2007	nog	niet	tot	een	

eindconclusie.	”Het	ten	uitvoer	brengen	van	de	plannen	

blijkt	complexer	 te	zijn	dan	wij	met	z’n	allen	 in	eerste	

instantie	 hadden	 gedacht.	 Een	 samenwerking	 tussen	

sport	en	fokkerij	is	een	logische	keuze,	ook	op	het	gebied	

van	accommodatie.	De	sport	kan	niet	zonder	de	fokkers	

en	de	 fokkers	kunnen	niet	 zonder	hun	sportieve	afne-

mers.	Er	gebeurt	veel	in	Ermelo;	er	is	behoefte	aan	een	

goed	gekwalificeerde	accommodatie	in	het	centrum	van	

ons	land.	We	hebben	in	2007	in	totaal	1.200	paarden	op	

de	hengstenkeuringen	gehad,	er	kwamen	115	hengsten	

voor	het	verrichtingsonderzoek	en	de	zomerinstructie-

weken	telden	750	deelnemers.”	

Het	KnHS-centrum	in	Wanroij	werd	in	december	2007	

verkocht.	“gelukkig	is	dit	centrum	voor	de	paardensport	

bewaard	gebleven,	hetgeen	de	wens	en	opdracht	van	de	

Ledenraad	van	de	KnHS	was.	We	gebruiken	deze	accom-

modatie	nog	steeds	voor	onze	activiteiten	.”

John Bierling, algemeen directeur Ontwikkelingen KNHS
Dressuur
Hans Peter minderhoud

“Mijn hoogtepunt van 2007 was absoluut het teamgoud 

op het EK in Turijn. Het was de eerste keer dat ik in het 

team meereed. Daarvoor had ik al een aantal keer gepro-

beerd om me te kwalificeren voor een teamplaats in een 

kampioenschap, maar lukte het net niet. De sfeer op het 

EK was best wel relaxed, het was mooi weer en niet zo heel 

erg druk. Naast het EK vond ik de winst in de Pavo Cup 

met Vivaldi erg leuk, net als Aken en eigenlijk alle interna-

tionale wedstrijden. Maar het hoogtepunt van 2007 blijft 

zeker weten Turijn.” 

KNHS Recreatiesportplatform 
clémence ross

“In 2007 kreeg de recreatieve paardensport ook in organisa-

torische zin een belangrijke plek binnen de KNHS. 

We hebben veel aandacht besteed aan het onderhouden en 

ontwikkelen van mogelijkheden voor ruiters en menners in het 

buitengebied. De regioconsulenten hebben hierin een belangrijke 

rol gespeeld. We zullen dit de komende jaren nog meer zichtbaar 

moeten maken voor de leden. Het Recreatiesportplatform zal ons 

hierin adviseren. Ook hebben we in 2007 de cursus GPS-rijden 

ontwikkeld en het symposium Toegang te Paard georganiseerd.”
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De	OR	onderging	in	2007	een	aantal	wijzigingen	in	de	

samenstelling.	Jenny	Smienk	legde	in	oktober	2006	om	

haar	 moverende	 redenen	 haar	 functie	 binnen	 de	 OR	

neer,	 evenals	 annemarie	 Rietman.	 De	 zittingsperiode	

van	ad	Wagemakers	liep	in	april	2007	af;	hij	stelde	zich	

niet	opnieuw	verkiesbaar.

per	 1	 mei	 2007	 bestaat	 de	 Ondernemingsraad	 uit	

Monique	van	der	Heijden	 (voorzitter),	 Jessica	Venhorst	

(vice-voorzitter),	 Linda	Hesselink	 (secretaris),	Marianne	

Otten	(lid)	en	Martin	Berkhoff	(lid).

instemmingaanvragen
•		Begin	2007	kon	de	OR	instemmen	met	de	voorgestelde	

verplichte	vrije	dagen	en	de	vrije	dag,	die	het	personeel	

werd	aangeboden	door	de	werkgever.

•		De	 OR	 stemde	 in	 met	 het	 plan	 van	 aanpak	 voor	 de	

samenstelling	van	het	functieboek.	Het	streven	is	om	

dit	functieboek	in	mei	2008	gereed	te	hebben.

•		Eind	november	stemde	de	OR	in	met	de	herziene	versie	

van	het	memo	over	het	urenregistratiesysteem,	dat	in	

goed	 gezamenlijk	 overleg	 met	 de	 afdeling	 p&O	 tot	

stand	kwam.

•		De	OR	stemde	in	met	de	wijze	waarop	het	teveel	aan	

verlofuren	verminderd	kan	worden.

Behandelde adviesaanvragen
•		De	 OR	 bracht	 advies	 uit	 over	 de	 voorgestelde	 struc-

tuurwijziging	en	organisatieaanpassing.

•		in	 september	 2007	 bracht	 de	 OR	 een	 positief	 advies	

uit	over	de	fusie	van	de	KnHS	met	de	KnHS	Recreatie-

sportvereniging.

•		De	OR	bracht	advies	uit	over	de	clustering	van	de	afde-

lingen	 Reglementaire	 Zaken	 en	 identificatie	 &	 Regi-

stratie.

•		inzake	 de	 samenvoeging	 van	de	 afdelingen	Commu-

nicatie,	 Marketing	 en	 Sponsoring	met	 Evenementen	

en	Competities,	de	invoering	van	de	nieuwe	mediamix	

en	de	herinrichting	 van	het	managementteam	werd	

begin	2007	door	de	OR	positief	advies	uitgebracht.	

•		De	procedure	voor	het	uitzetten	van	de	functies	werd	

herzien	en	vastgelegd.

overige zaken 
De	inrichting	van	en	de	verhuizing	naar	de	nieuwbouw	

had,	samen	met	een	streven	naar	een	succesvolle	imple-

mentatie	 van	 de	 iCT	 en	 axapta,	 ruime	 aandacht	 van	

de	OR.	Dit	 laatste	onderwerp	staat,	naast	de	blijvende	

aandacht	voor	helderheid	en	structuur	binnen	de	KnHS,	

ook	in	2008	als	vast	punt	op	de	agenda	van	de	OR.

Ondernemingsraad

3. 

Ondernemingsraad
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,,een JAAr vol sPortieve HoogtePunten”

in	sportief	opzicht	is	het	terugblikken	op	het	jaar	2007	

bepaald	 geen	 straf.	 na	 de	 glorieus	 verlopen	 Wereld-

ruiterspelen	 in	 aken	 anno	 2006	werden	 de	 successen	

een	jaar	later	op	magnifieke	wijze	herhaald.	De	neder-

landse	 springruiters	 presteerden	 het,	 in	 Mannheim	

opnieuw	op	Duitse	bodem,	ook	de	Europese	titel	binnen	

te	 slepen.	Het	was	 een	 fantastisch	 succes	 voor	 bonds-

coach	 Rob	 Ehrens	 en	 zijn	 ruiters	 Jeroen	 Dubbeldam,	

gerco	Schröder,	Vincent	Voorn	en	albert	Zoer.	De	dres-

suurploeg	leverde	een	historische	prestatie	door	tijdens	

de	Europese	kampioenschappen	in	Turijn	het	voorheen	

zo	oppermachtige	Duitsland	 te	verslaan.	Waarna	anky	

van	grunsven	 -	nu	 zonder	hulp	 van	 imke	 Schellekens-

Bartels,	Hans-peter	Minderhoud	en	Laurens	van	Lieren	

-	ook	één	van	de	individuele	gouden	medailles	won,	die	

in	de	Kür	op	muziek.

Het	 is	 geen	 wonder	 dat	 george	 de	 Jong,	 directeur	

topsport	van	de	KnHS,	met	genoegen	het	sportjaar	2007	

de	revue	laat	passeren.	,,Een	jaar	vol	met	hoogtepunten”,	

zegt	hij.	 ,,Voor	die	uitstekende	prestaties	past	heel	veel	

respect	 voor	 onze	 topsporters.	 Zij	 hebben	 een	 goede	

basis	 gelegd	 voor	 de	Olympische	 Spelen	 in	 2008.	 Er	 is	

geen	enkele	garantie	voor	een	medaille	 in	Hong	Kong,	

maar	er	is	wel	een	hele	goede	basis	gelegd.	in	het	voor-

Olympisch	jaar	heeft	de	hele	nederlandse	samenleving	

kennis	kunnen	nemen	van	de	successen	van	de	hippi-

sche	sporters,	met	als	conclusie	dat	er	terdege	rekening	

dient	te	worden	gehouden	met	de	paardensport.”

De	successen	bleven	niet	onopgemerkt.	,,Die	zijn	vertaald	

in	meer	aandacht	van	het	publiek,	van	de	media,	van	de	

sponsors	 ook.	De	nOS-televisie	 neemt	 de	 paardensport	

steeds	 serieuzer	als	 een	belangrijke	evenementensport.	

De	KnHS	heeft	daarin	meegedacht;	hoe	krijg	je	de	paar-

densport	het	best	in	beeld?	We	hebben	daarbij	dicht	bij	de	

regie	gezeten.	De	paardensport	heeft	een	groot	draagvlak	

want	er	is	een	enorme	achterban.	En	we	hebben	in	ons	

land	een	aantal	kwalitatief	hoogwaardige	evenementen.	

Zo’n	gegeven	wordt	door	de	media	graag	opgepakt.”

Attitude

De	beste	ploegen	horen	op	de	beste	evenementen.	Dat	

klinkt	vanzelfsprekend	maar	in	het	verleden	was	dat	nog	

wel	eens	een	probleem.	Ook	op	dat	 terrein	zijn	duide-

lijke	verbeteringen	waarneembaar.	De	 Jong:	 ,,Het	goed	

afstemmen	van	de	programma’s	is	van	belang.	Daarbij	

moet	ik	bondscoach	Rob	Ehrens	een	groot	compliment	

geven;	hij	heeft	 rond	de	springéquipe	een	uitstekende	

sfeer	 gecreëerd.	 Want	 vergeet	 niet,	 de	 media	 nemen	

alleen	de	wedstrijden	serieus	als	wij,	de	paardensport,	

die	wedstrijden	zelf	ook	serieus	nemen.	Die	attitude	zie	

je	 bij	 sporters,	 sponsors	 en	 eigenaren	 van	 de	 paarden	

nadrukkelijk	terug.	Dat	is	heel	positief.”

George de Jong, Topsport

4. 

George de Jong
Topsport
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HooFdsPonsor

Met	hoofdsponsor	Rabobank	werd	gesproken	over	het	

openbreken	van	het	onderlinge	contract,	dat	oorspron-

kelijk	 tot	eind	2008	 liep,	maar	 inmiddels	per	 1	 januari	

2008	 is	 verlengd	 tot	 en	met	 de	Olympische	 Spelen	 in	

Londen	2012.	“Bovendien”,	zegt	george	de	Jong,	,,zijn	we	

erin	 geslaagd	 om	 de	 topruiters	 vanuit	 het	 Rabobank-

contract	beter	te	bedienen.	We	hebben	de	vergoedingen	

kunnen	verbeteren	omdat	de	sponsor	die	wenselijkheid	

heeft	erkend.	Er	is	een	nieuw	bonussysteem	opgesteld.	

Dat	 is	 terecht.	Zodra	sporters	op	EK’s,	WK’s	en	Olympi-

sche	Spelen	op	het	erepodium	staan,	bieden	zij	immers	

ook	extra	publiciteit	voor	de	sponsor.”

sPringen

Rond	 de	 springruiters	 was	 er	 in	 2007	 sprake	 van	 een	

stabiele	situatie.	De	succesvolle	bondscoach	Rob	Ehrens	

blijft	 nog	 vijf	 jaar	 extra	 aan	 de	 KnHS	 verbonden.	 En	

met	 het	 in	 nederland	 kunnen	 houden	 van	 de	 popu-

laire	 Okidoki	 werd	 veel	 goodwill	 gekweekt.	 Het	 paard	

van	 vader	arend	 en	 zoon	albert	 Zoer	werd	 door	 velen	

begeerd,	maar	werd	door	een	privé-initiatief	van	onder	

andere	dressuurtrainer	Sjef	Janssen	niet	verkocht.	,,Dat	

was	 een	gunstige	 ontwikkeling.	 Successen	 in	 de	paar-

densport	zijn	afhankelijk	van	privé-stallen,	van	sponsors,	

van	 eigenaren	 en	 van	 ruiters,	 zij	 leggen	 de	 basis.	 Ook	

het	 springpaardenfonds	met	 inmiddels	 twee	 paarden	

zal	 in	 de	 toekomst	 hopelijk	 een	 steeds	 belangrijkere	

functie	krijgen.	De	KnHS	heeft	in	de	springsport	vooral	

een	 stimulerende	 en	 coördinerende	 rol	 en	moet	 zorg-

dragen	voor	kwalitatief	goede	begeleiding	en	planning.	

gelukkig	hebben	de	 springruiters	 zich	na	het	behalen	

van	de	 Europese	 titel	 in	de	 landenwedstrijd	 ook	 in	de	

Samsung	 Super	 League	 kunnen	 handhaven	 door	 het	

behalen	van	een	fantastische	derde	plaats.”

dressuur

Rond	 de	 dressuurploeg	 veranderde	 wel	 het	 één	 en	

ander.	Bondscoach	Sjef	 Janssen	diende	 in	het	 voorjaar	

zijn	ontslag	in,	maar	keerde	in	de	zomer	terug	nadat	de	

KnHS	 in	de	persoon	van	Mariëtte	Sanders-Van	ganse-

winkel	een	teammanager	had	gevonden.	

,,Die	samenwerking	verloopt	uitstekend”,	aldus	De	Jong.	

De	 Jong	 vond	 het	 jammer	 dat	 een	 geplande	 Top	 10-	

dressuurwedstrijd	 tijdens	 Jumping	 indoor	 Maastricht	

moest	worden	afgeblazen.	,,gelukkig	is	tijdens	het	CHiO	

Rotterdam	 de	 landenwedstrijd	 dressuur	 weer	 op	 het	

programma	 gekomen.	 Daar	 zijn	 nu	 twee	 landenwed-

strijden,	springen	en	dressuur.”	

,,Samen	 met	 het	 CHiO-bestuur	 hebben	 we	 bij	 de	 FEi	

een	bid	neergelegd	om	in	2011	de	Europese	titelstrijd	te	

George de Jong, Topsport

mogen	organiseren.	Zoals	de	KnHS	ook	blij	was	met	de	

doorstart	van	Jumping	amsterdam	en	het	binnenhalen	

van	de	finale	van	de	Wereldbeker	Dressuur	2008	tijdens	

indoor	Brabant.”

mennen

De	 invloed	 van	 de	 Rabobank	 gaat	 veel	 verder	 dan	 de	

genoemde	disciplines	springen	en	dressuur.	alle	zeven	

hippische	 disciplines	 die	 eenmaal	 in	 de	 vier	 jaar	 op	

de	 Wereldruiterspelen	 mogen	 verschijnen	 krijgen	

aandacht	 en	 waardering.	 De	 Jong	 heeft	 een	 speciale	

vermelding	voor	de	vierspanmenners,	die	in	2008	hun	

Wereldkampioenschap	 in	 Beesd	 verrijden.	 ,,De	 KnHS	

wil	er	mede	voor	zorgen	dat	daar	een	goed	nederlands	

team	aan	de	start	komt.	in	2007	is	geïnvesteerd	in	de	

begeleiding	met	het	aanstellen	van	bondscoach	Tjeerd	

Velstra.	 in	de	marketing	en	 in	de	communicatie	doen	

we	er	veel	aan	om	het	evenement	 in	het	middelpunt	

van	de	belangstelling	 te	zetten.	Wie	zijn	die	menners	

en	wat	beweegt	hen?	iedereen	die	iets	met	paarden	of	

de	paardensport	te	maken	heeft	moet	straks	in	Beesd	

aanwezig	zijn.	Dat	traject	zijn	wij	als	KnHS	samen	met	

de	Stichting	WK	Vierspannen,	die	het	evenement	orga-

niseert,	ingegaan.”

eventing

Het	mennen	is	geen	Olympische	sport.	Eventing	is	dat	

wel,	 maar	 daarin	 spelen	 nederlanders	 over	 het	 alge-

meen	nog	geen	rol	van	betekenis.	Martin	Lips	behoorde		

in	 1992	 tot	 het	 laatste	nederlandse	Olympische	 team.	

Diens	zoon	Tim	behaalde	in	2007	in	Boekelo	op	knappe	

wijze	het	nationaal	kampioenschap.	,,We	hebben	er	veel	

tijd	en	moeite	 in	gestoken	om	een	eventingteam	naar	

Hong	 Kong	 te	 krijgen,	maar	 dat	 is	 helaas	 niet	 gelukt.	

Het	was	een	hele	fijne	draad;	álles	moest	kloppen,	maar	

de	 basis	 bleek	 te	 smal.	We	 zijn	 in	 2007	wel	met	 twee	

eventingpaarden	 naar	 Hong	 Kong	 geweest	 voor	 een	

test	event	om	de	omstandigheden	daar	goed	te	kunnen	

inschatten.	 in	 2008	willen	we	 proberen	 alsnog	 indivi-

duele	combinaties	daar	aan	de	start	te	krijgen.”

veterinAire Begeleiding

Dan	komen	we	bij	de	veterinaire	begeleiding.		,,Thema’s	als	

doping	of	ongeoorloofd	medicijngebruik	worden	maat-

schappelijk,	maar	 zeker	 ook	 in	 de	 paardensport	 steeds	

belangrijker.	Er	zijn	in	2007	processen	op	gang	gekomen,	

die	tot	een	verdere	verbetering	van	de	veterinaire	bege-

leiding	moeten	leiden.	Zo	zijn	er	bijvoorbeeld	verbeterde	

George de Jong, Topsport
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afspraken	gemaakt	 tussen	privé-dierenartsen	en	 team-

veterinairs.	in	het	kader	van	het	Rabobank	Talentenplan	

zijn	persoonsgerichte	programma’s	opgesteld	om	ruiter	

en	paard	zo	fit	mogelijk	aan	de	start	te	laten	verschijnen.	

Voor	 de	Olympische	 kandidaten	 is	 dat	 vanzelfsprekend	

van	groot	belang	en	krijgt	dat	veel	aandacht.”

ricHting KentucKY

Voor	 de	 andere	 takken	 van	 de	 paardensport	 is	 het	

wachten	 tot	 de	 eerstvolgende	 Wereldruiterspelen,	

die	 in	 2010	 in	de	amerikaanse	 staat	Kentucky	worden	

gehouden.	 Dat	 geldt	 voor	 de	 disciplines	 reining,	

endurance	en	voltige.	,,in	aken	2006	waren	wij	één	van	

de	zes	landen,	die	aan	alle	zeven	disciplines	deelnamen.	

in	 2007	 is	 een	 aanzet	 gegeven	 om	 richting	 Kentucky	

afspraken	te	maken”,	aldus	george	de	Jong.

,,De	reiningsport	staat	in	nederland	nog	op	een	betrek-

kelijk	laag	niveau.	Een	jonge	tak,	een	nieuwe	tak,	die	zelf	

moet	aantonen	dat	er	een	volgende	stap	mogelijk	is.	Er	

moet	iets	op	gang	komen	dat	in	gemeenschappelijkheid	

gedragen	wordt.	Dit	is	een	belangrijke	opdracht	voor	de	

nieuwe	bondscoach	Casper	de	Jonge.”

,,De	 endurance	 behoort	 ook	 tot	 de	 kleinere	 sporten.	

We	 zullen	 goed	 tegen	 het	 licht	 moeten	 houden	 wat	

de	criteria	richting	2010	worden.	Er	zullen	de	komende	

jaren	 de	 nodige	 stappen	 voorwaarts	 moeten	 worden	

gemaakt.	Daarmee	is	in	2007	al	een	begin	gemaakt.”

,,Rond	 het	 voltigeteam	 is	 gekozen	 voor	 een	 nieuwe	

aanpak,	met	Roos	Slottje	als	teammanager	en	de	Duitser	

Christoph	Lenting	als	de	nieuwe	teamtrainer.	We	hopen	

daarmee	 dat	 alle	 trainers	 die	 in	nederland	 bij	 voltige	

betrokken	zijn	er	alles	aan	zullen	doen	om	gezamenlijk	

goed	te	gaan	presteren	in	de	toekomst.”

“De	 KnHS	 staat	 niet	 alleen	 voor	 topsport”,	 zo	 wil	

george	de	Jong	benadrukken.	,,We	hebben	zeven	nati-

onale	seniorenteams,	maar	in	totaal	zijn	er	wel	twintig	

nationale	 teams.	 Jeugd,	 Junioren,	Young	Riders,	noem	

maar	op.	De	begeleiding	van	al	die	teams	is	maatwerk.	

We	zorgen	ervoor	dat	de	 juiste	mensen	zoveel	moge-

lijk	op	de	juiste	plaatsen	kunnen	worden	ingezet.	Het	

Trainersplatform	voorziet	in	thema’s	zoals	het	uitwis-

selen	 van	 kennis,	 van	 gedachten.	 Met	 elkaar	 praten,	

van	elkaar	leren.	We	kunnen	als	klein	land	trots	zijn	op	

de	prestaties	die	onze	topsporters	leveren.	Dat	mogen	

we	 best	 uitstralen	 zonder	 arrogant	 te	 worden.	 Met	

elkaar	zoeken	we	altijd	naar	wegen	om	het	nóg	beter	

te	doen	door	open	te	staan	voor	andere	meningen,	het	

werk	 van	 elkaar	 te	 respecteren	 en	 samen	 te	 zoeken	

naar	de	beste	weg.	Die	facetten	komen	bij	de	trainers	

in	 de	 nederlandse	 paardensport	 gelukkig	 uitstekend	

naar	voren.”

George de Jong, Topsport
Reining
rieky Young

“2007 was een heel goed jaar voor mij. Op belangrijke 

wedstrijden heb ik goed kunnen presteren. Begin van het 

jaar had ik het doel gesteld om in de top van de ranking 

van de DRHA te eindigen en met een uiteindelijke derde 

plaats is dat gelukt. In 2007 heb ik ook met mijn paard 

Burnt Starlight voor de tweede maal een Europese titel 

gepakt en daar was ik heel blij mee. Burnt Starlight heeft 

gewoon het hele jaar top gelopen. Hij doet super zijn best 

en zijn prestaties en shows worden steeds constanter. 

2007 was absoluut een fijn jaar, waarin ik mijn doelen 

heb bereikt.” 

Springen
Jeroen dubbeldam

“Het EK in Mannheim was voor mij het hoogtepunt van 2007. 

Het was gewoon een super wedstrijd. Na de eerste dag stonden 

we nog tweede maar al snel kwamen we in de ‘winning mood’. 

Toen we na de tweede dag de leiding over namen wisten we dat 

het erin zat. Dan komt de spanning nog om de hoek kijken, maar 

alles ging goed. Het waren echt drie mooie dagen. Verder heb ik 

ook goede herinneringen aan Aken. Het was de eerste serieuze 

wedstrijd na een vervelende blessure en dan direct een groot 

concours als Aken waar de wereldtop aan de start verschijnt. 

Up and Down liep echt een fenomenale Grote Prijs en daar was 

ik heel tevreden mee!”  
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“orgAniseren suBtoP geluKKig weer in 
BAlAns”

gert	naber,	manager	wedstrijdsport	van	de	KnHS,	heeft	

in	 2007	 samen	met	 zijn	medewerkers	 vele	werkzaam-

heden	 verricht.	Het	 efficiënt	 in	gebruik	nemen	van	de	

nieuw	 geformeerde	 servicedesk	 speelde	 daarbij	 in	 de	

richting	van	de	ruim	195.000	bij	de	KnHS	aangesloten	

individuele	 leden	 een	 belangrijke	 rol.	 Voor	 de	 1.400	

verenigingen,	groot	en	klein,	waren	het	verkrijgen	van	

het	 veiligheidscertificaat	 voor	 de	 circa	 400	 bestaande	

accommodaties	en	de	veranderde	opzet	van	de	Subtop-

dressuur	onderwerpen,	die	in	het	oog	sprongen.

suBtoP

nadat	de	 Stichting	ZZgp	per	 1	 januari	 2007	 zijn	werk-

zaamheden	 had	 beëindigd,	 kwam	 de	 coördinatie	 van	

de	 nationale	 dressuurwedstrijden	 voor	 rekening	 van	

de	KnHS.	naber:	 ,,nadat	de	ZZgp	eind	2006	aangaf	 te	

stoppen,	was	het	onze	grote	zorg	om	voldoende	goede	

wedstrijdorganisaties	 te	 vinden.	Deze	moesten	de	 100	

tot	120	wedstrijden	per	jaar	kunnen	organiseren.”

Dat	willen	bleek	echter	helemaal	geen	probleem	te	zijn;	

bij	het	kúnnen	volgden	er	wel	verrassingen,	maar	daar-

over	 later	meer.	 ,,We	 zijn	 aanvankelijk	 niet	 te	 kritisch	

geweest”,	zegt	gert	naber.	,,ieder	die	wilde	organiseren,	

mócht	organiseren.	We	kwamen	er	tot	onze	verrassing	al	

snel	achter,	dat	er	eigenlijk	te	veel	belangstelling	was	van	

de	kant	van	de	organisaties.	Er	vond	versnippering	op	de	

kalender	plaats.	Er	kwamen	juist	te	véél	wedstrijden	en	

er	ontstonden	te	kleine	rubrieken.	Voor	wedstrijdorga-

nisaties	werd	het	te	kostbaar.	als	je	weinig	startgelden	

hebt,	krijg	je	moeite	met	het	uitkeren	van	prijzengelden.	

Dan	wordt	het	al	snel	te	kleinschalig.”

Een	pas	op	de	plaats	was	onvermijdelijk.	,,	Het	was	een	

overgangsjaar,	met	de	nodige	kinderziekten.	 in	overleg	

met	de	Belangenvereniging	Dressuur	en	de	Discipline-

commissie	Dressuur	zijn	we	de	organisaties	nadrukke-

lijker	gaan	aansturen,	waardoor	er	geleidelijk	aan	meer	

balans	 ontstond.	 	 Met	 de	 vervolgens	 gemaakte	 keuze	

voor	de	kwaliteit	zijn	we	er	uiteindelijk	toch	behoorlijk	

uitgekomen.”

Want	 de	 kwaliteit	 kon	 her	 en	 der	 wel	 beter,	 zo	 kreeg	

naber	te	horen.	,,Sommige	kleinere	wedstrijdorganisaties	

bleken	niet	in	staat	te	zijn	de	kwaliteit	te	leveren,	die	we	

voor	de	Subtop-dressuur	nodig	achten.	Een	goede	bodem,	

een	klantgericht	wedstrijdsecretariaat	en	een	duidelijke	

communicatie	 naar	 de	 ruiters	 toe	 over	 aanvangstijden	

en	over	startlijsten	bleek	niet	overal	vanzelfsprekend.	Op	

dit	niveau	wordt	het,	anders	dan	in	de	breedtesport,	niet	

geaccepteerd	als	het	programma	een	uur	inloopt	of	juist	

een	uur	uitloopt.	Dan	houdt	het	al	snel	op.	We	moesten	

Gert Naber, Wedstrijdsport

5. 

gert naber 
Wedstrijdsport
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daarom	besluiten	 de	 Subtop-wedstrijden	 toch	 een	wat	

exclusiever	karakter	te	geven.”

Het veiligHeidscertiFicAAt

De	Stichting	Veilige	paardensport	is	in	2001	opgericht.	in	

2002	is	gestart	met	het	invoeren	van	het	veiligheidscer-

tificaat.	De	 Stichting	Veilige	 paardensport	 is	naast	het	

veiligheidscertificaat	 bezig	 met	 ongevallenonderzoek	

en	incidentenregistratie.	

Het	 veiligheidscertificaat	 is	 gestart	 in	 2002	 als	 certifi-

caat	voor	maneges.	inmiddels	is	het	doorontwikkeld	tot	

een	certificaat	voor	maneges,	verenigingen,	menaccom-

modaties	en	stagebedrijven.	

De	 KnHS	 is	 vertegenwoordigd	 in	 het	 bestuur	 van	 de	

Stichting	 Veilige	 paardensport,	 dat	 verder	 bestaat	 uit	

een	 afgevaardigde	 van	 de	 FnRS	 (Federatie	 van	neder-

landse	Ruitersportcentra)	 en	de	SRR	 (Stichting	Rijvaar-

digheidsbewijzen	 Recreatieruiter)	 en	 een	 onafhanke-

lijke	voorzitter	van	Consument	en	Veiligheid.

De	 KnHS	 wil	 kwaliteit	 en	 veiligheid	 realiseren	 op	

alle	 accommodaties	 waar	 lessen	 worden	 gegeven	 of	

wedstrijden	 worden	 georganiseerd.	 Daarom	 moesten	

alle	 accommodaties	 die	 worden	 gebruikt	 voor	 lessen		

en/of	wedstrijden	een	veiligheidscertificaat	behalen.

,,Deze	 keuringen	 moesten	 voor	 1	 januari	 2008	 zijn	

verricht.	Dus	wat	was	het	 gevolg?	Tegen	het	 einde	 van	

2007	 kwamen	 de	 aanmeldingen	 massaal	 binnen.	 Er	

ontstond	een	stuwmeer	aan	keuringen,	dat	onvermijde-

lijk	 tot	 een	 capaciteitsprobleem	 bij	 het	 Keurmerkinsti-

tuut	leidde.	Door	de	KnHS	zijn	regiobegeleiders	ingezet	

om	de	overgang	voor	de	verenigingen	te	begeleiden.	Er	

werd	een	grotere	inspanning	van	hen	gevraagd,	mensen	

die	we	 speciaal	 voor	het	 thema	‘implementatie	 van	de	

veiligheidscertificaten’	 hadden	 opgeleid.	 We	 hebben		

extra	 mensen	 ingezet,	 die	 ook	 soms	 voorkeuringen	

uitvoerden.	 Zij	 hebben	 uitstekend	 werk	 verricht.	 We	

hebben	niet	alle	accommodaties	in	2007	kunnen	keuren,	

maar	het	grootste	deel	wel.	De	overige	bedrijven	hebben	

we	 begin	 2008	 gekeurd.	 Door	 deze	 aanpak	 hebben	we	

kunnen	voorkomen,	dat	er	2008	geen	wedstrijden	worden	

verreden	in	niet-gecertificeerde	indooraccommodaties.

sPortontwiKKeling

Een	 paard	 dat	 in	 staat	 is	 over	 hindernissen	 van	 1.40	

meter	 te	 springen	ook	 te	 laten	deelnemen	aan	 lagere	

rubrieken,	 dát	 valt	 onder	 de	 noemer	 van	 het	 flexibel	

springen.	 gert	 naber	 is	 hier	 een	 groot	 pleitbezorger	

van:	 ,,We	willen	graag	stimuleren	dat	wedstrijdorgani-

satoren	en	ruiters	met	elkaar	meedenken.	Dat	er	een	zo	

aantrekkelijk	 mogelijk	 programma	 wordt	 voorgescho-

Gert Naber, Wedstrijdsport

teld.	Dan	praat	je	bijvoorbeeld	over	de	mogelijkheid	dat	

een	1.40-paard	in	een	1.20-rubriek	kan	uitkomen.”

gaat	 het	 plezier	 voor	 deelnemers	 met	 paarden	 met	

een	 grens	 op	 een	 hoogte	 van	 1.20	 meter	 er	 dan	 niet	

snel	vanaf?	,,Het	is	de	1.40-ruiters	niet	te	doen	om	een	

prijs.	 Het	 in	 een	 lager	 parcours	 starten	 dient	 vaak	 als	

opwarmronde	 voor	 een	 andere	 rubriek,	 die	misschien	

later	 op	 die	 dag	 op	 dezelfde	 locatie	 wordt	 gehouden,	

bijvoorbeeld	 om	 alvast	 wat	 spanning	 kwijt	 te	 raken.	

Er	 is	 vraag	 naar.	 Het	 is	 een	 nieuwe	 ontwikkeling.	We		

gaan	deze	in	de	nabije	toekomst	absoluut	nader	bestu-

deren.	De	belangen	van	alle	partijen	zullen	tegen	elkaar	

worden	afgewogen.	Mijns	inziens	gaat	het	er	vooral	om	

dat	 de	 mogelijkheid	 wordt	 geboden.	 De	 basisregel	 is	

en	blijft	dat	je	concurreert	met	andere	deelnemers	die	

op	 hetzelfde	 niveau	 uitkomen.	 Faire	 sport	 en	 eerlijke	

concurrentie	staan	voorop.”

AccountmAnAgers

Een	 drietal	 nieuwe	 accountmanagers	 trad	 in	 2007	

aan.	Misschien	was	hun	aanwezigheid	niet	 onmiddel-

lijk	 zichtbaar	 voor	 het	 ‘grote	 publiek’,	 maar	 achter	 de	

burelen	van	het	kantoor	 in	Ermelo	zijn	ze	wel	degelijk	

van	 grote	 waarde.	 geleidelijk	 aan	 zal	 hun	 inzet	 naar	

buiten	toe	worden	verlegd.

Het	‘Mijn	KnHS’-model	op	de	KnHS-website	sluit	daarbij	

aan.	 ,,Leden	 van	de	KnHS	 kunnen	met	gebruikmaking	

van	deze	methode	hun	 eigen	gegevens	 zien.	Dit	 is	 nu	

al	goed	geregeld	en	 in	de	 toekomst	willen	we	vanzelf-

sprekend	 meer	 mogelijkheden	 aanbieden.	 Dan	 moet	

worden	 gedacht	 aan	 het	 inschrijven	 voor	wedstrijden	

en	het	indienen	van	vraagprogramma’s	via	‘Mijn	KnHS’.	

De	 verenigingssecretariaten	 kunnen	 straks	 langs	 deze	

weg	de	mutaties	in	hun	ledenbestand	doorgeven,	enzo-

voorts.	Dit	ook	buiten	sluitingstijd!”

KAmPioenscHAPPen

De	 KnHS	 telt	 vele	 kampioenen,	 uitkomend	 in	 zeven	

disciplines,	die	weer	zijn	onderverdeeld	in	verschillende	

leeftijdsgroepen	 en	 verschillende	 niveaus.	 ,,We	 komen	

misschien	 wel	 aan	 de	 honderd	 kampioenschappen”,	

aldus	gert	naber.	,,Bij	een	kampioen	van	een	wedstrijd	

over	 1.20	 meter	 is	 de	 emotie	 vaak	 groter	 dan	 bij	 een	

kampioen	over	 1.50	meter.	Voor	de	breedtesport	 is	dat	

ook	heel	belangrijk.	Sport	is	emotie,	op	welk	niveau	ook,	

de	 blijheid	 telt.	We	 hebben	 in	 2007	 een	 groot	 aantal	

breedtesportkampioenschappen	 gehad,	 deels	 georga-

niseerd	door	de	KnHS,	deels	door	externe	partijen.	Wij	

houden	een	vinger	aan	de	pols	bij	de	organisatie,	bij	het	

aanwijzen	 van	 juryleden	 en	 bij	 alle	 andere	 noodzake-

lijke	elementen.”

Gert Naber, Wedstrijdsport
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reglementen

gaandeweg	2007	werden	twee	ingrijpende	reglements-

wijzigingen	 door	 de	 KnHS	 doorgevoerd.	 in	 de	 aange-

spannen	sport	werd	minder	verregaand	te	werk	gegaan	

dan	 gert	 naber	 eigenlijk	 voor	 ogen	 had.	 ,,in	 eerste	

instantie	 hadden	 we	 samen	met	 de	 VVCO	 (de	 Vereni-

ging	voor	Concours	Hippique	gevende	Organisaties)	een	

grondige	wijziging	voor	ogen.	Maar	dat	plan	stuitte	op	

nadrukkelijk	verzet	van	de	VTn,	de	Vereniging	van	Tuig-

paardrijders	 nederland.	 Zij	 willen	 niet	 van	 hun	 tradi-

ties	 af.	 Daarom	 hebben	 er	 wel	 reglementswijzigingen	

plaatsgevonden,	maar	slechts	op	bescheiden	schaal.	Een	

knieval	voor	traditie,	de	tijd	was	blijkbaar	nog	niet	rijp…”

Ook	het	algemeen	Wedstrijdreglement	werd	nog	eens	

tegen	het	licht	gehouden.	,,Weer	herschreven”,	zegt	gert	

naber,	 die	 weet	 dat	 dit	 een	 heel	 karwei	 is.	 ,,Er	 stond	

nog	een	aantal	zaken	 in,	die	we	beter	geregeld	wilden	

hebben.	Om	één	voorbeeld	 te	noemen:	de	FEi	heeft	de	

wijze	van	meten	van	pony’s	gewijzigd.	Dat	moest	vervol-

gens	ook	op	nationaal	niveau	worden	doorgevoerd.	Met	

oog	op	toekomstige	iCT-ontwikkelingen	hebben	we	ook	

de	procedures	van	het	ingeven	van	wedstrijden	aange-

past.	 Dat	moest	 via	 een	 coupon;	 er	 is	 nu	 ruimte	 voor	

meer	mogelijkheden	hiertoe.”

	

Jeugd

De	terugloop	van	het	aantal	 jeugdleden	is	een	bekend	

verschijnsel	 in	 de	 nederlandse	 sportwereld	 en	 ook	 de	

KnHS	 ontkomt	 er	 helaas	 niet	 aan.	 ,,Veel	 verenigingen	

kampen	met	dit	probleem.	Uit	het	veld	komen	concrete	

vragen.	Zoals:	hoe	houd	 je	de	 jeugdleden	vast?	Wat	 te	

doen	aan	het	gedrag	onder	 jongeren?	We	hebben	een	

serie	van	vijf	brochures	over	dit	onderwerp	uitgegeven.”

niet	 iedere	 vereniging	 toonde	 belangstelling.	 ,,Er	 is	

een	grote	verscheidenheid	 in	verenigingen	en	dus	ook	

een	grote	verscheidenheid	in	de	doelstellingen	van	die	

verenigingen.	Het	varieert	van	heel	groot	tot	heel	klein,	

met	soms	zelfs	minder	dan	15	leden,	net	genoeg	om	een	

uur	huur	van	een	rijhal	 in	de	week	te	kunnen	betalen,	

een	 stukje	weiland	 ter	beschikking	 te	hebben	om	wat	

te	rijden	en	om	zo	nu	en	dan	een	gezellige	barbecue	te	

kunnen	organiseren.	Dergelijke	verenigingen	willen	en	

mogen	 ook	 klein	 blijven.	 Een	 grotere	 vereniging	 heeft	

meer	slagkracht,	kan	meer	dingen	organiseren.	Samen	

met	hen	richten	we	ons	de	komende	jaren	op	groei!”

Gert Naber, Wedstrijdsport
Aangespannen Sport
lammert vinke

“Als je in de sport Nederlands kampioen kunt worden, 

zoals vorig jaar bij de tuigpaarden tweespannen en mijn 

vrouw Anja bij de damesklasse, dan is dat hartstikke 

mooi. Allebei waren we al een keer Nederlands kampioen 

geweest, maar het blijft wel iets speciaals. Wat ik vooral 

het hoogtepunt van 2007 vond was dat mijn dochter 

Aniek bij de grote maat hackneys zulke goede prestaties 

heeft neergezet!”

KNHS afdeling Topsport 
Ad wagemakers

2007 was een fantastisch topsportjaar! Zowel bij het springen 

als bij de dressuur hebben de Nederlandse teams op de Europese 

Kampioenschappen een gouden medaille behaald, een abso-

luut hoogtepunt. Net als de geweldige prestatie van Anky van 

Grunsven die ook individueel goud wist te veroveren. Daarnaast 

won menner IJsbrand Chardon in 2007 voor de tiende keer de 

wedstrijd in Aken. Al deze goede prestaties van de spring- en 

dressuurruiters en menners bieden absoluut perspectief voor het 

komende WK Vierspannen in Beesd en de Olympische Spelen in 

Hong Kong. Ook de prestaties van de jeugd in 2007 mogen niet 

worden vergeten, want deze bieden weer mogelijkheden voor de 

wat verdere toekomst.  
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“de Fusie wAs de BeKroning vAn JAren 
ontwiKKelingswerK”

De	 aandacht	 voor	 de	 recreatiesport	 is	 in	 2007	 bedui-

dend	 toegenomen,	zo	constateert	de	per	 1	 januari	van	

dat	 jaar	aangetreden	manager	 recreatiesport	 Liesbeth	

Bronkhorst	 tot	 haar	 genoegen.	 Zowel	 in	 bestuurlijke	

en	 organisatorische	 zin	 als	waar	 het	 de	 groei	 van	 het	

aantal	 beoefenaren	 betreft,	 is	 op	 dit	 terrein	 duidelijk	

vooruitgang	geboekt.	Van	de	195.000	leden	van	de	KnHS	

behoort	 het	 grootste	 deel,	 circa	 120.000,	 tot	 de	 groep	

recreatiesporters.

,,Toen	ik	 in	deze	functie	begon”,	vertelt	Liesbeth	Bronk-

horst,	 ,,viel	het	me	meteen	op,	dat	 ik	met	open	armen	

werd	ontvangen.	iedereen,	zowel	binnen	als	buiten	het	

bureau,	 is	 in	 volle	 vaart	 met	 de	 ontwikkeling	 van	 de	

recreatiesport	 aan	 de	 slag	 gegaan.	 Er	 was	 binnen	 de	

KnHS	behoefte	aan	een	eigen	gezicht.”

in	december	2007	ging	de	KnHS	Recreatiesportvereni-

ging	via	een	juridische	fusie	op	in	de	‘grote’	KnHS.	Voor-

zitter	 Boudewijn	 Commandeur	 werd	 bij	 zijn	 afscheid	

door	H.M.	 Koningin	 Beatrix	 benoemd	 tot	 Ridder	 in	 de	

Orde	van	Oranje	nassau.	Hij	kreeg	de	daarbij	behorende	

versierselen	uitgereikt	door	de	minister	van	LnV,	gerda	

Verburg.	 Het	 was	 een	 welverdiend	 blijk	 van	 dank	 en	

waardering	voor	alle	 inspanningen,	die	hij	samen	met	

zijn	 medebestuursleden	 Harry	 Bodifée,	 Bert	 Veld	 en	

Elizabeth	Rosheuvel	zes	jaar	lang	voor	de	recreatiesport	

verrichtte.

,,Zij	hebben	zeer	goed	werk	gedaan,	zowel	op	het	punt	

van	productontwikkeling	als	van	belangenbehartiging.	

Zij	 hebben	 de	 recreatiesport	 op	 de	 kaart	 gezet”,	 looft	

Liesbeth	 Bronkhorst	 deze	 bestuurders.	 ,,Sinds	 de	 fusie	

van	de	KnHS	Recreatiesportvereniging	en	de	KnHS	zijn	

de	 recreatiesportleden	 rechtstreeks	 individueel	 lid	 van	

de	KnHS.	Hierdoor	is	een	korte	lijn	in	de	communicatie	

en	in	de	mogelijkheid	tot	dienstverlening	ontstaan.”

Oud-staatssecretaris	 en	 voormalig	 Tweede-Kamerlid	

Clémence	 Ross-Van	 Dorp	 nam	 in	 het	 bestuur	 van	 de	

KnHS	 plaats;	 zij	 heeft	 de	 portefeuille	 recreatiesport	

onder	haar	beheer.	 ,,Haar	voorgangster,	gerda	Verburg,	

heeft	super	werk	verricht.	Met	de	komst	van	Clémence	

zijn	we	ook	bijzonder	blij.	Zij	richt	zich	met	name	op	de	

meerwaarde	van	het	KnHS-lidmaatschap	voor	de	recre-

atiesporter.	De	KnHS	streeft	ernaar	ook	de	circa	250.000	

paardensporters	 die	 nog	 geen	 lid	 zijn	met	 informatie	

en	producten	 te	 bereiken.	 Clémence	 is	 daar	 een	 grote	

promotor	van.”

na	het	 verdwijnen	 van	de	 KnHS	Recreatiesportvereni-

ging	 ontstond	 het	 Recreatiesportplatform.	 ,,De	 komst	

ervan	 hebben	 we	 in	 2007	 zorgvuldig	 voorbereid.	 Het	

Liesbeth Bronkhorst, Recreatiesport

6. 

Liesbeth Bronkhorst
Recreatiesport
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platform	moet	vooral	als	denktank	voor	de	recreatiesport	

gaan	fungeren.	Het	moet	er	voor	zorgen	dat	de	 leden-

binding	groter	wordt	en	dat	de	KnHS	beter	toegankelijk	

wordt	voor	onze	leden.	Want	willen	we	meer	leden,	dan	

zullen	die	vanuit	de	recreatiesport	moeten	komen,	daar	

bevindt	zich	nog	een	groot	potentieel.”

Zowel	 de	 ruiterpaspoorthouders	 als	 de	 eigenaren	 van	

een	 ruiter-	 of	 koetsierbewijs	 konden	 merken,	 dat	 de	

KnHS	 veel	 aandacht	 aan	 promotionele	 activiteiten	

besteedde.	 ,,Het	aantal	 ruiterpaspoorthouders,	klanten	

van	 de	 FnRS-maneges	 en	 lid	 bij	 de	 KnHS,	 groeit	 snel.	

Het	 aantal	 houders	 van	 de	 ruiter-	 en	 koetsierbewijs	

blijft	stabiel	tot	een	lichte	groei	en	dat	laatste	geldt	dan	

vooral	voor	de	koetsiers.”

Promotie

Op	zaterdag	21	april	2007	werd	door	de	Stichting	Rijvaar-

digheidsbewijzen	Recreatieruiter	(SRR)	het	honderddui-

zendste	 ruiterbewijs	uitgereikt.	De	gelukkige	was	 Joke	

van	der	Zee,	die	rijdt	bij	Manege	Den	Toom	in	Doorn.	,,De	

KnHS	heeft	een	aantal	nieuwe	posters	voor	het	ruiter-	

en	koetsierbewijs	uitgebracht	en	ook	een	instructie	en	

promotie-dvd”,	aldus	Liesbeth	Bronkhorst.

Ook	de	verkeerscampagne	‘Weet	wat	je	doet	als	je	een	

paard	 ontmoet’	 stond	 hoog	 op	 de	 prioriteitenlijst.	 Er	

werd	 onderzoek	 gedaan	 naar	 de	wijze	 hoe	medeweg-

gebruikers	 reageren	 op	 ruiters	 en	 hun	paarden	 en	 op	

koetsiers	met	hun	aanspanningen.	 ,,Daar	 is	een	goede	

respons	 op	 gekomen.	 Het	 onderzoek	 is	 verricht	 in	

opdracht	van	de	Stichting	Veilige	paardensport	en	ook	

TnO	heeft	daarin	belangrijk	werk	gedaan.	De	resultaten	

worden	in	2008	bekend.”

in	 samenwerking	 met	 het	 Wandel-	 en	 Fietsplatform	

werd	 het	 project	 ’infrastructurele	 Barrièrevorming’	

behandeld.	 ,,Bij	 het	 aanleggen	 van	 nieuwe	wegen,	 bij	

het	al	dan	niet	afsluiten	van	spoorwegovergangen	of	bij	

ecoducten	zijn	concrete	resultaten	geboekt.	Zo	hebben	

we	alleen	in	noord-Brabant	al	in	totaal	26	overgangen	

open	 kunnen	 houden.	 We	 zijn	 in	 nauw	 overleg	 met	

proRail	en	Rijkswaterstaat	om	een	standaard	te	ontwik-

kelen	 zodat	 wandelaars,	 fietsers	 en	 paardensporters	

minder	hinder	gaan	ondervinden.”

Op	 7	 november	 2007	 werd	 in	 dit	 verband	 in	 Baarn	

het	 symposium	 ‘Toegang	 te	 paard’	 georganiseerd.	

Dagvoorzitter	 Clémence	 Ross-Van	 Dorp	 concludeerde	

aan	het	einde	van	de	dag,	dat	er	voldoende	draagvlak	

is	voor	een	gemeenschappelijke	aanpak	van	de	groei-

ende	behoefte	aan	paardensportmogelijkheden	in	het	

landelijk	gebied.	nu	al	vinden	17	miljoen	buitenritten	

per	 jaar	plaats.	 ,,We	roepen	recreatiesporters	die	met	

problemen	 worden	 geconfronteerd	 graag	 op	 om	 dat	

Liesbeth Bronkhorst, Recreatiesport

aan	de	KnHS	door	te	geven”,	aldus	Liesbeth	Bronkhorst,	

die	wijst	op	de	verschillende	meldpunten	op	de	KnHS-

website.	

digitAlisering routes

,,De	digitalisering	van	het	aantal	 ruiter-	en	menroutes	

in	ons	land	is	in	2007	voortgezet.	Er	zijn	routes	in	Fries-

land	en	groningen	bijgekomen	en	de	voorbereiding	in	

Overijssel	en	de	drie	zuidelijke	provincies	 is	gestart.	 in	

Zeeland,	noord-Brabant	en	Limburg	gaan	we	zelfs	grens-

overschrijdend	te	werk.	Er	is	een	samenwerking	met	de	

Vlaamse	 paardensportbond.	 Daarvoor	 zijn	 in	 2007	 de	

nodige	subsidies	aangevraagd.	Ook	is	er	een	aantal	gpS-

routes	toegevoegd.”

PAArd en lAndscHAP

Op	26	april	2007	organiseerde	de	KnHS	een	symposium	

voor	ruim	80	vertegenwoordigers	van	gemeenten,	land-

schapsorganisaties	 en	 de	 paardensector.	 ‘Duidelijke	

spelregels	nodig	voor	paard	en	landschap’,	zo	luidde	de	

werktitel.	 in	 het	 bieden	 van	 handreikingen	 voor	 land-

schappelijke	 inpassing	 van	 de	 paardenhouderij	 werd	

vooruitgang	geboekt.	Het	was	de	aftrap	van	het	project	

‘Zorg	voor	paard	en	Landschap’,	een	gezamenlijk	initia-

tief	 van	de	KnHS,	de	 Sectorraad	paarden,	het	 practical	

Training	 Centre	 (pTC),	 de	 Stichting	 Beheer	 natuur	 en	

Landelijk	 gebied	 (SBnL),	 Landschapsbeheer	 nederland	

en	de	Koninklijke	nederlandse	Heidemaatschappij.

Bronkhorst:	 ,,Het	 heeft	 veel	 discussies	 en	 nog	 meer	

goodwill	 bij	 de	 verschillende	betrokken	partijen	opge-

leverd.	 De	 paardensector	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	

gebouwen	goed	 in	het	 landschap	worden	 ingepast	en	

dat	 ze	qua	bouwstijl	 aansluiten	bij	 de	omgeving.	Dan	

gaat	het	om	de	keuze	van	kleuren	en	materialen	en	om	

de	vormgeving.	Denk	aan	het	gebruik	van	houtwallen,	

aan	natuurlijk	graslandbeheer,	aan	minder	gebruik	van	

kunstmest.”

regioconsulenten

Voor	de	KnHS	werkt	een	groep	van	27	enthousiaste	regio-

consulenten	op	vrijwillige	basis.	Zij	zijn	het	aanspreek-

punt	 voor	 gemeenten,	 terreineigenaren,	 provincies,	

verenigingen,	 maneges	 en	 KnHS-leden	 over	 bijvoor-

beeld	ruimtelijke	ordening	en	de	kwaliteit	en	kwantiteit	

van	ruiter-	en	menpaden.	 ,,Dit	zijn	mensen	die	buiten-

gewoon	nuttig	werk	verrichten.	Zij	zijn	ook	in	2007	op	

pad	geweest	om	verschillende	problemen	in	het	veld	op	

te	lossen”,	zegt	Liesbeth	Bronkhorst.

Liesbeth Bronkhorst, Recreatiesport
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sPort

onderwerp 2003 2004 2005 2006 2007
aantal	leden 161.452 160.134 180.023 188.672 195.526
actieve	start-
kaarthouders

62.962 64.988 65.292 66.001 66.568

Houders	
Ruiterbewijs

39.666 47.124 46.934 45.350 43.977

Houders	
Koetsierbewijs

15.448 22.108 21.660 22.720 22.988

Houders	
Ruiterpaspoort

20.212 19.142 44.234 51.670 59.534

aantal	starts 734.882 792.062 789.962 784.444 793.194
aantal	
evenementen

5.582 6.461 6.556 7.150 7.358

Personeel

2003 2004 2005 2006 2007
Afdeling Pers Fte Pers Fte Pers Fte Pers Fte Pers Fte
Directie 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Directiesecreta-
riaat,	personeel	
&	Organisatie

5 4,58 4 4 3 3 3 3 4 3,42

personeel	
&	Organisatie

1 1 1 1 1 1

Communicatie,	
Marketing	
&	Sponsoring

6 5,48 3 3 5 5 6 6 6 5,79

Opleidingen 7 6,54 7 6,4 7 6,53 7 6.74 7 6,37
accommodaties 19 14,03 19 14 20 14,5 20 14.66 18 12,82
Financiën	
&	Operaties,	
Bedrijfsvoering

29 24,43 30 26 29 24,6 28 23.90 30 25

Wedstrijdsport 23 20,31 14 11,6 15 12,6 14 11.70 27 23,70
Topsport	
&	Recreatiesport

12 10,82 15 14,2 12 10,8 11 10

totaal 103 88,19 93 80,2 93 79,03 91 78 92 79,1

Kerngegevens 2007
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H.	Koopman		 	 Regio	Overijssel
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F.B.	Melgert	 	 Regio	noord-Brabant
J.J.F.	Moerings	 	 Regio	noord-Brabant
C.S.	Mul-van	Cleef	 	 Belangenvereniging	Dressuur
g.J.	van	Muylwijk		 	 Regio	Utrecht
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g.H.J.	Verlinden	 	 Regio	Limburg
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a.D.	Ypma		 	 Regio	Friesland
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J.	Venhorst-	Van	der	Eijk		Vicevoorzitter
L.	Hesselink		 	 Secretaris
M.	Berkhoff
M.	Otten

tucHtrecHtsPrAAK

tuchtcollege 
J.J.	Veldhuis	 	 Voorzitter
L.p.J.	Mertens	 	 1e	waarnemend	voorzitter
a.	Kroondijk	 	 	2e	waarnemend	voorzitter	tot	

medio	2007
a.	van	den	Berg	 	 Secretaris
E.M.	Wijt-Schild	 	 Waarnemend	secretaris
H.	Bouwman	 	 Lid

W.C.H.	Brunekreef	 	 Lid
a.J.H.W.	Coppelmans	 Lid
J.C.M.	van	Dijk	 	 Lid
T.J.	platenkamp	 	 Lid
H.a.	Verbakel-
van	Bommel	 	 Lid

raad van Appèl
p.a.	nouwen	 	 Voorzitter	
g.J.	van	Muijen	 	 Vicevoorzitter
a.	van	Weverwijk	 	 Secretaris
L.p.	van	den	Blink	 	 Lid
T.H.	Joustra	 	 Lid
M.a.	van	peski	 	 Lid	(overleden	27-04-2007,	
	 	 opgevolgd	door	de	heer	
	 	 mr.	M.	Luhrman)
W.p.	Scheltema	 	 Lid
C.W.J.	Baron	de	
Weichs	de	Wenne	 	 Lid

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

commissie vAn BeroeP

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

Adviescommissies

topsportcommissie springen 
J.M.C.	van	den	Bosch	 Voorzitter
R.	Ehrens		 	 	 adviseur
S.	Harmsen		 	 	 adviseur
T.T.	Olsmeijer
W.J.	van	der	Schans

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

commissie eventing, tevens lid sectie topsport
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

Besturen, raden en commissies
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topsportcommissie mennen
M.M.	Bauman			 	 Voorzitter
p.	Bonhof
iJ.C.	Chardon
H.	Ditzel		 	 	 adviseur
g.J.M.	König
T.R.	Velstra		 	 	 adviseur
C.	Vonk

topsportcommissie reining
a.J.g.	panhuijzen		 	 Voorzitter
a.J.	Ferdinandus
R.M.L.	grether			 	 adviseur	tot	12	oktober	2007
H.J.M.	Wijdeven

commissie endurance, tevens lid sectie topsport
M.a.E.	guffroy-Hendriks			 Voorzitter
L.F.J.	arts
E.	Bronsveld	
M.E.E.	gerding-Jonker		 	 adviseur
M.	Lockhorst
R.	nijhoff
J.a.	van	Wijk

commissie voltige
C.J.M.	Heering-Reusen		Voorzitter
H.	Boersma-den	Hartog
R.	de	Bruin		 	 	 adviseur	tot	1	oktober	2007
C.	Danvers
E.	Hoving
R.a.M.	Jacobs
S.	Jansen
R.	Slottje		 	 	 adviseur	per	1	oktober	2007

commissie Aangepast sporten
T.	de	Vries		 	 	 Voorzitter
L.	Feijen
H.	gerritsen	
B.L.	Jansen
E.M.M.	Kerstens
a.H.a.M.	Maijen
J.	Stokkel
R.	Verbree	
D.	Wismeijer		 	 	 adviseur

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

disciplinecommissie dressuur
M.	van	der	Heijden			 Voorzitter
a.W.	Biemans
D.J.	de	Haas
a.	Hamoen
C.a.	Laarakkers-Larmoyeur
J.W.M.	peeters
p.J.	Westveer

Endurance 
Yvonne van de velde

“Het jaar 2007 kende voor mij naast een aantal hele 

mooie hoogtepunten ook een dieptepunt. Eén van die 

hoogtepunten was uiteraard de overwinning op het NK. 

Door een heftige gebeurtenis vooraf kreeg deze eerste 

plaats een speciaal tintje. Het was absoluut een hele 

emotionele en bijzondere dag die ik niet snel zal vergeten. 

Ik had ook echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan. 

Door omstandigheden was het mijn eerste 160 km- 

wedstrijd met Joy Touch of Cherain en mijn enige doel 

die dag was finishen. De rit ging eigenlijk zo makkelijk en 

voorspoedig dat we ineens vooraan reden en als eerste 

over de streep kwamen! Volgens mij zat er die dag echt 

een engeltje op mijn schouder. Toch was ik met deze winst 

net zo blij als die van een week later in Duitsland waar we 

met een ander paard een gelijkwaardige prestatie hebben 

neergezet.”
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disciplinecommissie mennen
g.J.M.	König		 	 	 Voorzitter
J.J.D.	Bijeman
O.	Bosma
J.W.	Heus
J.H.p.M.	Jacobs	
g.	niesing
a.H.	Wijnen
J.M.	Zumbrink

disciplinecommissie springen
L.M.a.J.	Koninckx		 	 Voorzitter
p.M.M.	Huige
p.H.J.	Keunen
H.W.J.	Klokman
T.	Olsmeijer
p.M.M.	Versteijnen
M.J.	Vos

diverse commissies

Atletencommissie
J.a.	van	Wijk		 	 	 Voorzitter	per	november	2007
T.	Bartels-de	Vries		 	 Voorzitter	tot	november	2007
iJ.C.	Chardon		 	 	 Mennen
T.E.g.	van	grunsven		 Dressuur
W.J.	van	der	Schans			 Springen
R.	Slottje		 	 	 Voltige
a.T.J.	Smeulders		 	 Eventing
J.	Stokkel		 	 	 gehandicaptensport
J.	van	der	Valk		 	 	 Reining

commissie Jeugd- en ponyzaken
a.W.	Biemans		 	 	 	 Voorzitter
M.i.J.	van	goethem-Jagt
R.	Hiensch
J.	Koelewijn
E.C.	peters-Schreuder
Y.	van	Trigt

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

onderwijsraad
J.T.J.M.	Rensen			 	 	 Voorzitter
i.	grijpstra	
M.	v.d.	Heijden	
H.J.	Kloosterboer	
i.	Mens
H.	Smit	
a.	Vos

Besturen nAtionAle 
BelAngenverenigingen

nationale Belangenvereniging dressuur 
C.S.	Mul-van	Cleef		 	 	 Voorzitter
R.	Heck		 	 	 	 Secretaris
M.	van	der	Heijden			 	 penningmeester
T.E.g.	van	grunsven	
J.	Haazen
L.a.	van	Lieren	

Besturen, raden en commissies

nationale Belangenvereniging eventing
J.D.	Stuip		 	 	 	 Voorzitter
a.T.J.	Smeulders		 	 	 Secretaris/penningmeester
M.	Schurink

nationale Belangenvereniging mennen
C.	Vonk		 	 	 	 Voorzitter
p.	noordzij		 	 	 	 Secretaris
R.M.J.	Schuiling		 	 	 penningmeester
J.	Kramer
H.	de	Ruyter
H.W.a.E.	Tadema
C.T.M.	van	der	Zalm

nationale Belangenvereniging springen
T.	ploegmakers		 	 	 Voorzitter
p.	Huige		 	 	 Vicevoorzitter
M.	Vos		 	 	 penningmeester
W.	greve
W.J.	van	der	Schans

KnHs recreatiesportvereniging 
(per 31 december 2007 gefuseerd met de KnHs)
B.F.	Commandeur		 	 	 Voorzitter
H.g.	Veld		 	 	 Secretaris
E.a.	Rosheuvel		 	 	 penningmeester
H.J.	Bodifée
F.n.H.	Cramer		 	 	 Lid	tot	8	januari	2007
R.E.	van	de	Haar		 	 	 Lid	tot	8	januari	2007

recreatiesportplatform
C.I.J.M. Ross-van Dorp  Voorzitter
L. Botman
E. Bronsvoort
Y. Buijs
G. Hams
W. Huiskens
R. Pool
E.A. Rosheuvel
R. Smit
R. Steijn
H.G. Veld

vereniging van tuigpaardrijders nederland (vtn)
i.	Meijer		 	 Voorzitter	tot	november	2007
M.	Raeven		 	 Vicevoorzitter
B.	Lanting		 	 Secretaris
J.	Burghout		 	 penningmeester
L.	Huckriede
E.	de	Rink
B.	Vreeburg

vereniging ‘Het Fries tuigpaard’ (vFt)
H.	Dijkstra		 	 Voorzitter
J.	Faber-Oudega		 	 Secretaris/penningmeester
a.	Bouma
J.	Bouma
T.	Elzinga-Westra

vereniging voor Hackneyrijders nederland (vHn)
g.H.	Horst		 	 Voorzitter
M.	Looije		 	 Vicevoorzitter
M.a.	Boer		 	 Secretaris
g.H.	Tijssen		 	 penningmeester
g.B.	Rozendaal
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overige Besturen

Federatie van nederlandse ruitersportcentra (Fnrs)
J.J.	Kraakman		 	 Voorzitter
R.	van	Eerden		 	 Vicevoorzitter
J.E.H.M.	Bartels		 	 Secretaris/penningmeester
J.	van	groningen
a.	van	der	peijl
H.	Thijssen

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

vereniging van concours hippique gevende 
organisaties (vvco)
g.J.L.	de	Reus		 	 Voorzitter
D.J.	Mekkes		 	 Vicevoorzitter
a.	appel		 	 penningmeester
a.Beuving
g.Dekker
p.S.	Hak
J.	Heidema		 	 adviseur
a.	van	Waardenberg-
nooren		 	 adviseur

vereniging nederlandse studentenruiters
Dondeyne	Zillen		 	 Voorzitter
Christine	Brinkhuis		 Vicevoorzitter
Lydia	Kampman		 	 Secretaris
Veerle	de	Cock		 	 penningmeester
Dominique	Buck
Fleur	Kuijten

eXterne orgAnisAties

noc*nsF Algemene vergadering
M.	van	den	Heuvel

noc*nsF overleg Bondsdirecteuren
g.L.	de	Jong

noc*nsF Atletencommissie
J.	van	Wijk

sectorraad Paarden
M.	van	den	Heuvel
J.	Werners
J.S.	Bierling		 	 	 plaatsvervangend	lid
g.L.	de	Jong		 	 	 plaatsvervangend	lid

stichting veilige Paardensport (svP)
W.H.	Rogmans			 	 Voorzitter
B.F.	Commandeur		 	 Vicevoorzitter
L.	Braun		 	 	 Secretaris
g.	naber		 	 	 penningmeester
F.	Brink	
R.	van	Eerden
W.	Franken
a.J.J.	Hulshof

srr
a.J.J.	Hulshof		 	 	 Voorzitter
g.J.M.M.	Tax		 	 	 Vicevoorzitter
a.C.	Kronenburg		 	 penningmeester
D.g.g.M.	alexander
g.a.	Haakmeester
J.a.	norde
W.	Wolters

KNHS afdeling Recreatiesport 
lonneke Braun

“Wat ik de mooiste gebeurtenis in 2007 vond was het Symposium 

‘Toegang te Paard’.  Op deze dag kwamen terreinbeheerders en 

grondeigenaren uit het hele land bijeen om meer informatie 

te krijgen over het aanleggen van ruiter- en menroutes in hun 

gebied. Het was een hele positieve dag en we kregen echt de 

mogelijkheid om deze mensen te enthousiasmeren voor verdere 

uitbreiding van het bestaande netwerk. Daarnaast zijn in 2007 

de ruiter- en menroutes voor de tweede provincie, Friesland, 

gedigitaliseerd.” 

Eventing
tim lips

“Het hoogtepunt van 2007 was voor mij natuurlijk Boe-

kelo. Het was voor mij de eerste keer dat ik deelnam aan 

een Nederlands kampioenschap voor senioren en ik was 

heel blij met de overwinning. Het was gewoon een mooi 

kampioenschap, met super weer, een vol deelnemersveld 

en veel toeschouwers. Tijdens de laatste springproef moest 

ik foutloos blijven om te winnen en dat lukte gelukkig. 

Normaal rijd ik liever wedstrijden in het buitenland, 

maar deze wedstrijd in Nederland was heel speciaal en 

erg mooi om te rijden.” 
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KAmPioenscHAP PlAAtsing nAAm PAArd
dressuur
EK	Dressuur	pony’s Team	zilver angela	Krooswijk power	and	paint

Team	zilver antoinette	te	Riele Danny	Boy	B
Team	zilver Kimberly	de	Jongh Just	You	‘n	Me
Team	zilver Maria	van	den	Dungen pan	Tau	B

EK	Dressuur	Junioren Team	zilver Chantal	van	Lanen Beaujolais
Team	zilver Michelle	van	Lanen incredible
Team	zilver Mara	de	Vries L’Espri
Team	zilver Merel	peper Flayrah

EK	Dressuur	Junioren	kür	op	muziek goud Chantal	van	Lanen Beaujolais
EK	Dressuur	Junioren	individuele	proef Brons Chantal	van	Lanen Beaujolais
EK	Dressuur	Young	Riders Team	goud Lotje	Schoots Reine	B

Team	goud Diederik	van	Silfhout Ruby
Team	goud Marrigje	van	Baalen BMC	inspekteur
Team	goud inge	Verbeek Quidor

EK	Dressuur	Young	Riders	kür	op	muziek Zilver Lotje	Schoots Reine	B
WK	Dressuur	Senioren Team	goud anky	van	grunsven ipS	Salinero

Team	goud imke	Schellekens-Bartels Hunter	Douglas	Sunrise
Team	goud Laurens	van	Lieren Hexagon’s	Ollright
Team	goud Hans	peter	Minderhoud Exquis	nadine

WK	Dressuur	Senioren	kür	op	muziek goud anky	van	grunsven ipS	Salinero
Brons imke	Schellekens-Bartels Hunter	Douglas	Sunrise

EK	Dressuur	Senioren	grand	prix	Special Zilver anky	van	grunsven ipS	Salinero
Brons imke	Schellekens-Bartels Hunter	Douglas	Sunrise

WK	6-jarige	dressuurpaarden goud Miranda	Rongen Deveraux
Zilver Hans	peter	Minderhoud Freebird	Ucelli	T
Brons patrick	van	der	Meer Uzzo

springen
EK	Springen	pony’s Team	zilver Maikel	van	Mierlo Don	Juan

Team	zilver Robin	van	de	Wetering Liberty’s	Magic	Ball
Team	zilver Jody	van	gerwen Tequila	Sunrise
Team	zilver Frank	Schuttert golden	Eye

EK	Springen	Young	Riders Team	brons Wesley	Heydens personality
Team	brons Maikel	van	der	Vleuten audi’s	parmala	Douce
Team	brons patrick	van	der	Schans Sir	Corland
Team	brons Michel	Hendrix Vivace
goud Wesley	Heydens personality

EK	Springen	Senioren Team	goud Jeroen	Dubbeldam BMC	Up	and	Down
Team	goud gerco	Schröder Eurocommerce	Berlin
Team	goud Vincent	Voorn audi’s	alpapillon-armanie
Team	goud albert	Zoer Okidoki

internAtionAle KAmPioenscHAPPen

Kampioenen 2007

9. 

Kampioenen 2007
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internAtionAle KAmPioenscHAPPen  -  vervolg

KAmPioenscHAP PlAAtsing nAAm PAArd
springen - vervolg
WK	5-jarige	springpaarden Zilver Mareille	Schröder Virginia

Brons anne	van	Vulpen Society’s	Voila
WK	6-jarige	springpaarden goud gerben	Morsink Zekina	Z

Zilver Hester	Klompmaker Uranus	W
Brons Marco	Brinkman Ukato

WK	7-jarige	springpaarden Zilver gerben	Morsink Carthino	Z
mennen
WK	Tweespannen Team	brons Ben	gosschalk

Team	brons Mieke	van	Tergouw
Team	brons Harrie	Verstappen

WK	Mennen	pony’s Team	zilver Jan	de	Boer
Team	zilver aart	van	de	Kamp	jr.
Team	zilver Ewoud	Boom
Team	zilver Karel	van	Kekem
Team	zilver arjo	van	Kekem
Team	zilver Yvonne	de	Ruyter
goud Jan	de	Boer
Zilver aart	van	de	Kamp	jr.

Aangepast sporten
WK	Dressuur	kür	op	muziek Zilver Sabine	peters papillon
WK	Dressuur	individuele	proef Brons Sabine	peters papillon
eventing
WK	6-jarige	eventingpaarden Zilver andy	Heffernan newton	de	la	Love
landelijke ruiters

Team	brons anouk	gerven-Verwer Eye	Catcher
Team	brons Hanneke	Held La	Flor
Team	brons arjan	Morsink Obelisk
Team	brons Jenny	van	Rijsewijk-

Voskens
Misty	Brown

Team	brons Linda	Smulders O’neill
Team	brons Edith	Tuytelaars Rubana

Kampioenen 2007

nederlAndse KAmPioenscHAPPen

Kampioenen 2007

KAmPioenscHAP nAAm PAArd
dressuur
nK	Dressuur	Junioren Chantal	van	Lanen Beaujolais
nK	Dressuur	Young	Riders Lotje	Schoots Reine	B
nK	Dressuur	Senioren anky	van	grunsven ipS	Salinero
endurance
nK	Endurance Yvonne	van	der	Velde Joy	Touch	of	Cherain
eventing
nK	Eventing	Junioren Justin	Maarse pigoletta
nK	Eventing	Young	Riders Huub	van	der	Mark Exquis	idem	du	Roc
nK	Eventing	Senioren Tim	Lips Oncarlos
Jachtpaarden
nK	Jachtpaarden Brigitte	Vonk Finnegan
springen
nK	Springen	Junioren Björn	Egberink Topgun
nK	Springen	Young	Riders Maikel	van	der	Vleuten audi’s	parmala	Douche
nK	Springen	Senioren angelique	Hoorn Blauwendraad’s	O’Brien
mennen
nK	Enkelspan	paard Jan	van	den	Broek
nK	Enkelspan	pony geert	Bongers
nK	Tweespan	paard Harrie	Verstappen
nK	Tweespan	pony Ewoud	Boom
nK	Vierspan	paard iJsbrand	Chardon
nK	Vierspan	pony Martien	van	Veen
Aangespannen
nK	Tuigpaarden:	Damesklasse anja	Vinke Lamoer
nK	Tuigpaarden:	Eenspannen	ereklasse Henk	Hammers Sunlight
nK	Tuigpaarden:	Tweespannen	ereklasse Lammert	Vinke Lamoer
nK	Tuigpaarden:	Dekhengsten Thomas	van	der	Weiden V&O	Uromast
nK	Fries	ras	Damesklasse Setske	de	Jong Wierd	ut	‘e	polder
nK	Fries	ras:	Eenspannen	ereklasse Frits	de	Jong Wierd	ut	‘e	polder
nK	Fries	ras:	Tweespannen	ereklasse Watte	Bruinsma Mark	en	Hessel
nK	Fries	ras:	Dekhengsten Frits	de	Jong Wierd	ut	‘e	polder
nK	Hackneys	Damesklasse Willeke	Rozendaal Sir	Wesley
nK	Hackneys:	Dekhengsten	grote	maat peter	van	nispen Blokland’s	Shales
nK	Hackneys:	Dekhengsten	kleine	maat Willeke	Rozendaal Fairview	Emperor
nK	Hackneys:	Eenspannen	ereklasse	grote	maat patrick	Hoogerwaard VaB’s	Jordie
nK	Hackneys:	Ereklasse	kleine	maat anneke	Huckriede Magic	Victory
nK	Hackneys:	Tweespannen	kleine	en	grote	maat Lambertus	Huckriede Technical	Systems	Sir	John	en		

Frogland’s	Fire	Boy
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KAmPioenscHAP / KlAsse nAAm PlAAts
Afdelingsdressuur paarden
Viertallen	Klasse	L LR	St.	Jan Lierop
Viertallen	Klasse	M LR	Heeten Heeten
Viertallen	Klasse	Z LR	Wittenhorst Horst
Zestallen	Klasse	L RSV	de	Cavalieren Berkel-Enschot
Zestallen	Klasse	M/Z LR	de	Hoefslag aarle-Rixtel
Afdelingsdressuur pony’s
Viertallen	Cat.	a/B	Klasse	L ppH	't	Wit	paardje	1 Haghorst
Viertallen	Cat.	B/C/D	Klasse	L pC	Wittenhorst Horst
Viertallen	Cat.	B/C/D/	Klasse	M/Z ppH	't	Wit	paardje	4 Haghorst
Zestallen	Cat.	a/B/1/4C	Klasse	L pC	’t	Hoefke Deurne
Zestallen	Cat.	a/B/C/D	Klasse	M/Z ppH	't	Wit	paardje	3 Haghorst
Zestallen	Cat.	B/C/D/E	Klasse	L pC	Onze	Lieve	Vrouwe	Ruitertjes aarle-Rixtel
dressuur paarden nAAm PAArd/PonY
Klasse	L2 Rob	van	Kempen Vince
Klasse	M1 Lilian	Merx Veron
Klasse	M2 ans	Fonken-Moll Twilight
Klasse	Z1 Chantal	nijpjes U've	got	it
Klasse	Z2 Jessica	nijpjes Hexagon’s	Replay
dressuur pony’s
Klasse	L2	Cat.	C annefleur	Stuivenberg Kinai
Klasse	L2	Cat.	D/E Maria	van	den	Dungen arts-Demaran
Klasse	L2	Cat.	a/B pleun	Bosman idse
Klasse	M1	Cat.	D/E Sanne	van	gelder nicolai
Klasse	M1/M2	Cat.	B Teddy	Damen Ringo
Klasse	M1/M2	Cat.	C nadezjna	Vaes promises
Klasse	M2	Cat.	D/E Julia	van	Schaik Den	Ostriks	Daila
Klasse	Z1	Cat.	D/E Sanne	van	grotel Sulaatik's	Cappuccino
Klasse	Z1/Z2	Cat.	C Dion	van	Heeswijk predious	Boy
Klasse	Z2	Cat.	D/E angela	Krooswijk power	and	paint
springen paarden
Klasse	L	 Kim	Ophof Umatilla
Klasse	M Bart	Haselbekke Toronto
Klasse	Z Wim	Derks Romantovich	Take	One
Klasse	ZZ Siebe	Kramer Sybalia
springen pony’s
Klasse	L	Cat.	a/B Emmy	gradussen Super	Star
Klasse	L	Cat.	C	(e.a) Danine	Huigenbos Little	Lady
Klasse	L	Cat.	D/E Kelly	van	de	pas Rody

Kampioenen 2007

HiPPiAde  -  vervolg
Klasse	M	Cat.	C Megan	Laseur Crunsh
Klasse	M	Cat.	D/E Kevin	Jochems ice	Cream
Klasse	Z	Cat.	C Yves	Winkelmolen Fiuri
Klasse	Z	Cat.	D/E Romy	Dijkstra U2
Klasse	ZZ	Cat.	D/E Frank	Schuttert golden	Eye
verenigingskampioenschap Plaats
paarden pSV	de	Stroomruiters Beilen
pony’s pC	de	Zwarte	Ruitertjes De	Mortel
voltige Paard
Dames	Solo	Klasse	a Carola	Sneekes Rafurnels
Dames	Solo	Klasse	B nicole	Zomer Cadans
Junioren	Solo Simone	Zomer Cadans
Junioren	Team De	nieuwe	Heuvel	1 Maurits
Klasse	a/B groenendaal	1 Robin	purina
Klasse	C De	Molen	2 piebald
Klasse	D De	Wittegheit	2 Toute	Suite

AAngesPAnnen HiPPiAde

KAmPioenscHAP / KlAsse nAAm PAArd
Tuigpaarden:	eenspannen	open	klasse R.	van	Dijk Lorton
Tuigpaarden:	eenspannen	damesklasse C.	van	Dijk Lorton
Tuigpaarden:	tweespannen	open	klasse E.	de	gooyer Renovo	en	Wilhelmus
Tuigpaarden	Fries	ras:	eenspannen	open	klasse ad	geurts Folkert
Hackneys	:	eenspannen	open	klasse Willeke	Rozendaal Fairview	Emperor
Hackneys:	eenspannen	damesklasse H.	van	Bloemendaal gallant	Reality
Hackneys:	tweespannen	open	klasse J.	E.	a.	de	Vaan Reedhill’s	Dancing	Queen	en	

Reedhill’s	Mr.	Michael

KAmPioenscHAP / KlAsse nAAm PAArd
dressuur
Klasse	B:	Enkelspan	paarden D.	Scholtens Tivoli	Sunday	Boy
Klasse	B:	Enkelspan	pony’s Samantha	pijl idzco
Klasse	B:	Tweespan	paarden Joop	gommers Thijs	/	Rinus
Klasse	B:	Tweespan	pony’s R.	Lamein Karlo	/	githa
Klasse	L:	Enkelspan	paarden L.	van	de	Wal-Haanstra Wout
Klasse	L:	Enkelspan	pony’s Yvonne	de	Ruyter Dynostables	Valdino

HiPPiAde mennen

Kampioenen 2007

KnHs-KAmPioenen

HiPPiAde
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indoorKAmPioenscHAPPen

KAmPioenscHAP / KlAsse nAAm PAArd
dressuur paarden
Klasse	L2 goffe	nil	van	der	Zijden Vivace	de	Jeu
Lichte	Tour Theo	Hanzon Spargo
Klasse	M1 Vienna	Romp Unoeska
Klasse	M2 Marjolein	gevaert Ultiem
Klasse	Z1 Katja	gevers Thriller
Klasse	Z2 Marjan	Dorresteijn Remus	Donna
Zware	Tour adelinde	Cornelissen parzival
Klasse	ZZ	Licht Dominique	Filion Der	Boss
Klasse	ZZ	Zwaar Ria	Strous Slegro
dressuur pony’s 
Klasse	L	Cat.	a/B Carlijn	Vaessen Zuurseveld’s	Marg
Klasse	L2	Cat.	C inge	Schellekens alice’s	Lucky	Boy
Klasse	L2	Cat.	D/E Joyce	peeters Mozart
Klasse	M1	Cat.	D/E geertje	Olthuis Bundy
Klasse	M1/M2	Cat.	a/B Joan	Molengraaf Beauty
Klasse	M1/M2	Cat.	C Jasmien	de	Koeyer Figaro
Klasse	M2	Cat.	D/E Mandy	Cornelissen Sherry	C
Klasse	Z1	Cat.	D/E Claire	Maree Siepke’s	Celtic
Klasse	Z1/Z2	Cat.	C amy	Dijk amigo
Klasse	Z2	Cat	D/E Maria	van	den	Dungen pan	Tau	B
viertallen kür op muziek paarden
Klasse	L LR	Weststichtseruiters Montfoort
Klasse	M/Z	in	handicap RV	Exloo Exloo

Kampioenen 2007

KAmPioenscHAPPen Jonge dressuurPonY’s

KAmPioenscHAP / KlAsse nAAm PAArd
Vier-	en	vijfjarigen Job	op	’t	Hoog Majos	Cannon
Zesjarigen Katalin	garrn Rembrandt	DDH

eventingKAmPioenscHAPPen

KAmPioenscHAP / KlAsse nAAm PAArd
equipes
pony’s Simone	Terpstra

nienke	Stuiver
Elbrig	Osinga
Hester	van	der	Velde

Paarden
Klasse	L Jan	van	Beek Otto
Klasse	M Margriet	van	de	pol Vite	Cayuse
Klasse	Z Jan	van	Beek Rudie
Klasse	ZZ Mirella	Vrolijk Heide	prinz
Pony’s
Klasse	L Simone	Terpstra Kwitnie
Klasse	M	 Jeannette	Chardon Karuna
Klasse	Z Cheryl	van	der	Werff Bonita

Kampioenen 2007

Klasse	L:	Tweespan	paarden Simone	Bruys Odette	/	papaver
Klasse	M:	Enkelspan	paarden Jan	Berendijk Black	Diamond
Klasse	L/M:	Tweespan	paarden Danielle	Zondervan alexander	/	Oscar
Klasse	M:	Enkelspan	pony’s g.E.	Blink Timano
Klasse	Z:	Enkelspan	paarden a.	poelman Tabrina
Klasse	Z:	Enkelspan	pony’s Yvonne	de	Ruyter Dynostables	Cupido
Klasse	M/Z/ZZ:	Tweespan	pony’s Klaas	de	Haan almkoning	/	Minstreel
Klasse	ZZ:	Enkelspan	paarden M.	van	grunsven Rijntje
vaardigheid
Klasse	L:	Enkelspan	paarden F.	van	de	Doelen Roos
Klasse	L:	Enkelspan	pony’s Yvonne	de	Ruyter Dynostables	Valdino
Klasse	L:	Tweespan	pony’s R.	Lamein Karlo	/	githa
Klasse	LM:	Tweespan	paarden gijs	Lourens Omalia	/	Ronaldo
Klasse	M:	Enkelspan	paarden J.	Thoonen Rolita
Klasse	M:	Enkelspan	pony’s ilse	v.d.	nieuwboer naughty	Boy
Klasse	M/Z:	Tweespan	pony’s E.	Huizing Kasper	/	gonda
Klasse	Z/ZZ:	Enkelspan	pony’s Kimberley	van	Ede Jerry

HiPPiAde mennen  -  vervolg
viertallen kür op muziek pony’s
Klasse	L pC	Reambo Boxtel
Klasse	M/Z pC	Weststichtseruiters Montfoort
springen paarden
Klasse	L inge	Kamp aTO’s	Explosief
Klasse	M Sjaak	peters Caro
Klasse	Z nuri	Dijks aqua	di	parma
Klasse	ZZ Chayenne	Wiskerke VDL	Rocksina
springen pony’s 
Klasse	L	Cat.	a/B Lindsey	Lebens Tweety
Klasse	L	Cat.	C Kelly	Jochems Sky	Dancer
Klasse	L	Cat.	D/E Lilian	van	Kesteren Magic	Dandy
Klasse	M	Cat.	C Karin	Hop Fleur
Klasse	M	Cat.	D/E Herwin	Slager Tomboy
Klasse	Z	Cat.	C amber	Fijen Skye
Klasse	Z	Cat.	D/E Merijn	Bos Chippo
Klasse	ZZ	Cat.	D/E Daisy	Engbers Zorba	du	Vi

indoorKAmPioenscHAPPen -  vervolg
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comPetitie / KlAsse nAAm PAArd
KnHS/KWpn	Vierjarige	dressuurbeloften Emmelie	Scholtens Westpoint
KnHS/KWpn	Vijfjarige	dressuurbeloften Hans	peter	Minderhoud Vivaldi
KnHS/KWpn	Vierjarige	springpaarden Dennis	van	Tilburg VDL	Winstone
KnHS/KWpn	Vijfjarige	springpaarden Maikel	v.	d.	Vleuten Vleut
KnHS/KWpn	Zesjarige	springpaarden Willem	greve Uceline
KnHS/KWpn	Zevenjarige	springpaarden Rogier	Linssen Tyson
VdB	Cup	Junioren Hendrik-Jan	Schuttert Odin
VdB	Cup	Young	Riders Maikel	v.	d.	Vleuten audi’s	naomi
Roelofsen	Raalte	Trophy	Lichte	Tour Fabienne	Roelofsen imagine
Roelofsen	Raalte	Trophy	Zware	Tour Frank	Schuttert golden	Eye
Hartog	Lucerne	Trophy Kirsten	Rikkert Randel	R.a.g.
imperial	Riding	Cup angela	Krooswijk power	and	paint
Hippo	Zorg	Dressuur	Cup Femke	Beljon Kasparov
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	L	07/08 Dennis	van	de	Brink Royal	Flush
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	M	07/08 gerben	Morsink Victor
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	Z	07/08 Jur	Vrieling	 Carthagos	Dream
Hippo	Zorg	Jumping	Challenge	Klasse	ZZ	07/08 Jur	Vrieling Twin	Twin
pikeur	Trophy Julie	de	Deken Fazzino
Merrell	Cup	paarden	Klasse	L LR	Weststichtseruiters Montfoort
Merrell	Cup	paarden	Klasse	MZ RV	De	Mierden	(Z) Hooge	Mierde
Merrell	Cup	pony’s	Klasse	L pC	OLV	Ruitertjes aarle-Rixtel
Merrell	Cup	pony’s	Klasse	MZ pC	De	Sunny	Boys Rosmalen
Vive	la	Vie	Eventing	Cup nienke	Otjens Twister

comPetities

Kampioenen 2007

sAmengestelde menwedstriJden
KAmPioenscHAP / KlAsse nAAm PAArd
Klasse	2:	Enkelspan	paarden gijs	Waaijenberg
Klasse	2:	Enkelspan	pony’s Samantha	pijl
Klasse	2:	Tweespan	paarden Frank	putman
Klasse	2:	Tweespan	pony’s Henny	Wijnbergen
Klasse	2-3:	Tandem	pony’s Hans	nijenkamp
Klasse	2-3:	Vierspan	paarden Jan	Ranzijn
Klasse	2-3:	Vierspan	pony’s ard	Roldaan
Klasse	3:	Enkelspan	paarden Frank	van	der	Doelen
Klasse	3:	Enkelspan	pony’s Melanie	Marissa	Becker
Klasse	3:	Tweespan	paarden Jan	Wolterink
Klasse	3:	Tweespan	pony’s Wout	Kok

“Als regioconsulent stond voor mij 2007 in het teken van 

de ontwikkeling van men- en ruiterroutes in de provin-

ciedelen Noord-West Groningen en Noord-Oost Friesland. 

Het project was de afgelopen jaren nogal in het slop 

geraakt en dus moest er begin 2007 in een zeer korte tijd 

een inventarisatie worden gemaakt om de subsidie van 

de gemeenten veilig te stellen. We kregen hierbij hulp van 

een grote groep fanatieke menners en ruiters, die vrijwil-

lig meewerkten. Het is uiteindelijk gelukt en het aantal 

gemeenten dat gezamenlijk meewerkt aan veilige ruiter- 

en menroutes in de provincies is sinds die tijd aanzienlijk 

toegenomen. We zijn zelfs bezig om van Groningen naar 

Leeuwarden een aaneengesloten route te creëren langs 

authentieke dorpen.” 

Regioconsulent
geertje Karstens
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PAArdensPort en de rABoBAnK

De	 Rabobank	 is	 al	 sinds	 2002	 de	 zeer	 gewaardeerde	

hoofdsponsor	 van	de	KnHS.	Mede	dankzij	 deze	onder-

steuning	 hebben	 nederlandse	 ruiters	 en	 amazones	

afgelopen	jaren	enorme	successen	behaald	bij	zowel	de	

senioren	als	de	 jeugd.	De	basis	voor	de	samenwerking	

tussen	 de	 KnHS	 en	 de	 Rabobank	 is	 het	 op	 een	 hoger	

niveau	brengen	van	de	nederlandse	paardensport.	De	

samenwerking	is	gebaseerd	op	drie	pijlers:	

1.	 	De	nationale	teams	van	de	drie	Olympische	disciplines

2.	 De	Rabo	Rankings	

3.	 Het	Rabo	Talentenplan

nAtionAle seniorenteAms

in	het	Rabobank	sponsorplan	zijn	de	nationale	senioren-	

teams	van	de	disciplines	dressuur,	springen	en	eventing	

opgenomen.	 alle	 teamleden	 ontvangen	 een	 finan-

ciële	 bijdrage	 voor	 deelname	 aan	 vooraf	 vastgestelde	

landenwedstrijden.	De	 sponsoring	van	de	Rabobank	 is	

te	 herkennen	 aan	 de	 inmiddels	 zeer	 populaire	 oranje	

rij-	 en	 teamkleding.	 Het	 jaar	 2007	was	 zeer	 succesvol	

met	 als	 hoogtepunten	 de	 gouden	 teammedailles	 van	

het		nederlandse	spring-		én	dressuurteam	op	de	Euro-

pese	Kampioenschappen.		De	‘gouden’		teams	ontvingen	

van	 de	 Rabobank	 een	 medaillebonus	 van	 maar	 liefst		

€	20.000!

rABo rAnKings

Ook	in	2007	werden	de	Rabo	Rankings	weer	op	de	voet	

gevolgd	 door	 paardensportend	 nederland.	 	 De	 Rabo	

Rankings	 geven	 een	 actueel	 beeld	 van	 de	 best	 pres-

terende	 combinaties	 van	 nederland	 in	 de	 disciplines	

dressuur	 en	 springen.	Maandelijks	worden	 de	 actuele	

rankings	 gepubliceerd	 in	 de	 Telegraaf.	 Het	 internatio-

nale	 springpaard	 Okidoki	 van	 albert	 Zoer	was	 net	 als	

in	 2007	 het	 beste	 springpaard	 van	 nederland.	 Jeroen	

Dubbeldam	en	BMC	Up	en	Down	werden	dankzij	hun	

constante	 prestaties	 tweede	 en	 Ben	 Schröder	 en	 BMC	

Rupert	R	eindigden	verrassend	op	de	derde	plaats.	

Met	 het	 legendarische	 teamgoud	 en	 het	 individueel	

goud	 in	de	Kür	op	muziek	 tijdens	de	Europese	Kampi-

oenschappen	 in	Turijn	kon	het	niet	anders	dan	dat	de	

meest	 succesvolle	 dressuurcombinatie	 van	 de	 wereld,	

ipS	 Salinero	 en	 anky	 van	 grunsven,	 ook	 overtuigend	

de	Rabo	Ranking	Dressuur	2007	won.	De	tweede	plaats	

ging	naar	imke	Schellekens-Bartels	met	Hunter	Douglas	

Sunrise	en	de	derde	plaats	werd	wederom	ingenomen	

door	anky	van	grunsven,	nu	met	ipS	painted	Black.

rABo tAlentenPlAn

in	 2007	 werd	 het	 talentonwikkelingsprogramma	 van	

de	KnHS	vernieuwd	en	er	werd	een	nieuw	en	verbeterd	

Rabo	Talentenplan	geïntroduceerd.	De	pony-,	 Junioren-	

Rabobank

10. 

Rabobank
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en	 Young-Riders	 kaders	 werden	 volledig	 geïntegreerd	

binnen	 het	 Talentenplan	 en	 de	 Rabo	 Talenten	 Trophy	

kwam	te	vervallen.

Tijdens	het	outdoorseizoen	werden	door	de	KnHS-talen-

tenscouts	regiotalenten	geselecteerd	op	de	KnHS-regio-

kampioenschappen.	De	geselecteerde	talenten	mochten	

door	naar	de	nationale	Rabo	Talentendag	op	het	KnHS-

centrum	 in	 Ermelo.	 De	 bondscoaches	 en	 toptrainers	

van	nederland,	zoals	Henk	nooren,	Bert	Romp,	Coby	van	

Baalen	 en	 alice	 naber-Lozeman,	 selecteerden	 tijdens	

de	 talentendag	 de	 beste	 regiotalenten	 voor	 het	 Rabo	

Talentenplan.	Vervolgens	werden	 deze	 talenten	 10	 keer	

getraind	door	de	toppers	van	het	KnHS	Trainersplatform.

in	maart	2007	werd	tijdens	indoor	Brabant	het	nieuwe	

Rabo	Talententeam	bekend	gemaakt.	De	bondscoaches	

uit	de	drie	Olympische	disciplines	hadden	dit	jaar	tien	

zeer	talentvolle	jonge	ruiters	en	amazones	aangewezen	

voor	 het	 Talententeam:	 Diederik	 van	 Silfhout,	 Lotje	

Schoots,	 Dominique	 Filion,	 Emmelie	 Scholtens,	 Maikel	

van	der	Vleuten,	piet	Raijmakers	jr.,	Jack	ansems,	Hendrik	

Jan	Schuttert,	Tim	Lips	en	Huub	van	der	Mark.	Met	de	

bekendmaking	 van	 het	 nieuwe	 Talententeam	 werd	

ook	de	aftrap	gegeven	voor	de	verkiezing	van	het	Rabo	

Talent	van	2007.	Via	de	website	van	de	KnHS	brachten	

meer	 dan	 10.000	 paardenliefhebbers	 een	 stem	uit	 op	

hun	 favoriete	Talent	 en	 ook	 de	 Hippische	 pers	 en	 het	

KnHS	Trainersplatform	 stemden	 op	 de	 talenten.	 Lotje	

Schoots	kreeg	van	al	deze	groepen	de	meeste	stemmen	

en	mocht	de	prestigieuze	titel	Rabo	Talent	van	het	Jaar	

en	een	cheque	van	€	5.000	in	ontvangst	nemen.	

PArtnersHiP

naast	 alle	 sportieve	 successen	 werd	 er	 in	 2007	 ook	

verdere	 vooruitgang	 geboekt	 in	 de	 samenwerking	

tussen	de	KnHS	en	de	Rabobank.	De	goede	 resultaten	

van	onze	teamleden,	het	succes	van	het	Rabo	Talenten-

plan	 en	 de	 goede	 sfeer	 tussen	 de	 KnHS	 en	 Rabobank	

leidden	tot	nieuwe	–	vervroegde	–	contractbesprekingen.	

Een	jaar	eerder	dan	gepland	werd	eind	2007	een	nieuw	

hoofdsponsorcontract	 tussen	beide	partijen	opgesteld,	

waarbij	het	sponsorbedrag	met	meer	dan	de	helft	werd	

verhoogd	tot	één	miljoen	euro.

Rabobank

nr. PAArd ruiter PlAAts eigenAAr
1 ipS	Salinero grunsven,	anky	van Erp anky	van	grunsven	Dressage	&	

F.	Murphy-arts
2 Hunter	Douglas	Sunrise Schellekens-Bartels,	imke Hooge	Mierde p.a.J.	Smarius
3 ipS	painted	Black grunsven,	anky	van Erp J.M.	van	Uytert,	K.M.J.	Kelders	&	

Equestrian	international
4 Luxform's	nimbly Silfhout,	alex	van Lunteren Z.	Kanis
5 Hexagon's	Ollright Lieren,	Laurens	van Rijswijk Stal	Hexagon
6 Exquis	nadine Minderhoud,	Hans	peter Harskamp a.M.	Kies
7 Broere	Jazz Beckers,	Kirsten ‘s	gravendeel Stoeterij	Broere	B.V.
8 parzival Cornelissen,	adelinde Beilen W.p.J.	Cornelissen,	J.H.	Koers	&		

M.a.	Cornelissen
9 ipS	Krack	C grunsven,	anky	van Erp F.	Vlaar
10 group	4	Securicor	ipS	gribaldi gal,	Edward Harskamp J.M.	van	Uytert	&	M.	de	Jong

rABo rAnKing dressuur 2007

rABo rAnKing sPringen 2007

nr. PAArd ruiter PlAAts eigenAAr
1 Okidoki Zoer,	albert Echten a.	Zoer	BV
2 BMC	Up	and	Down Dubbeldam,	Jeroen Weerselo Stal	De	Sjiem
3 BMC	Rubert	R Schröder,	Ben Tubbergen Stal	Roelofs
4 Blauwendraad's	O'Brien Hoorn,	angelique Wanneperveen M.J.	nieberg
5 Eurocommerce	Berlin Schröder,	gerco Lochem Eurocommerce	promotie
6 Rhodos pol,	Henk	van	de Knegsel H.M.	van	de	pol
7 Lincoln Zoer,	albert Echten a.	Zoer	BV
8 Sam Zoer,	albert Echten a.	Zoer	BV
9 audi's	alpapillon-armanie Voorn,	Vincent Dinteloord Berkhof	 paarden	 BV	 &	 C.F.M.	 v.d.	

Linden	&	a.J.M.	Lisman
10 Van	Schijndel’s	Curtis Raymakers,	piet asten p.	 Raymakers	 &	 J.	 van	 Schijndel	 en	

piet	Raymakers	paarden	BV

Rabobank
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Aangepast Sporten
sabine Peters

Dressuur
lotje schoots

“2007 was voor mij sportief een heel goed jaar. De mooi-

ste momenten vond ik het winnen van het Nederlands 

kampioenschap voor Young Riders met Reine B en het 

winnen van het ZZ-zwaar kampioenschap met Torricelli in 

Eindhoven. Ook het teamgoud en individueel zilver op het 

Europees kampioenschap waren top. Later in het jaar heb 

ik in Frankfurt de wereldbekerfinale voor Young Riders 

gereden waar ik tweede werd. Ik vond dat een prachtig 

concours om aan mee te doen en heb echt genoten op die 

wedstrijd. De uitverkiezing tot Rabo Talent van het Jaar 

2007 is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar eigenlijk 

ben ik er wel het meest trots op dat ik de successen heb 

behaald met paarden die ik zelf van jongsaf heb 

opgeleid.” 

“De bronzen en zilveren medaille op het WK in Hartpury waren 

voor mij het hoogtepunt van 2007. Het was een hele mooie wed-

strijd. Jammer was alleen, dat het toen zo gigantisch regende. 

Zelfs de rijbak was overstroomd! Bij de individuele proef, die 

binnen werd verreden, behaalde ik brons. De kür op muziek was 

weer buiten en ondanks de regen heb ik een super proef gere-

den, alles klopte gewoon. Mijn WK-debuut kon ik afsluiten met 

een geweldige tweede plaats. 2007 is ook het jaar waarin ik in 

de reguliere sport voor het eerst in de klasse ZZ-Licht ben gestart. 

Op de wedstrijd in Hulten, begin september, eindigde ik ergens 

in het middenveld en daar was ik echt tevreden mee!” 

KNHS afdeling Accommodaties 
wilma Plaisier

“Een enorm hoogtepunt in 2007 waren voor ons de zomerin-

structieweken. Je leeft hier het hele jaar naar toe in je werkzaam-

heden en voorbereidingen. Ondanks de mindere temperatuur en 

de regen kregen we veel complimentjes van kinderen en ouders, 

dat ze zo’n leuke tijd hebben gehad. Met als gevolg dat in 2008 de 

aanmeldingen binnenstroomden!

Verder hebben we in maart twee clinics georganiseerd, een met 

Frenk Jespers en de andere met Gert van den Hof en beide werden 

erg druk bezocht. Zo druk zelfs dat de mensen moesten blijven 

staan. En dat geeft je toch wel een kick.”
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1. BAlAns Per 31 decemBer 2007 (nA Bestemming resultAAt)      
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ActivA

31-12-2007 31-12-2006
e e e e

vaste activa
immateriële vaste activa
Software	in	ontwikkeling 442.298 429.137
Software	 386.223 -

828.521 429.137
materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen	en	-	terreinen 4.656.089 3.884.540
inventaris	centrum	en	kantoor 520.161 410.953

5.176.250 4.295.493

vlottende activa

voorraden 154.100 211.895

vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 331.621 713.466
Rek.crt.	FnRS 														-	 11.531
Rek.crt.	SRR 15.733 18.252
Belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen 56.950 34.566
Overige	vorderingen	en	overlopende	activa 816.402 637.716

1.220.706 1.415.531

effecten 113.946 115.670

liquide middelen 3.452.669 3.665.782

totaal activa 10.946.192 10.133.508

Financiën

11. 

Financiën
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1. BAlAns Per 31 decemBer 2007  (nA Bestemming resultAAt)  -  vervolg	   
	 	 	 	 	 	
PAssivA

31-12-2007 31-12-2006
e e e e

eigen vermogen
Kapitaal 4.964.470 4.561.427
Bestemmingsreserves 1.390.509 1.605.000

6.354.979 6.166.427

voorzieningen 396.546 382.485

langlopende schulden - 374.138

Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Crediteuren 1.108.038 965.452
Belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen 125.780 97.875
pensioenpremie 28.836 20.099
Overige	schulden	en	overlopende	passiva 2.902.013 2.112.032
Rek.	crt.	St.	Veilige	paardensport 30.000 15.000

4.194.667 3.210.458

totaal passiva 10.946.192 10.133.508

2. stAAt vAn BAten en lAsten over 2007 

2007 2006
Begroting

2007
Baten e e e

Contributie 1.966.775 1.887.739 1.785.883
abonnementen 1.245.238 1.293.755 1.267.464
Startkaarten 2.545.206 2.431.814 2.378.000
Startcoupons	en	inschrijfformulieren 1.657.789 1.565.485 1.504.907
i&R	 237.402 218.183 102.783
FEi	en	registratiegelden 373.950 379.049 269.439
Verlenging	Ruiter-	en	Koetsierbewijs 456.471 451.423 440.490
Sponsoring 691.196 787.140 644.117
TV-rechten 35.000 25.000 25.000
Cursusopbrengsten 757.576 764.157 651.700
Subsidie	Opleidingen 101.700 113.000 101.700
Externe	opbrengsten	accommodaties 1.092.238 1.097.648 1.002.070

Financiën

2007 2006
Begroting

2007
Baten  -  vervolg e e e

Subsidie	Topsport 717.440 860.823 742.784
Wedstrijdheffing	(nat/int)	adm.kst.	buitenlandse	wedstrijden 847.899 790.598 725.630
Bondsbureau/verenigingsondersteuning 172.308 156.708 172.000
instellingssubsidie 319.681 300.676 319.000
Overige	baten 494.277 875.419 293.853

totaal baten 13.712.146 13.998.617 12.426.820

lasten
personeelskosten 4.962.559 4.646.248 4.837.711
Huisvestingskosten 380.427 432.744 409.000
Kosten	activiteiten	centrum 303.759 336.974 252.700
Verenigingsactiviteiten	en	wedstrijdorganisatie 1.985.530 1.928.527 1.717.456
pR	en	voorlichting 1.310.745 1.378.098 1.284.825
Bijzondere	activiteiten 244.446 192.989 175.900
Topsport 548.317 830.939 428.093
Regioafdrachten 311.066 313.853 315.000
afschrijvingskosten	 356.056 378.373 337.000
Trainingen	en	uitzendingen	sportactiviteiten 962.819 877.329 883.299
automatisering 560.847 250.819 423.000
iCT	projectkosten 484.491 360.000 -
Overige	bedrijfskosten 1.117.555 1.108.849 1.151.550
Herstructureringskosten 100.000 340.000 																	-	
Onvoorzien 																-	 100.000

totaal lasten 13.628.617 13.375.742 12.315.534

exploitatieresultaat 83.529 622.875 111.286

Financieel resultaat 105.023 73.386 -

resultaat 188.552 696.261 111.286

vrijval reserve
Bestemmingsreserve	iCT	(iCT	projectkosten	2006) -484.491 -360.000 -

resultaatbestemming
Bestemmingsreserve	iCT 100.000 485.000 100.000
Bestemmingsreserve	KWp	(ver.ondersteuning) 																-	 180.000
Bestemmingsreserve	groot	onderhoud 																-	 150.000
Bestemmingsreserve	uitzending 50.000 -
Bestemmingsreserve	sportontwikkeling 120.000 - 100.000

-214.491 455.000

totaal 403.043 241.261 11.286

Financiën
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AccountAntsverKlAring

Opdracht
Wij	hebben	gecontroleerd	of	de	bijgaande	verkorte	jaarcijfers	van	de	Koninklijke	nederlandse	Hippische	Sportfederatie	te	Ermelo	
over	2007	op	de	juiste	wijze	zijn	ontleend	aan	de	door	ons	gecontroleerde	jaarrekening	2007	van	de	Koninklijke	nederlandse	
Hippische	Sportfederatie.	Bij	die	jaarrekening	hebben	wij	op	24	april	2008	een	goedkeurende	accountantsverklaring	verstrekt.	
Het	bestuur	van	de	vereniging	 is	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	de	verkorte	 jaarcijfers	 in	overeenstemming	met	de	
grondslagen	zoals	gehanteerd	 in	de	 jaarrekening	2007	van	de	Koninklijke	nederlandse	Hippische	Sportfederatie.	Het	 is	onze	
verantwoordelijkheid	een	accountantsverklaring	inzake	de	financiële	gegevens	te	verstrekken.

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

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

Oordeel
naar	ons	oordeel	zijn	de	verkorte	jaarcijfers	in	alle	van	materieel	belang	zijnde	aspecten	op	de	juiste	wijze	ontleend	aan	de	
jaarrekening.

Toelichting
Wij	vestigen	er	de	aandacht	op	dat	voor	het	inzicht	dat	vereist	is	voor	een	verantwoorde	oordeelsvorming	omtrent	de	finan-
ciële	positie	en	de	resultaten	van	de	vereniging	en	voor	een	toereikend	inzicht	in	de	reikwijdte	van	onze	controle	de	verkorte	
jaarcijfers	dienen	te	worden	gelezen	in	samenhang	met	de	volledige	jaarrekening,	waaraan	deze	zijn	ontleend,	alsmede	met	
de	door	ons	daarbij	op	24	april	2008	verstrekte	goedkeurende	accountantsverklaring.	Deze	toelichting	doet	geen	afbreuk	aan	
ons	oordeel.

amersfoort,	29	april	2008

Ernst	&	Young	accountants
namens	deze

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

Financiën

KNHS afdeling Opleidingen 
inge Janssen Bouwmeester

“In 2007 zijn we druk bezig geweest om de instructeuropleidin-

gen verder te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is de nieuwe manier 

van opleiden waarmee we vorig jaar zijn gestart. Het competen-

tiegericht leren staat hierbij centraal. Dat houdt in, dat de cursist 

zelf moet werken aan het vergroten van zijn persoonlijke kennis, 

houding en vaardigheden. Ook willen we de instructeuropleidin-

gen laten meegroeien met de ontwikkelingen in de maatschap-

pij. Naast aandacht voor de vakkennis en technische vaardighe-

den wordt er tegenwoordig binnen de opleidingen ook aandacht 

besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden.”

Bondscoach Springen
rob ehrens

Aan het begin van 2007 waren mij drie doelstellingen 

opgelegd; de ruiters laten presteren in de wereldbeker, 

Samsung Super League en op het Europees kampioen-

schap. Dat heb ik geprobeerd en het is goed gelukt, waar-

bij het sportieve hoogtepunt van 2007 voor mij natuurlijk 

het winnen van Europees teamgoud was. 
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Hoofdsponsor: 
rabobank nederland utrecht	 	
 
Sponsors: 
1.	 akzo	nobel	Salt	BV	(KnZ	liksteen)		 Hengelo
2.	 Bavaria	nV	 Lieshout
3.	 Verkeersschool	Blom	 Etten-Leur	
4.	 Van	den	Boogaard	Snelvervoer	BV	 geldrop
5.	 Brokx	Sport	BV	 Raamsdonksveer
6.	 CHiO	Rotterdam	 Rotterdam	
7.	 Daaleman	Ruitersport	 Empe
8.	 grasdrogerij	Hartog	BV	 abbekerk
9.	 Jansen	int.	Trading	BV		 	
	 (Harry’s	Horse)	 Hillegom
10.	 De	Kroo	Ruitersport	 nieuw-	en		
	 	 Sint	Joosland
11.	 Merrell	Europe	BV	 Huizen
12.	 nederinum	BV	 Zwanenburg
13.	 pK	international	 Kockengen	
14.	 primeVal	BV	 Uitgeest	
15.	 Roelofsen	Raalte	BV	
	 Carrosseriebouw	 Raalte
16.	 Sprey	peetoom	Communications	 Ermelo
17.	 Subli	BV	 Lochem
18.	 United	Soft	Drinks	BV	(aa-Drink)	 Utrecht
19.	 Vrumona	BV	(Sourcy)	 Bunnik
20.	Wivaldi	Hippisch	Organisatie	
	 en	adviesbureau	 groenekan

KNHS Vriendenclub: 
1.	 a.S.	Creations	 Swalmen	
2.	 Blankespoor	BV	 putten
3.	 Brinco	Stallenbouw	 De	Bilt
4.	 Schildersbedrijf	Dijkkamp	 Emst
5.	 Konings-Zuivel	 Bergambacht
6.	 Kuyf	&	Zn	 nieuwkoop
7.	 Drukkerij	Twello	 Twello

Voltige
cynthia danvers

“Voor mij is Aken altijd een hoogtepunt, dus ook 

in 2007. Het is gewoon het mooiste evenement van 

het jaar en een eer om daar met de beste teams 

van de wereld te mogen strijden. We zijn op de 

zevende plaats geëindigd en dat is een prima pres-

tatie. Ook heel bijzonder was het concours in het 

Duitse Wiesbaden, waar we voor waren uitgeno-

digd. Je voltigeert daar buiten in een dressuurring 

op de voorgrond van een kasteel en dat creëert 

een speciale sfeer. We behaalden een hele nette 3e 

plaats. Vanwege de goede prestaties op de Wereld-

ruiterspelen in 2006 mocht het team ook op het EK 

starten, maar 2007 was voor ons eigenlijk een jaar 

waarin we het rustiger aan wilden doen. Daarom 

waren we niet genoeg getraind om mee te kunnen 

doen voor de prijzen.”

12.

Overzicht sponsors en 
vriendenclub 2007
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13.

Colofon

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

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

Teksten  Dick	Kiers

Fotografie  arnd	Bronkhorst
	 	 Lars	Kristiansen
	 	 Jacob	Melissen
	 	 arjen	van	der	Spek
	 	 Rijk	van	Vulpen

Coördinatie en eindredactie KnHS,	afdeling	Marketing	&	Communicatie

Drukwerkbegeleiding interface	Communicatie,	Ede

Grafische vormgeving interface	Communicatie,	Ede


