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Geachte heer De Jonge, 

 

Als voorzitter en algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 

(KNHS) en haar 150.000 leden en 1500 verenigingen, richten wij ons tot u met het verzoek om 

wedstrijden binnen de paardensport op korte termijn weer toe te staan. Paardensport is geen 

contact- of teamsport en er wordt altijd minimaal en vaak veel meer dan 1,5 meter afstand tot 

elkaar gehouden. Paardensport vindt plaats in zeer grote goed geventileerde ruimtes (rijhallen) en 

bovendien vanaf de maand april voornamelijk buiten. De kans op besmettingen binnen de 

paardensport is daarom zeer klein terwijl de overheidsmaatregelen de paardensport 

buitenproportioneel hard raken. 

 

In het voorjaar van 2020 werd al bevestigd door een onderzoek van het Italiaanse ministerie van 

sport en het Italiaanse Olympisch Comité dat het besmettingsrisico in de paardensport heel klein is 

(link naar onderzoek). Recent is dit wederom bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek van 

de NOEPS (Oostenrijkse paardensportbond) waarin het besmettingsgevaar van Covid-19 in 

binnenrijhallen van paardensportaccommodaties is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het 

risico op infectie met corona in een binnenrijhal extreem laag is (link naar onderzoek). 

 

Op 13 oktober voerde het kabinet voor de tweede keer in een half jaar tijd een verbod op 

wedstrijden door in de strijd tegen Covid-19. Dat betekent dat er op dit moment al bijna een jaar 

geen wedstrijden kunnen worden verreden. De vertaling van de overheidsmaatregelen naar de 

paardensport is bijzonder strikt. We hebben daarin onze verantwoordelijkheid genomen. Nu er licht 

is aan het einde van de tunnel en Nederland weer langzaam open gaat, is het tijd om ook de 

paardensport meer ruimte te geven.  

 

Het stilvallen van de wedstrijdsport heeft voor de paardensport grote gevolgen. Voor veel 

amateurruiters is deelnemen aan wedstrijden een essentieel onderdeel van de sportbeleving en 

voor zowel ruiters als paarden is het belangrijk om wedstrijdritme te houden. Ook topsporters 

kunnen niet aan hun benodigde scores en wedstrijdritme komen wat grote gevolgen heeft voor 

uitzendingen naar internationale kampioenschappen en de Olympische Spelen in Tokyo dit jaar.  
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Meer specifiek kan de jeugd niet voldoende doorstromen in de sport wat op langere termijn 

gevolgen heeft voor de mondiale toppositie van Nederland in de paardensport. Tegelijkertijd 

kunnen paarden niet hun wedstrijdklasseringen behalen. Dit heeft weer gevolgen voor de handel 

en de financiële waarde van paarden. Daarnaast verdienen veel ruiters hun brood in de 

paardensport. Door de geldende overheidsmaatregelen worden zij op diverse vlakken sterk 

beperkt in hun inkomsten. In een sector waar volgens schatting jaarlijks tussen de 1,75 en 3 miljard 

euro wordt omgezet gaat de impact van de coronamaatregelen dus veel verder dan alleen de 

sportbeoefening. 

 

Ook op gebied van evenementen in de paardensport zijn grote zorgen. Door het langdurende 

verbod op evenementen wordt deze tak van de paardensector buitenproportioneel hard geraakt.  

Welke evenementen zullen uiteindelijk de crisis overleven en wat betekent dit straks voor de 

infrastructuur van de paardensport in Nederland? En hoe blijft Nederland zich verhouden tot het 

buitenland waar paardensportwedstrijden wel doorgaan? 

 

Gelet op bovenstaande, het zeer geringe besmettingsgevaar van COVID-19 en het grote 

sportieve- en financiële belang van wedstrijden in de paardensport is het ons verzoek om vanaf 21 

april wedstrijden in de buitenlucht in de paardensport weer toe te staan. Gezien de urgente situatie 

verzoeken wij u zo snel als mogelijk te reageren. 

 

Met sportieve groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cees Roozemond   Theo Fledderus 

Voorzitter KNHS   Algemeen directeur KNHS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


