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1 Summary 

Algemeen 
Brabant telt ruim 300 paardrijverenigingen met circa 12.000 leden. Daarnaast 
zijn er nog eens ruim 40.000 recreatieve paardensportbeoefenaars. Brabant 
heeft binnen Nederland de meeste verenigingen, het hoogste aantal 
wedstrijdrijders en de meeste wedstrijdpaarden. Het NHB Deurne is met ruim 
600 studenten de grootste hippische beroepsopleiding in Nederland. 
In de internationale hippische wereld heeft Brabant een uitstekende naam op 
het gebied van fokken en trainen van paarden, en in de topsport zelf. Vele 
Olympische medailles zijn gehaald met Nederlandse paarden door Brabantse 
ruiters, zoals Anky van Grunsven, Piet Raymakers en Imke Bartels. Daarnaast 
wordt in Deurne jaarlijks het Horse Event georganiseerd. Dit is met meer dan 
30.000 bezoekers het grootste educatieve paardensportevenement van de 
Benelux. 
 
Accommodaties 
Brabant kent momenteel geen vaste wedstrijdaccommodaties voor de 
hippische sport. Deze worden bij topevenementen tijdelijk 
opgebouwd/ingericht, zoals de Brabanthallen in Den Bosch voor het 
evenement Indoor Brabant. Wel beschikt Brabant over een aantal goede 
toptrainingsaccommodaties, zoals Academy Bartels, Stal Van Grunsven en Stal 
Tops. De hippische sport in Brabant onderzoekt de mogelijkheden om een 
vaste topwedstrijdaccommodatie te realiseren. Daarnaast bestaat de wens om 
de trainingsfaciliteiten voor eventing verder uit te bouwen. 
Het NHB Deurne heeft de ambitie om internationaal hét top-kennisinstituut 
voor de hippische sector te worden en wordt hierin ondersteund door de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Hiertoe bestaat onder 
meer de behoefte om het fieldlab (Paardenpraktijkcentrum), van waaruit NHB 
regelmatig samenwerkt met de Stichting Hippische Innovatieve projecten 
(Academy Bartels), HAS Den Bosch en de KNHS, verder te professionaliseren. 
 
Evenementen 
In Brabant vindt jaarlijks een scala aan hippische evenementen plaats. Indoor 
Brabant in Den Bosch behoort tot de topindoorconcoursen (springen en 
dressuur) van de wereld. Outdoor Brabant in Breda (voorheen Breda 
Hippique) ontwikkelt zich tot een internationaal topevenement met het accent 
op eventing en vierspannen. Andere jaarlijks terugkerende topevenementen 
zijn o.a. het NK Springruiters te Mierlo en het International Concours 
Valkenswaard. 
 
Talentontwikkeling 
De KNHS ambieert een permanente toppositie in de internationale 
paardensport. Daarom heeft zij 10 jaar geleden samen met hoofdsponsor 
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Rabobank het Rabo Talentenplan ontwikkeld. Dit door NOC*NSF 
gecertificeerde plan richt zich op nationale toptalenten en is zeer succesvol. 
Academy Bartels en KNHS voeren het projectmanagement van dit plan. 
Daarnaast zetten ook de Brabantse topstallen in op talentontwikkeling, 
bijvoorbeeld via het Anky Education Center in Erp. Individuele talenten met 
een NOC*NSF status kunnen gebruik maken van het Brabants Talentenfonds 
van Olympisch Netwerk Brabant. Tenslotte wordt niet alleen voor ruiters, 
maar ook voor de paarden zelf, geïnvesteerd in talentontwikkeling. Dit gebeurt 
vanuit het Springpaarden Fonds Nederland. 
De hippische sector geeft aan dat de ontwikkeling van talenten in Brabant een 
impuls kan krijgen door verbetering van de trainingsaccommodaties. 
 
Bijzondere breedte- en gehandicaptensport 
Sinds een aantal jaar is de aangepaste hippische sport geïntegreerd met de 
reguliere hippische sport binnen de KNHS. Ambitie van de KNHS is om nu de 
aangepaste paardensport voor mennen en dressuur (beide paralympische 
disciplines) te ontwikkelen tot een volwaardige tak binnen de paardensport. 
Academy Bartels heeft plannen om de aangepaste dressuur verder te 
ontwikkelen. NHB Deurne richt zich op aangepast mennen. Vooralsnog is dit 
nog niet verder uitgewerkt in concrete plannen. 
 
In onderstaande figuur is de verbinding weergegeven hoe de hippische sport 
door onderlinge afstemming  kan versterken en aanvullen.  
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2 Inleiding 

De provincie Noord-Brabant heeft met de vaststelling van het  “Olympisch Plan 
Brabant: Versterking Sportinfrastructuur”, voortaan Sportplan Brabant 2016 
genoemd, de ambitie uitgesproken om Brabant via de sport op Olympisch 
niveau te brengen, en zo bij te dragen aan een florerende en gezonde 
samenleving met een uitstekend vestigingsklimaat. De hippische sport behoort 
tot  een van de zeven kernsporten die een belangrijke bijdrage (kunnen) 
leveren aan deze ambitie.  
 
In de afgelopen maanden is gesproken met de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportbond (KNHS),gemeenten, Olympisch Netwerk Brabant (ONB), 
Verenigingen, Olympisch Vuur (NOC*NSF), Academy Bartels, NHB Deurne, 
SRE/Bent Adviseurs en andere betrokkenen, teneinde een sectorplan voor de 
hippische sport in Brabant op te stellen. Daarmee is de Brabantse hippische 
sport integraal bij de planvorming betrokken. 
  
De taak voor de provincie ligt vooral op het bovengemeentelijke, regionale 
niveau, zoals bij topsport, talentontwikkeling en gehandicaptensport. Dit 
sectorplan schetst daarom een beeld van de hippische sport in Brabant in het 
algemeen, maar zoomt vervolgens specifiek in op de vier sporen binnen 
“Sportplan Brabant 2016”, te weten: 

• Talentontwikkeling 
• Evenementen 
• Accommodaties 
• Gehandicaptensport 

 
Als basis is het meerjarenbeleidskader ‘De Paardensporter Centraal’ 2011 t/m 
2016 van de KNHS gebruikt. Dit meerjarenbeleidskader zoemt in op de 
landelijke ontwikkelingen in de hippische sport. De KNHS werkt aan een 
verdere uitwerking van dit kader per provincie. Deze uitwerking wordt in de 
tweede helft van 2011 verwacht. Desondanks heeft de provincie getracht al 
een zo goed mogelijke vertaling te maken naar de Brabantse situatie. Hierbij is 
regelmatig overleg gepleegd met de KNHS.  
 
Dit sectorplan sluit af met een blik op de toekomst door het schetsen van een 
aantal ambities voor de toekomstige ontwikkelingen in de Brabantse hippische 
sport. 
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3 Brabant Paardensportland  

2.1 De paardensport in Brabant 
 
Nederland en vooral Noord-Brabant hebben in de internationale hippische 
wereld een uitstekende naam op het gebied van fokken en trainen van 
paarden. 
Vele Olympische medailles zijn gehaald met Nederlandse paarden door 
Brabantse ruiters, zoals Anky van Grunsven (Erp), Imke Bartels (Hooge Mierde) 
Erik en Maikel van der Vleuten (Mierlo) en Piet Raymakers en zonen (Asten).  
Binnen Nederland zijn diverse regio’s bezig met de ontwikkeling van hippische 
activiteiten. Naast Brabant zijn dit ook Twente/de Achterhoek en Limburg. Uit 
de grafieken en tabellen in bijlage 1 komt nadrukkelijk naar voren dat Brabant 
dé paardenprovincie bij uitstek is.  
 
Brabant heeft: 

- De meeste wedstrijdpaarden en pony’s per provincie (4200 in 2008). 
- Het hoogste aantal wedstrijdrijders (zowel paarden als pony’s) per 

provincie. 
- Het hoogste aantal verenigingen. 

 
Volgens de gegevens van de KNHS zijn er in Noord-Brabant 336 
rijverenigingen.  
Deze verenigingen hebben 11.185 leden.  Daarnaast heeft de KNHS in Noord-
Brabant nog ruim 15.300 leden in de recreatiesport. In totaal zijn er dus ca. 
26.500 leden. 
Op grond van landelijk onderzoek is het aannemelijk dat van alle mensen die 
paardrijden er ongeveer 50% lid zijn van de KNHS. 
Dit betekent dat er in Noord-Brabant ongeveer 2 x 26.500 = 53.000 
paardensportbeoefenaars zijn.  
 
Brabant kenmerkt zich voor het grote publiek vooral door grote evenementen 
als Indoor Brabant in Den Bosch, Outdoor Brabant/Breda Hippique, CSI 
Valkenswaard en Concours Hippique Eindhoven maar ook door de 
vestigingsplek van topsporters zoals Anky van Grunsven, Jan Tops en Imke en 
Tineke Bartels, Van der Vleuten en Raymakers en hun bijbehorende topstallen. 
Ook het grootste gespecialiseerde opleidingscentrum in de paardensector in 
Europa, NHB Deurne is gevestigd in Brabant.  
 
Verscholen in de Brabantse Kempen ligt Stoeterij Duyselshof. Deze beschikt 
over alle faciliteiten die nodig zijn voor het fokken, opleiden en trainen van 
topspringpaarden. De stoeterij is eigendom van Wim van der Leegte die in 
2000 begon met de springstal in Duizel. Sinds die tijd heeft Stoeterij 
Duyselshof, met als sponsor VDL Groep, vele nationale en internationale 
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prijzen gewonnen. De springstal van de Stoeterij is de thuisbasis van Leopold 
van Asten. Daarnaast wordt nog een aantal andere talentvolle ruiters door 
VDL Groep gesponsord, zoals Mathijs van Asten en Springstal van der Vleuten 
met Eric en Maikel van der Vleuten. De VDL Groep is tevens betrokken bij de 
sponsoring van diverse concoursen zoals CH Mierlo, Internationaal concours 
Valkenswaard, Indoor Brabant en Concours Hippique Eindhoven. 

 

Paardensport en het leveren van paarden is echter al lang niet meer de enige 
pijler van Nederland en Brabant in de internationale paardensector. Steeds 
vaker wordt de nadruk gelegd op het innovatieve karakter en de 
samenwerking tussen sport, kennisinstellingen en het Brabantse bedrijfsleven.  
NHB Deurne,  HAS Den Bosch en stichting Hippische Innovatie Projecten (HIP)1 
ontwikkelen kennis om prestaties in de paardensport te verbeteren en daarna 
om te zetten naar concrete product- en procesinnovaties die de economische 
kracht van Noord-Brabant versterkt. In toenemende mate weet ook het 
bedrijfsleven de weg naar de regio te vinden om in samenwerking met de 
(top)sport en kennisinstellingen te komen tot nieuwe producten ten behoeve 
van de paardensport.  
 
Nederland heeft de ambitie om de Olympische Spelen van 2028 als drager te 
gebruiken voor het ontwikkelen van een sportcultuur en sportinfrastructuur. 
Voor Noord-Brabant liggen hier mogelijkheden om de hippische bedrijvigheid 
in de regio nog verder te professionaliseren en op een kwalitatief hoger plan 
te brengen. 
 
2.2 De KNHS als strategische partner 
 
Missie en visie KNHS2 
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is de 
paardensportbond die bevordert dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud 
op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, 
passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard en de paardensporter als 
lid van de KNHS staan daarbij centraal. 
 
De paardensport in Nederland kent grote sportieve successen en is in 
economisch en maatschappelijk opzicht een factor van betekenis. Er is veel 
bedrijvigheid in de hippische wereld; paardenhandel, manegebedrijven, 
fokkerijen, paardenhouders, stoeterijen, dierenartsenpraktijken, 
ruitersportzaken en particulier paardenbezit. De omzet in de Nederlandse 
paardenhouderij bedraagt 1,5 miljard euro. Na de voetbalsport, waarin 1,6 
                                                      
1 Stichting Hip is een samenwerkingsverband tussen 3 sterke Brabantse partijen op hippisch innovatie en 

sportief gebied, te weten Helicon opleidingen NHB Deurne, Hogeschool HAS Den Bosch en Academy Bartels. 
2 Bron: KNHS Meerjarenbeleidskader ‘De Paardensporter Centraal’ 2011 t/m 2016 
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miljard euro omgaat, is de hippische sport in economisch opzicht de tweede 
sport.  
 
Er zijn 6.600 hippische of hippisch gerelateerde bedrijven waarin 12.500 
mensen werkzaam zijn. In Nederland zijn er 450.000 paarden, 30.000 fokkers 
en worden er jaarlijks 12.000 veulens geboren. Een miljoen mensen dragen de 
paardensport een warm hart toe waaronder 450.000 actieve paardensporters. 
Van hen zijn er 210.000 lid van de KNHS; daarmee behoort de KNHS tot de 
grootste sportbonden van Nederland. Sinds 1995 is de bedrijvigheid meer dan 
verdubbeld. 
 
Het merendeel van de paardensporters rijdt of ment recreatief vanuit het 
plezier in de omgang met het paard. Ongeveer 50.000 combinaties van sporter 
en paard meten zich jaarlijks met elkaar in wedstrijdverband tijdens meer dan 
800.000 starts. Internationaal behaalt Nederland op het hoogste niveau grote 
successen in mennen, dressuur en springen. Kortom, de paardensport is een 
groeiende en bloeiende tak van sport.  De KNHS faciliteert en versterkt als 
sportbond deze ontwikkelingen.  De landelijke ontwikkelingen in de 
paardensport worden in bijlage 2 verder toegelicht.  
 
De Nederlandse springsport, dressuur en mensport staan internationaal gezien 
in hoog aanzien. Beide disciplines zijn van oudsher in Noord-Brabant sterk 
vertegenwoordigd met bijna 4.500 wedstrijdcombinaties, 800 
dressuurwedstrijden en 300 actieve wedstrijdmenners en meer dan 20 
wedstrijden en bijna 3.000 koetsierhouders, zowel in de topsport met 
topruiters- en rijders en sterke wedstrijdorganisaties, in de breedtesport als op 
recreatief gebied. 
 
De hippische sector kenmerkt zich steeds meer door innovatie. Hierbij is 
kennisontwikkeling van essentieel belang. Het is ook noodzakelijk dat de 
kennis wordt overgedragen  aan sport, hippische ondernemers en 
paardenhouders.  
 
De KNHS zet zich in om ledenbehoud en ledengroei te realiseren. De KNHS wil 
de komende jaren meer aansluiten bij de behoeften van de verschillende 
typen leden. Het aanbod moet meer op maat, van goede kwaliteit en goed 
verspreid over het land toegankelijk zijn. Dat vraagt om een heroriëntatie op 
de wijze waarop het aanbod via verenigingen, ruitersportcentra en andere 
aanbieders momenteel gestructureerd en ingevuld is. 
 
Recreatiesport (breedtesport) 
De ambitie van de KNHS op het gebied van recreatiesport is dat in 2016 het 
sportaanbod voor de recreatieve paardensporter is vergroot en de 
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recreatieruiter en de recreatiemenner een plek vinden bij de KNHS. De KNHS is 
in 2016 gegroeid naar een sportbond met ongeveer 80% recreatieve 
paardensporters.  
 
De recreatieve paardensport moet in het veld een plek vinden bij de KNHS-
vereniging of de FNRS-manege. Er zijn nu te veel maneges die kampen met 
wachtlijsten (54% volgens onderzoek van Mulier 2010) en de verenigingen 
richten zich nog steeds voornamelijk op de wedstrijdsport. 
 
Een van de doelstellingen is dat de KNHS via het KNHS-scholenplan kinderen 
op de basisschool in contact brengt met het paard en de paardensport. 
Daarnaast ondersteunt de KNHS de verenigingen om een sportaanbod voor de 
recreatieve paardensporter aan te bieden. 
 
De accenten van de KNHS liggen de komende jaren op: 

1. doorzetten topsportbeleid en talentenplan;  
2. versterken lokale verenigingen (breedtesport);  
3. versterken marktpositie recreatie;  
4. welzijn paarden. 

 
 
 
 



Kernsportplan Hippische Sporten 2011-2016 Provincie Noord-Brabant 

22 november 2011                                                            - 10 - 

4 De hippische sport langs vier sporen 

Aansluiting bij de Agenda van Brabant en Olympisch Plan 
 
Met het sportplan dragen wij bij aan de ambitie zoals opgenomen in de 
Agenda van Brabant, om tot de top van kennis- en innovatieregio’s te blijven 
behoren. Kwaliteit van de leefomgeving is een doorslaggevende factor om 
burgers, bedrijven en talenten te binden aan de regio; een randvoorwaarde 
voor een florerende kenniseconomie. Een goed leefklimaat hangt nauw samen 
met de kwaliteit van de sociale en culturele omgeving. Zoals aangegeven in 
Statenvoorstel 77/10 zijn sport en een goede sportinfrastructuur hierin sterke 
troeven. Topsportaccommodaties en –voorzieningen maken het onderscheid 
met andere regio’s op landelijk en internationaal niveau; 
topsportevenementen en aandacht voor talentontwikkeling hebben 
aantrekkingskracht op investeringen van bedrijven in de regio, een 
economische spin-off en bieden goede mogelijkheden voor promotionele en 
toeristische doeleinden. Verder bieden de realisatie van een provinciaal 
netwerk van breedtesportvoorzieningen en bijzondere faciliteiten voor 
gehandicaptensport kansen voor alle Brabanders. Investeren in sport is 
daarom investeren in de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van 
Brabant en is daarmee van directe betekenis voor de Agenda van Brabant.  
 
De volgende paragrafen zoomen verder in op de huidige status van de vier 
sporen in de hippische sport in Brabant en beschrijven kansen en 
ontwikkelingen die voor de brabantse hippische sport van toepassing zijn. 
 
A. Talentontwikkeling 
 
LANDELIJKE AMBITIE KNHS 
De KNHS ambieert een permanente toppositie in de internationale 
paardensport. Dit vraagt om structurele aandacht voor het herkennen en 
ontwikkelen van talenten inclusief hun opleiding tot topsporter. De KNHS richt 
zich sinds 1999 gezamenlijk met haar hoofdsponsor Rabobank op de 
ondersteuning van jonge talenten in de paardensport. Door deze 
krachtenbundeling heeft de paardensport al 10 jaar lang een ambitieus 
talentontwikkelingsproject: het Rabo Talentenplan3. 
 
Rabo Talentenplan 
Het Rabobank Talentenplan is zeer succesvol en richt zich op de nationale 
toptalenten. Voor de regionale jeugdtalenten zal een prestatief circuit worden 
opgezet, met passende training en begeleiding. De KNHS zal hierbij o.a. gaan 
samenwerken met regiobesturen en Talenten Training Centra. Door deze 

                                                      
3 Bron: Uitgave ‘10 jaar Rabo Talentenplan’ opgesteld door KNHS in 2009 
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opzet kunnen regionale talenten gemakkelijker doorstromen naar het 
Rabobank Talentenplan. 
 
Springpaarden Fonds Nederland (SFN) 
Om op internationaal niveau te kunnen blijven presteren, is Springpaarden 
Fonds Nederland opgericht (onder huidige leiding van Gerrit Jan Swinkels, 
voorzitter SER). 
Dit fonds richt zich op talentvolle paarden. Jonge, talentvolle paarden worden 
door tophandelaren geselecteerd, aangekocht en begeleid, om ze daarmee op 
te leiden tot internationaal Grand Prix niveau. Deze paarden worden ter 
beschikking gesteld aan Nederlandse topruiters, waarmee hun kans op succes 
aanzienlijk zal toenemen.  
 
Nederlandse springpaarden behoren tot de wereldtop. Wereldwijd behalen ze 
successen op internationale concoursen en staan bovenaan in de ranglijst van 
de World Breeding Association for Sport Horses. Ondanks al deze successen 
dreigt ons land door gebrek aan goede springpaarden die topposities kwijt te 
raken. Veel talentvolle paarden worden al op jonge leeftijd naar het 
buitenland verkocht. Daardoor blijven weinig klassepaarden behouden voor 
het Nederlandse team. Het SFN is opgericht om dit te voorkomen.4  
 
 
HUIDIGE BRABANTSE SITUATIE 
 
Anky Education Center 
Het Anky Education Center in Erp omvat zowel het trainingscomplex in het 
Brabantse Erp als de digitale trainingsmogelijkheden Training Feedback en E-
Learning die via het Education Center worden aangeboden. Met de komst van 
het Education Center ontstond er in 2009 (volledig gerenoveerd) een plaats 
waar alle wensen op dressuurgebied vervuld kunnen worden.  
In 2010 is een uitgebreid e-learning programma ontwikkeld door Anky van 
Grunsven en haar partner en bondscoach Sjef Janssen. Dit is een digitaal 
leerprogramma voor de dressuursport met unieke trainingsvideo’s. Aan de 
hand van duidelijke uitleg en het tonen van rijtechniek volgt advies voor het 
oplossen en voorkomen van verschillende voorkomende problemen en fouten.  
Juist voor de ondersteuning van de breedtesport is het e-learning programma 
van belang. 
Vele nationale en internationale toppers en talenten hebben hun weg naar het 
Anky Education Center inmiddels gevonden.  
 
 
                                                      
4 Tijdens indoor Brabant 2009 was het internationale debuut van VDL Groep Utascha SFN. Onder Eric van 

der Vleuten zetten zij een mooi resultaat neer. 
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Academy Bartels 
Samen met de nationale sportbond KNHS is Academy Bartels5 
verantwoordelijk voor het projectmanagement van het succesvolle Rabo 
Talentenplan. Aan de opzet van dit plan ligt veel onderzoek ten grondslag, dat 
uitgevoerd werd door Academy Bartels, NOC*NSF en HAS Den Bosch. Dat 
leidde tot een scherpe definitie van talent, de zogenaamde talentenkijkwijzer, 
die dient als uitgangspunt voor scouting en begeleiding. Inmiddels profiteren 
ruim 200 talenten in heel Nederland van de begeleiding die zij krijgen, 
bijvoorbeeld op het gebied van paardrijden, mentale en fysieke training. Maar 
ook de kennisverbetering bij de betrokken trainers (KNHS Trainersplatform) is 
een belangrijk aspect, dat door Academy Bartels wordt uitgevoerd. Het Rabo 
Talentenplan is gecertificeerd door NOC*NSF en staat bekend als een van de 
succesvolste talentenprojecten in Nederland.  
 
NHB Deurne 
NHB Deurne is de hippische opleiding van Nederland en wordt gezien als hét 
talentencentrum voor opleiding van trainers/instructeurs-kader en talentvolle 
ruiters. Zowel jonge ruiters als meer ervaren ruiters worden er opgeleid. Voor 
de topruiters wordt een specifiek programma gedraaid, de Masterclass. De 
Masterclass is een deeltijdopleiding voor getalenteerde paardensporters die 
uitkomen op Nationaal Niveau (onafhankelijk van de discipline). Naast het 
algemene opleidingsprogramma wordt veel aandacht besteed aan 
onderwerpen die voor de sportcarrière belangrijk zijn. Gebruikt daarnaast het 
concept voor ‘talent zoekt talent’. Dit betekent een unieke samenwerking met 
bedrijven en opleiding om daarmee talentvolle ruiters te koppelen aan 
talentvolle paarden. NHB Deurne is aangewezen als regionaal talentencentrum 
van de KNHS en is daarnaast partner van CTO Eindhoven en lid van Olympisch 
Netwerk Brabant. De ambitie bestaat deze positie in de komende jaren verder 
uit te breiden.  
Flankerend aan het opleiden en trainen van ruiters en 
trainers/instructeurskader wordt op continue basis praktijkonderzoek gedaan 
om de training van ruiter en paard en de interactie tussen ruiter en paard te 
verbeteren. Deze kennis wordt niet alleen binnen NHB Deurne maar ook door 
de sportbond voor de top- en jeugd gebruikt in verschillende disciplines.  
 
Samenvattend kan voor talentontwikkeling de volgende SWOT-analyse 
opgesteld worden: 
 
 Sterktes  Zwaktes 
     

                                                      
5 Academy Bartels is gevestigd in Hooge Mierde en wordt o.a. geleid door Imke en Tineke Bartels  
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• Rabo Talentenplan is zeer succesvol • Het gaat om een beperkte groep talenten die 

wordt bereikt. 

(nog teveel kinderen van topruiters) 

•  Erkenning van Talentenplan door NOC*NSF • Het talentenplan is gericht op de ruiters en 

niet op de paarden v.w.b. dressuur.  

    •  Aansluiting met de wereldtop   

    • Ondersteuning topruiters en toptrainers d.m.v. 

talentenplan 

  

    •  Sterke private samenwerking   

    
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Talentenplan uitbouwen naar sterke 

verenigingen 

 

• Sterke afhankelijkheid van de sponsoring van 

de Rabobank 

• Regionale talentencentra ontwikkelen • Onvoldoende aanwas van jonge toptrainers  

• Uitbreiding van talentenplan naar paarden   

 
 
B. Evenementen 
 
LANDELIJKE AMBITIE KNHS TOPSPORT 
De KNHS stelt zich ten doel kwalitatief de sterkste afvaardigingen naar 
Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en Europese 
Kampioenschappen af te vaardigen in de acht FEI6- paardensportdisciplines.  
 
Deze 8 disciplines zijn: 
Olympisch Niveau:  Springen 
   Dressuur 
   Eventing 
 
Niet Olympisch niveau: Vierspannen 
   Endurance 
   Voltige 
   Aangespannen 
   Reining 
 
                                                      
6 De Fédération Equestre Internationale of FEI is de overkoepelende organisatie van de paardensport. 
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De laatste jaren is de mondiale medaillewedloop in de topsport 
geïntensiveerd. Steeds meer landen hebben hun investeringen in de topsport 
opgeschroefd; zo ook Nederland. Landen verwachten het succes van hun 
topsporters op belangrijke internationale competities en concoursen 
doelbewust te vergroten door uitvoering van een strategisch topsportbeleid. 
De KNHS onderschrijft de visie van het NOC*NSF, waarin het streven wordt 
aangegeven om bij de Top 10 van de wereld te (blijven) horen. Om de Top 10-
ambitie structureel te kunnen realiseren wordt vastgehouden aan de 
focusgedachte uit de NOC*NSF-sportagenda. De paardensport is hierin een 
bewezen en kansrijke sport. 

Concreet betekent dit voor Nederland de ambitie om medailles binnen te 
halen op de komende Europese Kampioenschappen en 
Wereldkampioenschappen Vierspannen, de Olympische Spelen van Londen in 
2012, de Wereldruiterspelen in Normandië in 2014, de Olympische Spelen van 
Rio de Janeiro in 2016 en de jaarlijkse Europese Kampioenschappen voor 
ponyruiters, junioren en young riders. 
 
EVENEMENTEN IN BRABANT 
In Brabant vinden veel hippische (top)sportevenementen plaats. 
Topsportevenementen hebben een aantrekkingskracht op investeringen van 
bedrijven in de regio, een economische spin-off en bieden de (partners in de) 
provincie goede mogelijkheden voor promotionele en toeristische doeleinden. 
 
De evenementen vinden veelal plaats op de terreinen van particuliere  
topsportstallen. Er is geen permanente topevenementen accommodatie.  
De toonaangevende evenementen in Brabant zijn: 
 
Topsportevenementen 
 
Indoor Brabant te ’s-Hertogenbosch 
Indoor Brabant is een jaarlijks concours voor springen en dressuur en behoort 
tot de absolute topindoorconcoursen van de wereld. Trekt meer dan 50.000 
bezoekers.  
Indoor Brabant heeft voor april 2012 de toewijzing van de wereldbekerfinale 
springen én dressuur gekregen.  
 
Outdoor Brabant/Breda Hippique: 
Breda Hippique heeft haar naam veranderd in Outdoor Brabant en heeft als 
doelstelling uit te groeien naar een topevenement.  
Het accent ligt op ‘eventing’ en ‘vierspannen’. Breda Hippique organiseert 
nationale kampioenschappen in deze twee disciplines en in 2011 ook het EK. 
Het afgelopen jaar (2010) vond ook het wereldkampioenschap tweespannen 
voor gehandicapten plaats in Breda.  
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Stichting Internationaal Concours Hippique Valkenswaard (Stal Tops): 
SICH Valkenswaard organiseert jaarlijks outdoor een topconcours springen (3 
weken).  
Het is daarnaast qualifier en organisator van de Global Champions Tour. Dit is 
een wedstrijdserie over de hele wereld met een topprijzengeld. De activiteiten 
van Stal Tops zijn vooral gericht op de handel in toppaarden 
 
Concours Hippique Mierlo  
Het Concours Hippique Mierlo vindt plaats op de terreinen van Stal Van der 
Vleuten. Jaarlijks worden hier de Nederlandse kampioenschappen voor 
springruiters georganiseerd. 
 
Concours Etten Leur (Blom): 
Concours Etten Leur organiseert jaarlijks een concours springen. Wil in de 
toekomst ook gehandicaptensport (dressuur) toevoegen aan haar programma.  
 
Concours Hippique Eindhoven:   
Is een jaarlijks internationaal concours met gratis toegang. De stad Eindhoven 
heeft onlangs stevig in de terreinen en bodems geïnvesteerd.  
 
Vierspannen wedstrijden Deurne: 
De vierspannen wedstrijden worden georganiseerd op de terreinen van het 
Nederlands Hippisch Centrum te Deurne. De KNHS heeft in 2011 de NK aan 
Deurne toegewezen.   
 
Overige evenementen 
 
Academy Bartels – Hooge Mierde 
Academy Bartels organiseert jaarlijks onder meer het Global Dressage Forum. 
Dit evenement wordt bijgewoond door dressuurspecialisten uit de hele 
wereld.  
Academy Bartels is ook een bekende internationale toptrainingsstal en 
organiseert regelmatig toptrainingen voor de Nederlandse gehandicapten. Een 
actueel voorbeeld van een project waar nu aan wordt gewerkt is het 
Wereldcongres van de International Society of Equestrian Science (ISES), 
samen met de Universiteit Wageningen. Academy Bartels is wereldwijd 
bekend. 
 
Stichting HIP 
Via de Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) wordt een groot aantal 
projecten in samenwerking met organisaties als NHB Deurne, HAS Den Bosch, 
Academy Bartels, KNHS, Vereniging Federatie van Nederlandse 
Ruitersportcentra (FNRS), etc. georganiseerd. In de afgelopen jaren heeft 
Stichting HIP o.a. het Global Dressage Forum voor de top dressuurtrainers uit 
30 landen, het Wereldcongres van de International Society of Equestrian 
Science en het Brabants Hippisch Ondernemers Café ondersteund. Daarnaast 
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is de Stichting HIP verantwoordelijk voor een groot aantal projecten op het 
gebied van toegepast (sport) onderzoek, zoals de FNRS zitcompetitie. Ook 
realiseerde HIP een onderzoek voor Indoor Brabant teneinde een werkrelatie 
te creëren tussen dit evenement en de regio.  
Een aantal gerealiseerde projecten is van nationale betekenis gebleken voor 
de gehele hippische sport (Rabo Talentenplan en Horse Event), de 
breedtesport (zitcompetitie en trainingscentrum) en topsport (fieldlab en 
onderzoek).  
 
NHB Deurne - Horse Event 
Op de terreinen van NHB  Deurne wordt door Academy Bartels,  NHB Deurne 
en HAS Den Bosch het jaarlijkse Horse Event georganiseerd. Horse event is  het 
grootste educatieve paardensportevenement van de Benelux (meer dan 
30.000 bezoekers). Het evenement bestaat in 2011, 10 jaar en heeft dit jaar op  
9, 10 en 11 september 2011 dat jubileum uitbundig gevierd. NHB Deurne en 
HAS Den Bosch hebben hun activiteiten op het gebied van onderzoek (field 
lab) en onderwijs laten zien. 
Er is tijdens Horse Event een (nieuwe) hal voor de hippische ondernemers om 
de capaciteit aanzienlijk te vergroten. Het ondernemerscongres (met 
verkiezing van de Hippische Ondernemer van het Jaar) trok in 2010 en 2011 
meer dan 600 bezoekers.  
 
Daarnaast vinden op het terrein van NHB Deurne gedurende het hele jaar een 
veelheid van evenementen plaats zoals de Indoor Deurne en SELL 
veulenveiling , een jaarlijks evenement waar top veulens verhandeld worden.   
 
Samenvattend kan voor evenementen kan de volgende SWOT-analyse 
opgesteld worden: 
 
 
 Sterktes  Zwaktes 
     

• Voldoende paardensportevenementen, 

waarvan er 2 behoren tot de wereldtop 

(Indoor Brabant en Valkenswaard) 

• Continuïteit van evenement door 

afhankelijkheid van sponsoren 

•  Professionalisering • Continuïteit bestuurlijke kwaliteit  

    •  Aantal deelnemers uit wereldtop • Wel/niet samenwerking met professionals 

  • Geen permanente accommodaties waardoor 

opbouwen per evenement telkens opnieuw 

moet. 

     

 Kansen  Bedreigingen 
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• De belangstelling voor de paardensport groeit 

nog steeds. Daardoor ontstaan er (markt) 

kansen.  

• De afhankelijkheid van sponsoren 

 

• 

 

 

Nationaal niveau mag meer zijn 

 

• Samenwerking tussen vrijwilligers/bestuurders 

en professionele personen en bedrijven om te 

kunnen voldoen aan de eisen die de markt 

stelt. 

• Samenwerking tussen KNHS en evenementen   

• Evenement rond kennis en innovatie in de 

paardensport; kennisoverdrachtevenementen. 
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C. Accommodaties 
 
LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 
De (in de toekomst) door de KNHS gecertificeerde paardensportaanbieder is 
een goede en veilige ‘host’ voor sporters en een vertrekpunt naar de complexe 
paardensportmarkt om deze te verkennen. Taken als het verzorgen van de 
basisopleiding, het aanleren van sportmanagement en de mentorfunctie 
hebben hier een plek. Paardensportactiviteiten, waaronder lessen, 
wedstrijden, recreatieve activiteiten (zoals buitenritten) en educatie worden 
aangeboden door KNHS-verenigingen, wedstrijdorganisaties, FNRS7-
ruitersportcentra en hippische accommodaties in brede zin. 
 
De sporter vraagt een aanbod, dat op flexibele, veilige, professionele en 
attractieve wijze lokaal wordt aangeboden, passend bij zijn behoefte en 
beschikbaar binnen een redelijke afstand van de woonplaats.  
De KNHS stimuleert samenwerking tussen lokale sportaanbieders. Bovendien 
wordt samen met de FNRS ingezet op de verdere professionalisering van het 
aanbod in kwalitatief goede accommodaties. Dat is het streven richting 2016. 
 
Openbare ruimte 
Een groot deel van de paardensport speelt zich af in de openbare ruimte. Per 
jaar worden minimaal 17 miljoen buitenritten gemaakt (2006), paarden maken 
gebruik van de openbare weg en ook vinden er evenementen plaats buiten 
verenigings- en manegeaccommodaties.  
 
De KNHS ontwikkelt samen met de hippische ondernemers een sportkaart 
voor de paardensport, die inzicht geeft in het aanbod per postcodegebied. De 
kaart wordt gemaakt op basis van een gezamenlijk onderzoek met de 
hippische ondernemers naar vraag en aanbod binnen de hippische markt 
(vergelijkbaar met onderzoeken, gedaan door de Nationale Golf Federatie en 
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond). Daardoor kan een onderbouwde 
ruimteclaim voor zowel buitensportfaciliteiten als sport binnen 
accommodaties en evenementen naar gemeenten en provincies gebracht 
worden.  

HUIDIGE BRABANTSE SITUATIE 
Op het gebied van accommodaties kent Brabant voornamelijk 
topsporttrainingsstallen. Er zijn geen vaste wedstrijdaccommodaties, 
waardoor telkens weer opnieuw opgebouwd moet worden.  
De Provincie heeft de ambitie om een hippische topsportaccommodatie te 
realiseren. 

                                                      
7 Vereniging Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra 
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Indoor Brabant:  
Indoor Brabant vindt plaats in de Brabanthallen. De Brabanthallen zijn 
multifunctioneel inzetbaar. 
 
Academy Bartels, samenwerking met gebiedsontwikkeling ‘Weelse Heide’:  
Academy Bartels heeft destijds zelf geïnvesteerd in een moderne 
trainingsaccommodatie. Hier worden dressuurruiters en –paarden getraind 
onder leiding van Imke en Tineke Bartels.  
Academy Bartels werkt momenteel aan een belangrijke uitbreiding waarvoor 
inmiddels het bestemmingsplan is goedgekeurd.  
 
Academy Bartels is één van de deelnemers in het project integrale 
gebiedsontwikkeling ‘Weelse Heide’. Met de deelname van Academy Bartels in 
dit project gaan breedtesport en topsport in dit project hand in hand. De 
paardensport is zelfs de motor voor een integrale gebiedsontwikkeling 
geworden. Met het project worden vele beleidsvelden binnen de provincie 
bediend (o.a. reconstructieplan) en is een mooi voorbeeld hoe vanuit 
verschillende programma’s binnen de provincie kan worden samengewerkt. 
 
Stal van Grunsven:  
Stal van Grunsven is een wereldbekende toptrainingsstal. Sjef Jansen is de 
bondscoach van dressuur van de KNHS. 
Stal van Grunsven heeft in 2009 een volledige nieuwe trainingsaccommodatie 
gebouwd. Het Anky Education Center in Erp omvat zowel het trainingscomplex 
in het Brabantse Erp als de digitale trainingsmogelijkheden Training Feedback 
en E-Learning die via het Education Center worden aangeboden.  
 
Concours Breda: 
Concours Hippique Breda onderzoekt samen met de Gemeente Breda, 
Roosendaal en Etten-Leur de ontwikkeling en kansen op het gebied van 
accommodaties en evenementen. Onderwijs, wedstrijden, evenementen en 
het bedrijfsleven maken deel uit van een gezamenlijke infrastructuur, gericht 
op zowel top- als breedtesport. Uitgangspunt is de accommodatie te koppelen 
aan de structurele vestigingsplaats van Breda Hippique en het beoogde 
trainingscentrum voor Eventing van Tim Lips.  
 
Stal Duyselshof Hoogeloon  
Stoeterij Duyselshof beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn voor het 
fokken, opleiden en trainen van topspringpaarden. De stoeterij is eigendom 
van Wim van der Leegte die in 2000 begon met de springstal in Duizel. Sinds 
die tijd heeft Stoeterij Duyselshof, met als sponsor VDL Groep, vele nationale 
en internationale prijzen gewonnen. De springstal van de Stoeterij is de 
thuisbasis van Leopold van Asten. Daarnaast wordt nog een aantal andere 
talentvolle ruiters door VDL Groep gesponsord, zoals Mathijs van Asten en 
Springstal van der Vleuten met Eric en Maikel van der Vleuten. De VDL Groep 
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is tevens betrokken bij de sponsoring van diverse concoursen zoals CH Mierlo, 
Internationaal concours Valkenswaard, Indoor Brabant en Concours Hippique 
Eindhoven. 
 
Stal Tops/Concours Hippique Valkenswaard 
Stichting Internationaal Concours Hippique Valkenswaard stelt zich ten doel 
een internationaal hoogstaand concours hippique te organiseren en daarmee 
de hippische sport te bevorderen en te promoten. Het concours hippique 
Valkenswaard vindt plaats op het terrein van Stal Tops. 
 
PSC Den Goubergh in Roosendaal 
Dit centrum is onlangs verkocht aan de heer L. van der Pluijm, die plannen 
heeft om te investeren in een uitbreiding met o.a. een grote hal en een hotel. 
 
NHB Deurne en bestaande accommodatie 
De unieke accommodatie rond NHB Deurne is sinds jaar en dag bekend als 
nationaal centrum voor opleidingen en ontwikkeling van talenten in en voor 
de paardensport. In de afgelopen jaren is met een aantal initiatiefnemers het 
concept Deurne Paardenwereld (www.deurnepaardenwereld.nl) gelanceerd 
als een volgende stap in de ontwikkeling van Deurne als paardencentrum.  
Deurne Paardenwereld is een uniek model waarbij bedrijven, kennis en sport 
daadwerkelijk samen gaan komen in de verdere ontwikkeling van de 
paardensport en de daaraan gerelateerde gebieden. Ook zal er veel ruimte zijn 
voor bestaande (o.a. Horse event, Deurne Vierspan, Indoor Deurne en de SELL 
veulenveiling) en nieuwe evenementen.  
Deurne Paardenwerld is onderdeel van de Groene Peelvalei, een lopende 
gebiedsontwikkeling waarin recreatie en paard een van de centrale elementen 
is.  
NHB Deurne heeft ambitie om haar huidige positie als KNHS erkend 
TalentenTrainingsCentrum in de komende jaren uit te bouwen tot een KNHS 
talentencentrum te worden met campushuisvesting en 
paardenpraktijkcentrum (deels aanwezig en deels in ontwikkeling) Daarnaast 
is de ambitie Deurne Paardenwereld als multifunctioneel centrum voor de 
paardensector te ontwikkelen. Zie verdere ontwikkelingen van NHB Deurne en 
Deurne Paardenwereld onder het kopje kennis en innovatie. 
 
Hippisch topsportcentrum Vorstenbosch 
Rieky Young is in de discipline Reining in Nederland en daarbuiten een begrip 
en presteert al jaren in de wereldtop. Het centrum in Vorstenbosch is de basis 
van deze discipline en hét trainingcentrum voor Nederland en topruiters en 
talenten uit vele andere landen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de 
totstandkoming van een geheel nieuw topsportcentrum dat onder 1 dak 
ruimte biedt aan de wedstrijdsport Reining en Springen (breedtesport en 
topsport), training en instructie, sport-specifieke opleiding, veterinaire 
begeleiding en revalidatie, sportstoeterij en ruitersportservices. 
 

www.deurnepaardenwereld.nl
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Verdere internationale topstallen in Brabant zijn o.a.:  
- Van der Vleuten Mierlo; Hier vindt jaarlijks het NK springen plaats. 
- Stal Raaijmakers in Asten. 
 
 
Samenvattend kan voor accommodaties de volgende SWOT-analyse opgesteld 
worden: 
 
 Sterktes  Zwaktes 
     

• Professionele topbedrijven met 

accommodaties. 

• Afhankelijk van de ‘toppers’ dus van de 

bereidheid van particuliere topsportstal 

bezitters. 

  • Geen permanente wedstrijdaccommodaties 

(ook niet voor de breedtesport) waardoor 

telkens opnieuw opgebouwd dient te worden. 

 Kansen  Bedreigingen 
     

• Combinatie topprofessionals met 

amateursport 

• Er bestaat geen juridische relatie tussen de 

KNHS en de particuliere bedrijven/ 

accommodaties. Er is dus sprake van vrijwillige 

samenwerking. 

 
 
 D. Gehandicaptensport en breedtesport 
 
LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN GEHANDICAPTENSPORT 
Binnen de Aangepaste Paardensport heeft de topsport een positieve 
ontwikkeling doorgemaakt. In 2010 hebben de Nederlandse ruiters zowel op 
de Wereldkampioenschappen dressuur, geïntegreerd als volwaardig onderdeel 
van de Wereldruiterspelen in Kentucky (USA) als op de 
Wereldkampioenschappen mennen in Breda topprestaties geleverd. In 
Kentucky werd met de vierde plaats voor het Nederlandse team deelname aan 
de Paralympics in Londen 2012 veiliggesteld. Daarnaast waren er individueel 
een bronzen, twee zilveren en een gouden medaille. 
Het menteam behaalde zilver en individueel werd de bronzen medaille 
gewonnen. 
Met de disciplines dressuur en mennen heeft de aangepaste sport een  
plaats binnen de structuur van de KNHS op dezelfde manier als de  
reguliere wedstrijdsport.  
 
De gehandicapte sporters willen heel graag aansluiting bij het zeer succesvolle 
Rabo Talentenplan. De KNHS investeert sinds 2003, het jaar dat KNHS en 
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NOC*NSF de integratie van de aangepaste en reguliere hippische sport 
realiseerden, een aanzienlijk budget in begeleiding, training en uitzending van 
teams.  
 
De aangepaste hippische sporten vervullen een belangrijke therapeutische  
en recreatieve rol voor talloze ruiters met een beperking, zowel fysiek als  
mentaal. 
 
 
Ambitie KNHS 
Integratie van de Aangepaste Paardensport binnen de reguliere paardensport 
is gerealiseerd. Doelstelling is nu dat de Aangepaste Paardensport voor zowel 
de dressuur als het mennen doorgroeit tot een volwaardige tak binnen de 
paardensport. 
 
Hiervoor is van belang: 

• Ontwikkeling van een Talentenplan (wordt eveneens geëist door 
NOC*NSF). 

• Sterk Technisch Kader (bondscoach, dierenarts, technisch trainer, 
fysieke trainer). 

• Financiële ondersteuning van de sporters. 
• Ontwikkeling van instructeurs- en official opleidingen. 
• Groei van de breedtesport. 
 

De verschillende niveaus binnen de Aangepaste Paardensport zijn als volgt 
ingedeeld: 

- Paardensport op therapeutische basis 
- Recreatieve paardensport 
- Paardensport in wedstrijdverband 
- Topsport 

 

De internationale hippische sportbond (FEI) erkent dressuur en mennen als 
Para Equestrian disciplines. Hiervoor zijn wedstrijdreglementen opgesteld. 
 
BRABANTSE SITUATIE 
De aangepaste hippische sporten vervullen een belangrijke therapeutische en 
recreatieve rol voor talloze ruiters met een beperking, zowel fysiek als 
mentaal.  
Met de disciplines dressuur en mennen heeft de aangepaste sport een plaats 
binnen de structuur van de KNHS op dezelfde manier als de reguliere 
wedstrijdsport. De gehandicapte sporters nemen in de hippische sport, naast 
de topruiters, bijvoorbeeld deel aan de reguliere wereldkampioenschappen 
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(de aangepaste sporters dressuur wonnen tijdens het WK Kentucky in 2010 
vier WK medailles, de aangepaste menners wonnen brons en zilver tijdens de  
Wereldkampioenschappen in Breda 2010!).  
De KNHS investeert sinds 2003, het jaar dat KNHS en NOC*NSF de integratie 
van de aangepaste en reguliere hippische sport realiseerden, een aanzienlijk 
budget in begeleiding, training en uitzending van teams. Verdere integratie en 
ontwikkeling van de gehandicapten dressuur- en mensport, inclusief 
wervingsactiviteiten, scouting en begeleiding van getalenteerde ruiters en 
rijders, en versterking van de bestaande voorzieningen is de doelstelling. 
Specifiek wordt de nadruk op samenwerking met Academy Bartels in Hooge 
Mierde voor wat betreft de Aangepaste Dressuur en met NHB Deurne voor de 
Aangepaste Mensport gelegd. Gezien de bestaande locaties en de aanwezige 
kennis kunnen in samenwerking met deze centra de theoretische en 
praktische trainingsmogelijkheden voor de gehandicapte paardensporters 
worden ontwikkeld. 
 
Voor de kaderleden van de aangepaste dressuur verzorgt Academy Bartels te 
Hooge Mierde sinds enkele jaren trainingsstages en teambuilding 
bijeenkomsten. Dit geldt zowel op het gebied van praktische 
dressuurtrainingen, als media-, fysieke, fysio en flexchairs clinics. 
 
Het NHB Deurne is zeer bekend met opleidingen en instructie. In het Fieldlab 
Paardensport van het NHB Expert Centre Deurne wordt al samengewerkt met 
Revalidatiecentrum Blixembosch en Stichting Mens en Paard, gericht op 
ondersteuning van de toegankelijkheid, training en prestaties van de 
gehandicapte paardensporter in alle disciplines. Daarnaast is de bekende 
vierspanrijder Ad Aarts, in het dagelijks leven werkzaam op het NHB in Deurne, 
als bondcoach aan de KNHS verbonden en begeleidt in de reguliere sport het 
enkelspan mennen paarden en het pony mennen. Aarts is tevens de 
bondscoach van het Aangepast Mennen. 
Stichting Mens en Paard heeft als onderdeel van de ontwikkeling van Deurne 
Paardenwereld concrete bouwplannen om een manege voor mensen met 
beperkingen te ontwikkelen. De stiching zal op de terreinen van Deurne 
Paardenwereld ook trainingen en wedstrijdevenementen ontwikkelen voor 
aangepast sporten.  
 
Voor gehandicaptensport kan de volgende SWOT-analyse opgesteld worden: 
 
 Sterktes  Zwaktes 
     

• Integratie met KNHS (sinds 2 jaar) • Staan nog aan het begin van de opbouw 
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• Steeds meer exposure • Het gaat om een kleine groep 

    • Kennis aanwezig   

    •  Professionals beschikbaar   

     

 Kansen  Bedreigingen 
     

• Er valt veel te winnen op korte termijn 

(voorbeeld Kentucky) 

• Sponsoring beperkt 

• 
Praktijkonderzoek voor aangepast sporten; 

techniek en innovatie in de aangepast sport 

• Weinig aandacht in de publiciteit voor de sport 

• Combinatie van goede ruiters met (voormalige 

‘top’)paarden 

• Afhankelijk van 1 paard (en niet zoals de 

toprijders van meerdere paarden) 

• Begeleiding en trainen voor aangepast sporten 

(NHB, Stichting Mens en Paard ism 

Blixembosch) voor top en breedtesport. 

  

• Stichting Mens en Paard heeft ambitie om 

wedstrijden te gaan organiseren op NHB 

terrein (Deurne Paardenwereld DPW). 

  

• Programma voor fitte ruiter in opzet (samen 

met Fontys, VS, e.a.). 
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E. Kennis en innovatie 
 
AMBITIE KNHS 
De KNHS brengt de opleidingen van instructeurs, trainers en wedstrijdofficials 
onder in de Nederlandse Paardensportacademie (NPSA) met als doel het 
verzorgen van een kwaliteitsvolle opleidings- en kwalificatiesystematiek voor 
deze groepen. Ook alle opleidingen voor paardensporters en 
paardensportondersteunende opleidingen worden in de NPSA ondergebracht.   
 
De KNHS constateert een groeiende behoefte aan opleidingen, cursussen, 
onderzoeken en dergelijke op paarden(sport)gebied. Het huidige aanbod is 
versnipperd en onvoldoende afgestemd op toekomstige behoeften. De KNHS 
neemt het initiatief om tot het stroomlijnen, uitbreiden en verbeteren van het 
aanbod te komen. Ook wordt gekeken naar de (regionale) bereikbaarheid van 
het aanbod. De ontwikkeling en organisatie van de opleidingen en cursussen 
zal voor een deel bij de KNHS en voor een deel bij externe instanties en 
specialisten liggen. Samenwerking met andere partijen in de infrastructuur zal 
één van de sterke punten zijn in het toekomstige opleidingsplan. Daardoor 
ontstaat er een grote diversiteit en spreiding in het aanbod.  
 
De KNHS werkt, in samenwerking met belangrijke partijen in de hippische 
sector, aan het opzetten van de Nederlandse Paardensportacademie (NPSA). 
Partners in deze academie kunnen o.a. zijn: 
 

• KNHS (Koninklijke Nederlandse  Hippische Sportfederatie) 

• FNRS (Vereniging Federatie van Nederlands Ruitersportcentra) 

• Beroepsopleiders: NHB Deurne, Opleidingscentra’s 

• Sectorraad Paarden (NHK) (Nederlands Hippisch Kenniscentrum) 

• ORUN (Stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland) 

• SRR (Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter) 

• Sportacademie NOC*NSF 

• Organisaties van beroepsbeoefenaren (hoefsmeden, 
paardengebitverzorgers enz.) 
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BRABANTSE SITUATIE 
 
Deurne Paardenwereld: kennis en bedrijvigheid 
De hippische sector kenmerkt zich steeds meer door innovatie. NHB Deurne,  
HAS Den Bosch en stichting Hippische Innovatie Projecten (HIP) ontwikkelen 
kennis om prestaties in de paardensport te verbeteren en daarna om te zetten 
naar concrete product- en proces innovaties die de economische kracht van 
Noord Brabant versterkt. 
Deurne Paardenwereld wil zich ontwikkelen als multifunctioneel centrum voor 
de paardensector (multifunctionele paardencampus): 

§ stichting Mens en Paard heeft concrete bouwplannen om centrum 
voor manege voor mensen met beperkingen te ontwikkelen; 

§ vorming van een multifunctioneel paardengezondheidscentrum; 
samenhangend met praktijkonderzoek; 

§ vestiging van retail rond paard; 
§ pleisterplaats met daarop aansluitende ruiterpaden; 
§ campushuisvesting (verblijfsaccommodatie voor meerdaagse 

training van ruiters en talenten). 
Door de inbedding in de lopende gebiedsontwikkeling Groene Peelvallei kan 
een synergie gerealiseerd worden voor een veel groter gebied. 
 
NHB Deurne werkt bij de training en opleiding van talenten nauw samen met 
het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Eindhoven. 
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Ambitie NHB Deurne; Top-kennisinstituut 
Om een bijdrage aan de diverse doelstellingen, verwoord in de agenda van 
Brabant, te kunnen leveren wil Helicon NHB  de bestaande 
kennisinfrastructuur  uitbouwen tot  een hippisch top-kennisinstituut van 
nationale en internationale allure. NHB Deurne wil een daadwerkelijk centrum 
en transferpunt van kennis zijn. Het zal een samenwerkingsverband zijn van 
onderwijs, kennis en bedrijfsleven, waar kennisinnovatie, sport en economie 
samen komen. Dit betekent het uitbouwen van NHB met een sterk HBO en 
samenwerking met WUR Wageningen, de Universiteit van Utrecht en de 
Sectorraad Paarden (SRP) en het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK). In 
onderstaand schema is aangegeven aan welke diverse elementen binnen de 
Hippische wereld dit kennisinstituut een bijdrage kan leveren. 
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Het Hippisch kennisinstituut zal de volgende elementen bevatten: 
• Opstellen en beheren van een strategische Kennisagenda  in overleg 

met diverse partijen in de sector 
• Verwijs- en verbindingsfunctie tussen kennisinstellingen en bedrijven; 

een koppeling c.q. vertaling van kennis naar kunde. Verbinding leggen 
met het NHK (idee van Agro & Co Brabant) stimuleert innovaties in de 
agrofoodsector/aanjager plattelandseconomie. 

• Beheer van een Kennisdatabank (integreren vanuit het bestaande 
NHK) 

• Stimuleren en organiseren van onderzoeksprojecten 
• Bevordering van het proces van kennis naar kunde: 

Kennisontsluiting/infrastructuur; publicaties, netwerkbijeenkomsten, 
website, etc 

• Versterking/uitbouw van het Paardenpraktijkcentrum/field lab en 
creëren van de daarbij behorende faciliteiten.  

 
Het kennisinstituut zal een centrum van kennis zijn en daarbij de functie 
vervullen van schakel naar de bredere theoretische kennisbasis die Nederland 
op hippisch gebied rijk is (o.a. via de universiteiten in Utrecht, Wageningen, 
hogescholen en verschillende research groepen (oa WUR) maar ook naar 
andere kennisbronnen en organisaties buiten de hippische sector (andere 
(technische) universiteiten,  hogescholen en naar andere sporten). Veel kennis 
is immers al aanwezig, maar komt vaak onvoldoende tot concrete toepassing. 
Verdere kennisontwikkeling moet in lijn gebracht worden met verwachtingen 
over de kennisbehoeften. Het kennisinstituut wil binnen het veld van kennis, 
praktijk en bedrijfsleven een centrale rol bekleden. Doel is om een ingang te 
bieden waar mensen uit het bedrijfsleven en de paardensport hun vragen 
kunnen stellen en waar wetenschap de kans krijgt om onderzoek te vertalen 
naar toegepaste innovaties en in de praktijk bruikbare kennis en adviezen. Nu 
al wordt er vanuit het bestaande NHB fieldlab op kleine schaal deze functie 
vervuld.  
In verschillende settings is en wordt al gewerkt aan innovatieagenda’s. Zo 
heeft NHB Deurne via verschillende sessies met de sector een toekomstvisie 
op de paardensport opgezet onder de titel “Horses & Innovation”.  
 
Vanuit een goed georganiseerde kennisagenda en een kennisinfrastructuur 
ontstaat bijna als vanzelf een kennisnetwerk met allerlei samenwerkende en 
samen communicerende partners die elkaar toegevoegde waarde kunnen 
bieden.  
Het instituut is  het centrum waar in een praktijkomgeving allerlei 
onderzoeksvragen opgepakt kunnen worden die bijdragen aan de prestaties 
van paard en ruiter, welzijn van het paard, voeding en gezondheid etc. Door 
een dergelijke faciliteit in te richten wordt het ook een interessante plek voor 
een sector die zich moet professionaliseren en daarbij tegen tal van vragen 
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oploopt die in het 'field lab' onderzocht gaan worden. De sector is hiermee 
gebaat en de onderwijsinstelling / studenten ontwikkelen samen met 
bedrijfsleven nieuwe state of the art kennis in het domein paard.  
 
 

 Sterktes  Zwaktes 
     

• 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

 

Naamsbekendheid NHB 

Unieke faciliteiten (accommodatie, paarden en 

studenten/personele inzet) 

Opleidingsaanbod dekkend op de hippische 

breedte (Sport, Health en Business) 

Ambitie van de organisatie (zowel Helicon als 

NHB Deurne) 

Uitgangspositie is goed; plek voor 

kennistransfer; paardenpraktijkonderzoek. 

• 

 

 

• 

 

• 

• 

Nog onvoldoende samenwerking tussen 

kennisinstituut, bedrijfsleven en de sector. 

Fieldlab nog onvoldoende geëquipeerd. 

HBO positionering te smal en onvoldoende 

herkenbaar. NHB wordt gezien als MBO partij. 

Onderzoek wordt nog onvoldoende benut 

NHB Deurne heeft nog geen ‘weiland’ 

     

 Kansen  Bedreigingen 
     

• Kennishoek/instellingen goed georganiseerd. • Geen sterke traditie van innovatie en 

samenwerking binnen de paardensport 

 

 

• Regionale ambitie Deurne Paardenwereld 

• Potentiële concurrentie van andere 

paardenregio’s 

• Centrale ligging in paardengebied • Krachtige ondersteuning van Helicon en 

andere partijen (oa Ministerie van EL&I) en 

sector zelf is nodig. 

• Behoefte aan kennistransfer. Integratie NHK   

• 

 

• 

Samenwerking KNHS-NHB 

 

Unieke positie in netwerk Holland National 

Horse Foundation als de paardenopleiding 
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5 Kansrijke ambities 

Voorgaande hoofdstukken benadrukken dat de hippische sport met recht is 
aangewezen als kernsport in Brabant waarbij de sport een belangrijke bijdrage 
levert aan de sportieve identiteit van Brabant.  
Door hippische sport in te zetten als middel voor het bereiken van brede 
maatschappelijke en economische doelen, draagt de sport bovendien bij aan 
een florerend en gezond Brabant met een optimaal kennis- en 
vestigingsklimaat. De analyse van de hippische sport in Brabant langs de vier 
sporen talentontwikkeling, evenementen, accommodaties en 
gehandicaptensport geeft aan op welke terreinen de hippische sport in 
Brabant nog versterkt kan worden. Deze analyse van sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen (SWOT) zet de hippische sport in Brabant in een juist 
perspectief en vormt de basis voor toekomstige investeringen en 
ontwikkelingen. Dit sectorplan sluit dan ook af met een doorkijk naar 
toekomstige investeringen en ontwikkelingen en schetst een aantal kansrijke 
ambities voor de toekomst van de hippische sport in Brabant.  
 
 
1. Deurne Paardenwereld/NHB Deurne 
 
Kennis en innovatie, talenten(trainingscentrum), gehandicapten en 
topevenementen 
 
Ontwikkeling Deurne Paardenwereld rond NHB Deurne 
Uit de SWOT-analyse blijkt dat NHB Deurne een goede uitgangspositie heeft 
om het Top- en kennisinstituut voor de hippische sector te worden. Deurne 
beschikt al over een fieldlab. Ook de KNHS wil hieraan meewerken. 
 
Uitbreiding van NHB Deurne is een unieke kans voor Brabant om uit te groeien 
tot een top- en kennisinstituut voor de hippische sector. Zowel nationaal als 
internationaal.  
 
Daarnaast biedt de opgestarte ontwikkeling rondom Deurne Paardenwereld,  
als onderdeel van de groene Peelvallei,  unieke mogelijkheden om de positie 
van NHB Deurne als hét centrum voor de hippische sport verder te 
ontwikkelen. Deurne Paardenwereld wil zich ontwikkelen als multifunctioneel 
centrum voor de paardensector (multifunctionele paardencampus): 

§ stichting Mens en Paard heeft concrete bouwplannen om centrum 
voor manege voor mensen met beperkingen te ontwikkelen; 

§ vorming van een multifunctioneel paardengezondheidscentrum; 
samenhangend met praktijkonderzoek; 

§ vestiging van retail rond paard; 
§ pleisterplaats met daarop aansluitende ruiterpaden; 
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§ campushuisvesting (verblijfsaccommodatie voor meerdaagse 
training van ruiters en talenten). 

Door de inbedding in de lopende gebiedsontwikkeling Groene Peelvallei kan 
een synergie gerealiseerd worden voor een veel groter gebied. 
Juist de combinatie van sport, kennis en bedrijven maakt deze setting uniek. 
Het centrum zal een belangrijke broedplaats vormen voor nieuw talent, 
nieuwe ontwikkelingen voor de sport,  maar ook voor nieuwe bedrijven 
(startups, incubators). De gemeente Deurne en diverse private partijen 
ondersteunen deze ontwikkeling.  
Deurne Paardenwereld vormt tevens de basis voor de  verdere ontwikkeling 
van talenten(trainingscentrum) voor de KNHS; voor sportfaciliteiten voor 
gehandicapten (samenwerking NHB Deurne, Blixembosch, en stichting Mens 
en Paard) en voor verdere uitbreiding/versterking van topevenementen zowel 
gericht op topsport, paardenhandel als kennisoverdracht.  
 
2. Academy Bartels 
 
Kennis, talenten(trainingscentrum), gehandicapten en topevenementen 
 
Academy Bartels; ontwikkeling recreatieve poort Weelse Heide 
Uitbreiding van Academy Bartels: trainingsgebied van internationale allure 
 
In de directe omgeving van Landgoed Culitsrode in Hooge Mierde, waar 
Academy Bartels is gevestigd, ontwikkelen gemeente en provincie een 
recreatieve poort, die door de aanwezigheid van een manege aan de 
Weeldsedijk en Academy Bartels een hippisch karakter krijgt. Ontsluiting van 
het gebied tussen manege en academy, de aanleg van ruiterpaden, extra 
parkeerterreinen voor trailers en vrachtwagens, het opstarten van regionale 
en nationale wedstrijden (Kempische Ruiterdagen) en andere activiteiten 
moeten een impuls voor de regio opleveren. De samenwerking met regionale 
bedrijven wordt daarmee verder uitgebreid. 
 
Diverse  evenementen en trainingsinitiatieven, kunnen zonder deze regionale 
ontwikkelingen niet gerealiseerd worden.  
 
Zeker ook vermeldenswaardig is de training voor eventing, die in Hooge 
Mierde al een lange geschiedenis heeft (vanaf 1969). Er staan veel 
hindernissen in de terreinen rond Academy Bartels en het is de wens van 
ruiters, trainers en de KNHS om deze voor trainingsactiviteiten te kunnen 
gebruiken. De KNHS heeft aangegeven dat trainingsfaciliteiten voor eventing 
een speerpunt van beleid vormen. De bestaande hindernissen geven Hooge 
Mierde een voorsprong op dit gebied.  
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Samenwerking tussen de ontwikkelingen op Academy Bartels en de 
ontwikkelingen in het kader van de Hippisch Recreatieve Poort, zal wederzijds 
versterkend werken en synergie realiseren. 
 
Doordat een deel van het project al loopt vanuit het Programma Landelijk 
Gebied/Ruimtelijke Ordening (RO) kan mogelijk door effectieve samenwerking 
tussen Sport en RO een mooi project gerealiseerd worden met relatief weinig 
investering vanuit sport. 
 
3. Outdoor Brabant Breda 
 
Talenten, accommodatie, evenementen en gehandicapten. 
 
Outdoor Brabant (Breda Hippique) 
Het merk ‘Breda Hippique’ dekte niet langer de lading van een 
topsportevenement van bovenregionaal belang met nationale en 
internationale ambities en het regionale platform dat Breda Hippique wil zijn. 
Daarom is het evenement gepositioneerd als ‘Outdoor Brabant’. Het accent 
ligt op 4-span en eventing. 
 
Breda Hippique stelt zich voor de langere termijn tot doel het evenement te 
positioneren als een nationaal platform waar sport, onderwijs, overheid en het 
bedrijfsleven samenkomen. Breda Hippique wil dit in eerste instantie bereiken 
door te voorzien in de behoefte aan een ontmoetingsplaats voor de zakelijke 
top van de regio.  
Tevens wil Breda Hippique initiatiefnemer zijn van het Hippisch Plan West-
Brabant. Hierbij wordt beoogd de intensieve samenwerking met omliggende 
indoor en outdoor concoursen, zoals Concours Hippique Oudenbosch, Jumping 
Etten-Leur, Manege Den Goubergh in Roosendaal en Indoor Oosteind. Binnen 
dit plan zal een samenwerking worden gezocht met de professionele 
ruitersportaccommodaties, de KNHS en de FNRS.  
 
Door de Gemeente Breda wordt in overleg met partijen nagedacht over een 
toekomstig multifunctioneel wedstrijdterrein. Dit zou de ‘Bavelse Berg’ Breda 
kunnen worden. Dus o.a. voor het concours Outdoor Breda en als 
toptrainingsaccommodatie voor Eventing.  
 
De doelstelling is gelegen in het op een hoger plan tillen van de eventingsport, 
door middel van het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een 
galoppeerbaan. In Bavel (gemeente Breda) ligt een mogelijkheid om de 
zogenaamde ‘Bavelse Berg’ geschikt te maken als galoppeerbaan. 
In dat geval zou er een stevige investering in de accommodatie uit voort 
kunnen komen. 
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Eventing 

Steeds meer combinaties starten in de discipline eventing. Samen met dressuur en springen is eventing één 

van de disciplines die tijdens de Olympische Spelen wordt verreden. Eventing is de meest allround 

paardensportvorm die we kennen. Paarden moeten extreem fit zijn om een kilometerslange cross door 

heuvels, weilanden en bossen vol met ‘natuurlijke’ hindernissen te doorstaan. Tegelijkertijd staan de 

topfitte paarden onder zoveel controle dat ze voorafgaand aan de cross gehoorzaam en harmonieus een 

dressuurproef kunnen laten zien. De dag na de cross tonen de paarden hun ultieme fitheid door ook nog 

eens een springparcours te lopen. In deze drie onderdelen is harmonie, samenwerking en vertrouwen 

tussen ruiter en paard essentieel.  

 

De meest actieve wedstrijdsporters in de discipline eventing zijn afkomstig uit Provincie Noord-Brabant. Dit 

betreft zowel breedtesporters als topsporters. Daarnaast organiseert de Provincie Noord Brabant, in 

vergelijking met andere Provincies in Nederland, jaarlijks veruit de meeste eventingwedstrijden. De 

bondscoach en tevens trainer van de nationale kaders in alle leeftijdscategorieën is woonachtig in Noord-

Brabant en begeleidt van daaruit de sporters die onder zijn verantwoording vallen. Faciliteiten ten behoeve 

van dressuur-, spring- en crosstraining zijn in de Provincie Noord Brabant veelvuldig aanwezig. Een 

galoppeerbaan ten behoeve van de conditietraining ontbreekt alsnog. 

 
 
4. Indoor Brabant ‘s-Hertogenbosch 
 
Topsportevenement 

Indoor Brabant is al jarenlang het toonaangevende hippische 
topsportevenement.  

Vier dagen lang demonstreren de beste ruiters uit de hele wereld hun kunnen. 
Dit evenement trekt de beste ruiters zoals Anky van Grunsven en de andere 
leden van de Gouden Oranje Equipe, Piet Raymakers, Eric en Maikel van der 
Vleuten, Kevin Staut, Ludger Beerbaum, Jeroen Dubbeldam, Albert Zoer en 
Gerco Schroder en vele andere buitenlandse toppers zoals Meredith 
Beerbaum en Isabell Werth. Op zaterdagmiddag vindt de Finale Dressuur 
plaats en het springgedeelte op zondagmiddag is in Nederland tot 5-sterren 
status benoemd. (Outdoor heeft CSI Valkenswaard ook een 5-sterren 
status).Er is veel aandacht in de media voor Indoor Brabant. NOS Studio Sport 
verzorgt live-uitzendingen evenals Omroep Brabant en diverse buitenlandse 
media. 

2012 wordt de 45e editie en een bijzonder jaar voor Indoor Brabant. Van 19 tot 
en met 22 april zijn de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch namelijk het decor 
voor de Wereldbekerfinales springen en dressuur. 

Conclusie 

Bovengenoemde kansen tonen aan dat de Hippische Sport in Brabant enorm 
vitaal is.  
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De zogenaamde ‘witte vlekken’ liggen voornamelijk op het gebied van 
(wedstrijd)topaccommodaties, trainingsaccommodaties, waarbij talenten en 
gehandicapten meegenomen worden, en kennis & innovatie. 
De focus ligt minder op evenementen. Het evenementenaanbod is goed 
vertegenwoordigd in Brabant.  
 

 

 


