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Voorwoord

Met een starterspakket maken we het beginnen met paardrijden leuker, op het 

nieuwe buitenrijdplatform kun je overal in het land mooie ruiterroutes vinden en via 

de KNHS Academy leer je niet alleen een betere ruiter te worden, maar weet je ook 

meer over het welzijn van je paard.

Een greep uit de vele acties en initiatieven die we in 2020 gaan realiseren. Wij 

gaan voor beter paardrijden, in ambitie, beleving en resultaat!

Samen maken we de paardensport zo steeds leuker!

Cees Roozemond & Theo Fledderus
Voorzitter                                    Algemeen directeur
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In juli 2019 hebben we een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van 

onze leden. Maar liefst 16.000 leden hebben de uitgebreide vragenlijst 

ingevuld. Wat een betrokkenheid!

We krijgen als waarderingscijfer van onze leden gemiddeld een 7. Een heel 

mooi cijfer, maar het kan beter, want een flinke groep is nog niet tevreden. 

Ze willen graag meer ervaren dat de KNHS er voor hen is. 

Opmerkelijk is dat de leden die het dichtst bij de KNHS staan het meest 

kritisch zijn. Daar gaan we iets aan doen. Officials en sportaanbieders willen 

we graag tot ambassadeurs van de KNHS maken.

Daarnaast willen we graag dat de leden die wedstrijden rijden er nog meer 

plezier aan beleven: we zorgen voor een aanbod dat past bij je leeftijd, voor 

een deskundige, opbouwende jurering en meer ondersteuning voor de 

wedstrijdorganisaties.



Visie & Missie

Wij zijn een sportbond voor en van alle paardensporters. De liefde en 

passie voor het paard is voelbaar in alles wat wij doen. Door dit te 

combineren met onze kennis en fijnmazige sportinfrastructuur helpen wij 

mensen een goede verbinding met hun paard tot stand te brengen en te 

behouden zodat iedereen op een verantwoorde manier de paardensport 

kan beoefenen passend bij een ieders ambitie. Hierbij zorgen we altijd voor 

veilige, eerlijke en vooral leuke paardensport. Het welzijn van het paard 

staat centraal in alles wat we doen.
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Wij zijn de paardensportbond van Nederland. Wij geloven dat een 

goede verbinding tussen ruiter en paard leidt tot wederzijds geluk, 

meer plezier en betere sportprestaties.



Competitief in de wedstrijdsport
‘Wij helpen je graag om jouw wedstrijdambities te realiseren’



De wedstrijdsport is en blijft het kloppend hart van de KNHS. Samen met onze verenigingen 

en maneges hebben we de afgelopen jaren gezorgd voor een unieke fijnmazige 

sportinfrastructuur die je nergens anders in de wereld vindt. In Nederland kun je met je 

paard elk weekend om de hoek deelnemen aan wedstrijden. Voor iedereen is er een 

passend niveau om te beginnen met het rijden van wedstrijden. Wij maken het mogelijk dat 

ruiters hun wedstrijdambities kunnen realiseren.

Wij zijn er voor de wedstrijdruiter, de wedstrijdorganisatie én de official, op alle niveaus in 

de sport. Samen werken we aan een wedstrijdcircuit waarin leeftijdsgenoten het tegen 

elkaar op kunnen nemen, waarin ambitieuze ruiters en liefhebbers in de wedstrijdsport zich 

thuis voelen, waarin we klaar staan voor officials die het op hun beurt vanzelfsprekend 

vinden om de ruiter op een positieve manier te helpen bij het leren en stimuleren om beter 

paard te rijden. We helpen en adviseren de wedstrijdorganisaties zodat zij aantrekkelijke 

wedstrijdprogramma’s uit kunnen schrijven waar paard en ruiter een prachtige 

wedstrijdervaring beleven.

Het spreekt vanzelf dat in onze wedstrijdsport de uitgangspunten blijven: veiligheid, eerlijke 

sport en paardenwelzijn. Daar handelen we ook naar. Komt één van deze uitgangspunten 

in het geding dan spreken we elkaar hier op aan en wordt er adequaat op gehandhaafd 

vanuit de KNHS.

Waar zetten wij in 2020 op in:

• Het ondersteunen van wedstrijdsporters in het realiseren van hun 

wedstrijdambities

• Wedstrijdorganisaties adviseren en stimuleren over het aanbieden van een 

aantrekkelijk en toegankelijk wedstrijdaanbod en ondersteunen met een 

nieuw wedstrijdprogramma en inschrijfprocedure

• Het verstevigen van de binding met officials en het optimaliseren van de 

opleidingen en bijscholingen voor officials

• Het verder ontwikkelen en implementeren van leeftijdsgericht sportaanbod, 

waaronder uitbreiding van Bixie&Friends

• Kennisontsluiting gericht op beter leren paardrijden aan de hand van het 

rijden van wedstrijden

• Adequate handhaving op eerlijke sport, welzijn en veiligheid.

Wat is ons resultaat:

• Het op peil houden van het huidige aantal wedstrijdstarts

• Groei van de klanttevredenheid van de wedstrijdsporter naar een 7,5

5

Wedstrijdsport



Presteren op topniveau
‘Alleen bij de KNHS is het hoogst haalbare in paardensport bereikbaar’



Topsport
Alleen bij de KNHS is het hoogst haalbare in paardensport bereikbaar. Topsport staat voor het 

realiseren van onbegrensde ambities en prestaties in alle FEI-disciplines en voor de ontwikkeling 

van talentvolle beloften tot topsporters. Topsport staat voor keihard werken, discipline, ambitie, 

tomeloze inzet, omgaan met tegenslag, innovatie én het realiseren van dromen. Hierbij is een 

verantwoorde inzet van en een verantwoorde omgang met pony en paard randvoorwaardelijk. 

Topsport staat binnen de KNHS ook voor het faciliteren van topsporters, paardeneigenaren, 

talenten, andere internationale deelnemers en internationale wedstrijdorganisaties en voor 

belangenbehartiging van de KNHS op zowel nationaal als internationaal niveau.

2020 wordt een fantastisch topsportjaar met als hoogtepunt de Olympische en Paralympische 

Spelen in Tokyo. De Spelen zijn het uitgelezen moment om die dromen te realiseren, om het 

hoogst haalbare in paardensport te bereiken, om trots te zijn op Nederland als paardensportland 

en om de paardensport via de, ook niet-hippische, media in de spotlights te zetten. De mondiale 

medaille wedloop wordt steeds intensiever. De aanpak vereist innovatie en echte samenwerking. 

Met een gedegen voorbereiding op de extreme hitte en luchtvochtigheid zet de KNHS in op goede 

prestaties in Tokyo. 

De KNHS investeert in Topsport om het hoogst haalbare in paardensport bereikbaar te maken, om 

te inspireren en om te innoveren. Om kennis te ontwikkelen en te delen. Topsport zorgt voor 

rolmodellen die de dromen van de jeugd voeden. We identificeren ons graag met de passie, 

ambitie en discipline van de topsporter. Topsport is een referentiekader voor de breedtesport.

Waar zetten wij in 2020 op in:

• Uitvoeren van de 8 topsport- en 8 talentenprogramma’s:

- Rijtechnische progressie topsportkaders (kadertrainingen, stalbezoeken, afstemming privétrainer)

- Integrale aanpak van fysieke/medische begeleiding: fysiotherapie, voedings- en mentale (team) begeleiding

- Technologie: database analyse gegevens uitbreiden, intensiveren videoanalyse en feedback

• Kwalitatief sterke teams naar de diverse OS/PS/WK’s en EK’s

• Veterinaire monitoring kaderpaarden, voorbereiding op hoge temperatuur en luchtvochtigheid Tokyo 
(thermofysiologie/klimaatapp)

• Efficiënte doorstroming talentenplan (van beloften d.m.v. de jeugdkaders naar senioren)

• Continuering eigenarenbeleid Olympische disciplines

• Potentiële medaillepaarden behouden (N.O.P.)

• Promotie paardensport

Wat is ons resultaat:

• Podiumplaatsen  voor dressuur en paradressuur op OS en PS

• Podiumplaatsen op WK Vierspan in eigen land (Kronenberg) en medailles op de overige EK’s en WK’s

• Continuering topsportsubsidies vanuit NOC*NSF 2021 – 2024

• Gecreëerde mediawaarde van ten minste 1,5 miljoen euro
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Sportstimulering
‘Bij ons kun je zorgeloos paardrijden’
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Paardrijden leer je op een manege of vereniging. Sportaanbieders zorgen dat ruiters zorgeloos kunnen 

(leren) paardrijden. Zowel in recreatief als competitief verband. Zonder sportaanbieders geen paardensport, 

ze zijn van ongekend belang voor de KNHS als dragers van onze paardensport. Met de KNHS Menukaart 

voor Sportaanbieders ondersteunen we bij het besturen en ondernemen in de paardensport. Hierin werken 

we nauw samen met de brancheorganisatie FNRS, voor een krachtig aanbod voor paardensportaanbieders 

zodat ruiters zorgeloos en verantwoord kunnen paardrijden. 

Buitenrijden

Buitenrijden.nl is het startpunt voor iedereen die zorgeloos buiten wil gaan rijden, met of zonder eigen paard. 

In 2020 maken we de slag om van vindbaarheid van ruiter- en menpaden, routes, accommodaties en 

vakanties, toe te groeien naar boekbaarheid van mogelijkheden in het buitenrijden. Daarbij zorgen we voor 

kwaliteit in buitenrijden met de programma’s PaardenWelkom voor accommodaties en Adopteer je Route 

voor onderhoud van ruiter- en menpaden. Hierin werken we samen met Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en Land- en Recreatieschappen in heel Nederland met behulp van de onmisbare 

KNHS-vrijwilligers. Samen zorgen we ervoor dat ruiters in Nederland zorgeloos kunnen buitenrijden.

Sportstimulering

Een van de doelen van de KNHS is om mensen kennis te laten maken met paardensport en zo lang mogelijk 

op een passende en prettige manier van de paardensport te laten genieten, ieder op zijn of haar eigen 

ambitieniveau. De jeugd krijgt in 2020 specifieke aandacht met ons Young Leaders Program, het 

Bixie&Friends Ruiterpakket en Geef de Jeugd Stem ten behoeve van verjonging van de bestuurslaag in de 

sport.   

Waar zetten wij in 2020 op in:

• Recreatiesport platform Buitenrijden.nl “van online vinden naar online boeken”

• Young Leaders Program en Geef de Jeugd een Stem voortzetten en laten groeien

• Ondersteuning paardensportaanbieders met passend sportaanbod op lokaal niveau

• Invoeren Bixie&Friends ruiterpakket

• Versterken samenwerking met de FNRS ten behoeve van alle sportaanbieders

Wat is ons resultaat:

• Een bereik van 50.000 unieke bezoekers via Buitenrijden.nl waarbij men in 2020 
tevens transacties kan doen via het platform in de vorm van boekingen en aankopen

• Eind 2020 zijn er 80 bedrijven met het KNHS PaardenWelkom label en wordt er in minimaal 
20 gebieden gebruik gemaakt van het Adopteer je Route concept voor onderhoud paden

• 55 maneges en verenigingen zijn aan de slag met het Young Leaders Program

• 133 maneges maken gebruik van het Bixie & Friends Ruiterpakket

• Groei van het aantal recreatiesportleden met 5%

Zorgeloos paardrijden



Liefde voor het paard
‘Niets is ons zo lief als onze paarden’
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Liefde voor het paard is wat ons bindt. Of we nu topsporter zijn, plezierruiter of als kind voor het 

eerst gaan paardrijden. Wie we ook zijn, waar we ook rijden - van de maneges tot de stranden, 

van de bossen tot het concours - de band tussen mens en paard is onvoorwaardelijk. Onze 

liefde en passie voor het paard komt terug in alles wat wij als KNHS doen.

Het is niet een plicht, maar een intrinsieke overtuiging goed voor onze paarden te willen zorgen. 

Paardensport en paardenwelzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een paard dat goed in 

zijn vel zit, kan ook goed presteren. Paarden kunnen duidelijk plezier hebben in de sport en de 

interactie met mensen. Mensen kunnen zelfs een veiligheidssignaal zijn voor paarden en 

paarden die goed verzorgd en getraind worden zijn fitter en zitten letterlijk vaak beter in hun vel 

dan paarden waarbij geen interactie met mensen is. Bij de KNHS staat het paard en zijn welzijn 

voorop. Niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook thuis op stal, in de weide, tijdens buitenritten 

en gedurende de trainingen. 

De KNHS is lid van de Sectorraad Paarden (SRP) en wij hebben samen met de SRP de 12 

richtlijnen voor paardenwelzijn opgesteld. Om deze richtlijnen te bewaken is het Keurmerk 

Paardenwelzijn (KPW) opgezet.

Waar zetten wij in 2020 op in:

• (Publieks)Voorlichting over paardenwelzijn

• Lobby naar subsidies voor meer onderzoek naar paardenwelzijn en training

• Inrichten van een Klankbordgroep Experts Welzijn/Horsemanship

• Paardenwelzijn verankeren in de instructeurs- en officialopleidingen en bijscholingen

• Campagne Samen VITAAL (bewustzijn over (over)gewicht bij het paard, voeding, 
fitheid van eigen lichaam en paardenlichaam op paardenwelzijn) doorzetten in 2020

• Voortzetten duurzame samenwerking met stakeholders in en betrokken bij de 
paardensport zoals de SRP en FNRS

Wat is ons resultaat:

• Blijvende acceptatie van de paardensport door de Nederlandse maatschappij

• Een KNHS welzijnscode gericht op paardrijden in wedstrijdverband als afgeleide van 
de 12 richtlijnen voor paardenwelzijn

Liefde voor het paard

“Wij geloven dat een goede verbinding tussen 

mens en paard leidt tot wederzijds geluk, meer 

plezier en betere prestaties.” 

. 
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KNHS Academy
‘Wij weten hoe het zit’



Een van de dingen die de paardensport zo mooi maakt, is dat je als ruiter én instructeur nooit uitgeleerd bent. 

Het is een kennis-vak bij uitstek dat continu nieuwe inzichten geeft. De KNHS is in 2019 van start gegaan met 

de KNHS Academy met als doel blijvend kennis te ontwikkelen, te innoveren en te ontsluiten. 

De KNHS Academy leidt instructeurs, trainers en coaches op die op hun beurt ruiters op een verantwoorde en 

plezierige wijze leren paardrijden.

Bij de KNHS kun je het instructeursvak leren op verschillende niveaus: 

• Aspirant Instructeur en Aspirant Manege Instructeur

• Instructeur Basissport en Basis Manege instructeur

• Instructeur Wedstrijdsport

• Instructeur Wedstrijdsport 4+ (Lichte Tour)

• Trainer/Coach 5

De KNHS Academy is er voor elke ruiter die op een verantwoorde manier beter wil leren paardrijden. De 

KNHS is de autoriteit op het gebied van paardrijden. Wij hebben decennia lang kennis en ervaring op 

gebouwd en zijn de enige partij in Nederland die erkend is door de FEI, NOC*NSF en de overheid. Wij doen 

er alles aan om ruiters te helpen een goede duurzame verbinding met hun paard tot stand te brengen. Onze 

kennis delen we zowel online als offline. De in 2019 opgezette succesvolle hippische leergangen krijgen in 

2020 een vervolg onder de naam KNHS College Tour.

. 

Waar zetten wij in 2020 op in:

• KNHS Academy verder uitrollen

• KNHS College Tour

• Trainersseminar

• Coachplatform

• Instructeurscongres

• Opleiding Manege Instructeur in 2019 opgezet, in 2020 verder uitrollen

• Opzet Instructeur Wedstrijdsport 4+ (Lichte Tour)

• Opleiden en bijscholen van instructeurs en examinatoren

• Online video kennisplatform

• Beroepsgroep Instructeurs

Wat is ons resultaat:

• 500 unieke gebruikers van het online videoplatform

• 200 opgeleide instructeurs en examinatoren

• 1.000 bijgeschoolde instructeurs en examinatoren

• Omzetgroei KNHS Academy van € 100.000,- naar een totale omzet van € 768.000,-
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KNHS Academy
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Een servicegerichte KNHS
‘Wij maken het gemakkelijk voor je’



Alles wat we doen, doen we voor onze leden en de ontwikkeling van de paardensport in 

Nederland. Wij vinden het belangrijk dat onze leden onze diensten en producten waarderen met 

minimaal een cijfer 8 voor gemak en toegankelijkheid. Daar gaan we in 2020 verder aan werken.

Bij de KNHS voel je je welkom, we zijn gastvrij, we maken het gemakkelijk voor je en we weten 

hoe het zit als het over paardensport gaat. Het online ledenportaal MijnKNHS wordt 

gebruiksvriendelijker door het wegnemen van de grootste ergernissen, zodat jouw sportprestaties 

beter digitaal ondersteund worden. Het KNHS concoursprogramma wordt verder uitgerold naar 

80% van de kleinere wedstrijden, zodat ook wedstrijdorganisaties meer gemak ervaren in het 

organiseren van wedstrijden.

De online toegankelijkheid van de KNHS wordt vergroot door te differentiëren op doelgroep en op 

thema. Er komt een platform voor recreatieve paardensporters die van buitenrijden houden, er 

komt een platform waar je alles kunt vinden over het deelnemen aan wedstrijden en er komt een 

platform voor ruiters die willen leren over paardrijden, rijtechniek, verzorging, paardengezondheid 

en gedrag. Kortom knhs.nl wordt compleet vernieuwd.

We gaan starten met verdere digitalisering van onze online communicatie waardoor het op termijn 

mogelijk wordt dat je als KNHS-lid persoonlijk alleen die informatie krijgt die jij interessant vindt. En 

bij dit alles bouwen we verder aan het merk KNHS, wij zijn jouw paardensportbond. 

Waar zetten wij in 2020 op in:

• Klanttevredenheid structureel meten en verbeteren

• Gastvrijheid

• Verbeteren van de online toegankelijkheid van de KNHS voor ruiters en 
sportaanbieders. Knhs.nl wordt vernieuwd

• Communicatie: doelgroepgericht en meer interactief

Wat is ons resultaat:

• Klanttevredenheid: een 7,5 (en in 2021 een 8)

• 200.000 starts verwerkt via het KNHS-concoursprogramma

• Groei van het aantal unieke bezoekers op knhs.nl en gelieerde platforms met 10%

• 80% van de aan- en afmeldingen van lidmaatschappen en startpassen verlopen 
digitaal
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Een servicegerichte KNHS
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Financieel gezond
‘Bij de KNHS krijg je waar voor je geld’



De KNHS is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de 

ontwikkeling van de paardensport in Nederland. Wij hebben een zeer fijnmazige  

paardensportinfrastructuur, je kunt overal wedstrijden rijden, in elk dorp tref je een manege of 

vereniging en in de Nederlandse weiden zie je tegenwoordig meer paarden dan koeien. Daar komt 

bij dat we in Nederland voorop lopen als het gaat om onderzoek en kennis naar en over paarden, 

trainingsmethodes, instructie, niveau van paardrijden en natuurlijk de vele internationale medailles 

die door de jaren heen vergaard zijn. Om dit in stand te houden en te blijven ontwikkelen is geld 

nodig. 

De KNHS streeft naar een 0+ begroting, waarbij we richting 2022 onze omzet willen vergroten om 

de paardensport ook in de toekomst op dit hoge niveau te kunnen houden, zodat zo veel mogelijk 

mensen op een verantwoorde manier kunnen genieten van onze prachtige paardensport. 

We willen een centrale rol blijven spelen in de groeiende paardensector. Dat betekent dat we ook 

voor de KNHS gaan inzetten op groei. Naast de reguliere bedrijfsvoering zet de KNHS in op het 

ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die er aan de ene kant voor zorgen dat ruiters 

geholpen worden bij de uitoefening van de paardensport en anderzijds zorgen voor nieuwe 

inkomstenbronnen zodat de ontwikkeling van de paardensport in Nederland onverminderd door 

kan gaan.

Een belangrijke wijziging in de bedrijfsvoering van de KNHS is dat het Nationaal Hippisch Centrum 

in 2020 nog verder verzelfstandigd wordt. De sponsor- en subsidie-inkomsten zijn voor 2020 

behoud begroot. We hebben wel de ambitie om de sponsor- en advertentie-inkomsten met 10% te 

laten stijgen.  

Waar zetten wij in 2020 op in:

• Ontwikkeling nieuwe verdienmodellen voor de ontwikkeling van de paardensport

• Beheersing van alle kernprocessen afdoende op orde

• Risico beheersing op orde op het gebied van veiligheid (RI&E), AVG, fiscaliteit, continuïteit, 
verzekeringen

• Professionelere en bedrijfsmatigere aansturing van de werkorganisatie

• Bedrijfsmatige aansturing Nationaal Hippisch Centrum

• Digitaal inschrijven uitbreiden met een betaalmodule

• Meer resultaatgericht ondernemen 

Wat is ons resultaat:

• Een 0+ resultaat

• € 100.000,- nieuwe omzet

• 250 sportaanbieders werken met de tool Marketplace (betaalmodule voor het inschrijven van 
wedstrijden)
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Financieel gezond
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