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DE NEDERLANDSE
PAARDENSPORT
BLOEIT!
2014 was het meest
succesvolle jaar in
onze roemrijke geschiedenis.
Nederlandse ruiters,
menners, fokkers en
paarden domineerden
het wereldtoneel.
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Nederland telt bijna 500.000 ruiters en
450.000 paarden. De KNHS, de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie, heeft een kleine 200.000 leden,
waarvan 50.000 actieve wedstrijdsporters.

De FEI is de internationale paardensportbond.
Jaarlijks vinden er wereldwijd 3.300 FEI evenementen
plaats. Er zijn 74.000 atleten die op internationaal niveau
mogen starten.
Paardensport is één van de weinige sporten waarbij
mannen en vrouwen in dezelfde ring strijden.

Er zijn 1.500 rijverenigingen die tezamen 7.300 evenementen
per jaar organiseren. Dat levert 765.000 wedstrijdstarts op
in acht verschillende disciplines. Het aantal wedstrijdstarts
per ruiter is het hoogste van Europa.
Nederlandse ruiters en menners zijn zeer competitief. De
sport is evenredig over het land verdeeld, met zwaartepunten
in de landelijke gebieden.
Nederland is een paarden minnend land. Het aantal paarden
per hoofd van de bevolking is hoger dan in traditionele
paardenlanden als Duitsland, Engeland of Spanje.

Iedere vier jaar is er een Wereldkampioenschap.
Aan het WK van 2014 namen bijna 1.000 ruiters deel, uit
74 landen met 1.243 paarden. Er werden 600.000
toegangskaarten verkocht. 1.750 journalisten uit 52 landen
deden verslag van het evenement. Dit weerspiegelt de
mondiale belangstelling voor de paardensport.
Nederland was met 18 medailles de grote winnaar van dit WK.

Er vinden in Nederland jaarlijks vijf grote, internationale
concoursen plaats: in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch,
Valkenswaard en Boekelo. Tezamen trekken deze
evenementen 270.000 bezoekers, waarbij Boekelo met
60.000 bezoekers op de cross-country dag één van de
grootste outdoor sportevenementen van Europa is.

Paardensport staat 3e op de historische medaillespiegel van
de Olympische Zomerspelen. Zij is ook de eerste sport die in
2014 al aan alle NOC*NSF kwalificaties voor de Olympische
en Paralympische Spelen in 2016 heeft voldaan.
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De Nederlandse paardensport gaat gegarandeerd op volle
sterkte naar Rio!
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Er zijn rechtstreekse revenuen uit de
paardenhouderij zoals opbrengsten uit stalling,
handel, instructie, fokkerij en training van de 450.000
paarden die er in Nederland zijn.

Nederland is grootleverancier van
bondscoaches, trainers en Chef d’équipes aan landen over
de hele wereld. Onze ruiters en hun kennis zijn een
gerespecteerd ‘A-merk’ in de wereld.

Maar ook de omzet van indirect betrokken branches is
substantieel: dierenartsen, hoefsmeden, foerage,
bodembedekking, transport, kleding en ruitersportartikelen,
stallenbouw, trailer- en vrachtwagenverkoop, harnachement,
paddock- en weideafzetting, stapmolens, manegebodems,
rijhallenbouw, verzekeringen, toerisme en de omzet van
paardenevenementen, etc.

Jaarlijks verblijven ruiters uit alle Europese landen, Midden
Oosten, China en de VS wekenlang in Nederland voor
trainingsstages.

Het CBS raamt dat er in Nederland totaal 1,5 miljard euro
per jaar omgaat in de paardenwereld. Na voetbal is de
paardensport de sport met de grootste economische
waarde.

Het Engelse dressuurteam won dit WK hun gouden
medaille, allemaal gezeten op Nederlandse paarden. Het
gouden Nederlandse springteam reed vanzelfsprekend ook
vier Nederlandse paarden.

Vele tienduizenden mensen verdienen in de paardensport
hun salaris. Omgerekend levert ieder zevende paard in
Nederland een arbeidsplaats op!

Er is grote vraag naar KWPN’ers. In 2013 verkocht
Nederland voor 200 miljoen euro paarden naar het
buitenland. Daarnaast exporteert het Friesch Paarden
Stamboek jaarlijks 1.500 paarden wereldwijd.

Paardensport is daarmee een economische motor van
belang.
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Het Koninklijk Nederlands Warmbloed Paard (KWPN) is al
jaren het best presterende sportpaardenras ter wereld en
met 10.000 veulens ieder jaar ook het grootste stamboek.

Omdat onze paarden internationaal zo in trek zijn, bestaat er
een tweetal financiële initiatieven, die ten doel hebben de meest
talentvolle paarden voor Nederlandse topruiters te behouden.
Dit zijn de Stichting het Nederlands Olympiade Paard (NOP)
en het Springpaarden Fonds Nederland (SFN).

FEITEN & CIJFERS

7

PAARDENSPORT
& TOEKOMST

PAARDENSPORT
& WELZIJN

Het ‘Rabo Talentenplan’ is de kweekvijver
van de KNHS. In dit programma wordt een grote groep
jonge talenten door onze beste ruiters, trainers, mentale
en fysieke coaches begeleid naar de internationale
wereldtop.

In Nederland zijn bijna 500.000 mensen
frequent met paarden in de weer. Deze mensen
zeggen geboeid te zijn door het contact met een dier, dat
een rustpunt is in onze hectische maatschappij. Het
ervaren van de twee-eenheid te paard, is een bron van
veel vreugde.

Gedurende het afgelopen WK 2014 behaalden maar liefst
zes, via het Rabo Talentenplan opgeleide jonge ruiters, een
medaille op WK senioren niveau.

Niet voor niets zegt het Nederlandse gezegde:
„Je treft de hemel op aard, op de rug van een paard”

Naast gevestigde sporten als dressuur, springen en
mennen zijn eventing en endurance sporten in opkomst.
Een bronzen teammedaille voor het eventing team en een
individuele zilveren medaille in endurance tijdens dit WK,
zijn daar de eerste voortekenen van.

Ook mensen met een verstandelijke of fysieke beperking
blijken veel baat te hebben bij het helende contact tussen
mens en paard. Via de Federatie Paardrijden Gehandicapten
rijden wekelijks 6.000 ruiters bij 70 aangesloten verenigingen
en maneges.

Met dit zeer goed functionerende programma ziet de
toekomst van de topsport er veelbelovend uit!

Het Jeugdsportfonds ondersteunt vele honderden kinderen
financieel in hun droom paard te rijden.

Ook recreatief gaat het de paardensport goed. Het aantal
mensen dat paardrijdt blijft groeien. Het eigen paarden
bezit nam de afgelopen jaren zelfs toe, ondanks de
economische tegenwind.

Het Ministerie van Landbouw, de Sectorraad Paarden, de
Faculteit Diergeneeskunde en de KNHS werken nauw
samen op het terrein van dierenwelzijn. Zij hebben een
adviserende functie en stellen richtlijnen voor de
paardenhouderij op. De paardenwelzijnsrichtlijnen schrijven
voor hoe paarden in Nederland gestald, behandeld en
verzorgd dienen te worden. Nederland loopt in Europa
voorop met deze welzijnsnormen.
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Belangrijkste internationale evenementen
in Nederland

West-Europese League Reem Acra FEI
Wereldbeker dressuur

8 - 11 januari:
29 januari - 1 februari:
4 - 7 februari:
12 - 15 maart:
17 - 21 juni:
25 - 28 juni:
1 - 5 juli:
5 - 9 augustus:
14 - 16 augustus:
2 - 6 september:
8 - 11 oktober:
6 - 8 november:

30
12
26
12
15

Friesche Hengstenkeuring Leeuwarden
Jumping Amsterdam
KWPN Hengstenkeuring Den Bosch
Indoor Brabant
CHIO Rotterdam
CSI Twente
Outdoor Gelderland
Ermelo (WK voltige junioren)
G.C.T. Valkenswaard
Outdoor Brabant (WK ponymennen)
Military Boekelo
JIM Maastricht

Nederlandse kampioenschappen
18 april:
23 - 26 april:
6 juni:
12 juni:
16 - 19 juli:
17 - 19 juli:
8 - 11 oktober:

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

jachtpaarden - Baarn
springen - Mierlo
endurance - Ermelo
reining - Schijndel
4-span paarden - Beekbergen
dressuur - Ermelo
eventing - Boekelo

Europese Kampioenschappen
11 - 23 aug:
10 - 13 sept.:
17 - 20 sept:

EK dressuur, springen, mennen, voltige en
reining Aken (GER)
EK eventing Blair Castle (GBR)
EK para dressuur Deauville (FRA)

- 31 januari:
- 15 februari:
februari - 1 maart:
- 15 maart:
- 19 april:

Amsterdam
Neumünster (Duitsland)
Göteborg (Zweden)
’s-Hertogenbosch
Las Vegas (USA) - FINALE

West-Europese League Longines FEI
Wereldbeker springen
15 - 18 januari:
23 - 25 januari:
6 - 8 februari:
26 februari - 1 maart:
15 - 19 april:

Leipzig (Duitsland)
Zürich (Zwitserland)
Bordeaux (Frankrijk)
Göteborg (Zweden)
Las Vegas (USA) - FINALE

Furusiyya FEI Nations Cup Division 1
29 april - 3 mei:
14 - 17 mei:
21 - 24 mei:
4 - 7 juni:
17 - 21 juni:
9 - 12 juli:
30 juli - 2 augustus:
5 - 9 augustus:

Lummen (BEL)
La Baule (FRA)
Rome (ITA)
St Gallen (SUI)
Rotterdam
Falsterbo (SWE)
Hickstead (GBR)
Dublin (IRL)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen.
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PAARDENSPORT
& VRIJE TIJD
Nederland kent ruim 1.000 maneges.
Het merendeel van de maneges is aangesloten bij de
Federatie Nederlandse Ruiter Sportcentra (FNRS). De
Federatie werkt met een sterrenkwalificatie systeem en
veiligheidscertificaten.

Paardrijden is een toegankelijke vrijetijdsbesteding. Lessen
zijn geschikt voor jong en oud en elk ambitieniveau.
Zeventig procent van alle ruiters in Nederland rijdt puur
voor zijn plezier. Eén vijfde heeft een eigen paard, het
merendeel rijdt op een manege.
Paardrijden kun je je leven lang. Er is veel jeugd, maar
mensen rijden ook tot op hogere leeftijd. Ruiters zijn van
gemiddeld welstandsniveau en de meeste ruiters zijn
vrouw. Nederland kent een fijn vertakt netwerk van
ruiterpaden, waarin miljoenen buitenritten per jaar worden
gemaakt. Onze lange kustlijn leent zich fantastisch voor
strandritten. De gezamenlijke natuurorganisaties zijn de
eigenaren van deze paden en spannen zich in om dit
netwerk voor alle ruiters toegankelijk te houden.

DE KNHS
De KNHS is de Nederlandse paardensport
bond. Binnen de bond zijn negen disciplines
verenigd: springen, dressuur, eventing,
endurance, mennen, aangespannen sport, reining, voltige
en recreatie. Dit zijn negen heel verschillende sporten binnen
één bond. Het paard is de bindende factor.

De bond ziet toe op het organiseren, reguleren, administreren
en de veiligheid van alle wedstrijden in Nederland. Zij verzorgt
opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches,
juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. De bond is
een kenniscentrum voor de paardenhouderij, zij behartigt de
belangen van alle ruiters in Nederland, is de spreekbuis voor
de Nederlandse paardensport en is de ontmoetingsplaats
voor haar leden en belanghebbenden.
De KNHS is één van de grotere sportbonden in Nederland
met een hoge waardering van het NOC*NSF. De bond is
gevestigd in het kloppende hart van paardenland, het
Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.
De Rabobank is al sinds de oprichting van de KNHS trouwe
hoofdsponsor en partner van de paardensport.
www.knhs.nl

Ruiters worden aangetrokken door de mogelijkheid om te
paard buiten in de natuur te zijn, de ‘outdoor’ levensstijl en
de zorg voor het welzijn van het paard.
Mensen ervaren paardrijden als meer dan een sport... het
is een manier van leven.

Bronnen voor deze publicatie zijn op te vragen bij:
KNHS, Afdeling Communicatie, Charlotte Gunnink
De Beek 125, 3852 PL Ermelo. Tel: 0577 - 408 232
Alle cijfers zijn voor 2013, tenzij anders aangegeven.
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PAARDENSPORT
& KERNCIJFERS
Samenvattend hieronder kerncijfers die
de omvang en de positie van de paardensport in
Nederland beschrijven. Het belangrijkste om te weten is:
“Nederland is een Paardenland”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2 miljoen
500.000
7.300
765.000
64%
450.000
6.600
1,5 miljard
18

paardensport geïnteresseerden
actieve paardensporters
paardenevenementen per jaar
wedstrijdstarts
van alle ruiters zijn jonger dan 30 jaar
paarden
paardenbedrijven, waarvan 1.000 maneges
omzet in totale Nederlandse paardenbranche
medailles tijdens het WK 2014.
Alle kwalificaties voor Rio 2016 gehaald.

Paardensport is de derde sport op de Nederlandse
Olympische medaillespiegel aller tijden.
Het KWPN-paard is het best presterende sportpaard ter
wereld (officiële wereldwijde WBFSH-ranking).
Nederland is het grootste paarden (kennis) exportland
ter wereld.
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De top aan
succes
helpen

en jong
talent in
het zadel.

De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.
Sport inspireert en verbindt. Daarom ondersteunt de Rabobank niet alleen de
nationale selecties, maar helpen we ook jong talent binnen de paardensport.

De
sponsort
deveelbelovende
nationale ruiters
top én
MetRabobank
het Rabo Talentenplan
halen
hetlokaal
beste uittalent.
zichzelf.
Ontdek
allesover
overde
deRabobank
Rabobank
sport
rabosport.nl
Ontdek alles
enen
sport
op op
rabosport.nl
Een aandeel in elkaar

