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Endurance: sport van de lange adem, ontwikkeling op lange termijn 
Visie van Suzanne Pen op groei van de endurancesport 

 
 
Op dit moment groeit endurance in Nederland helaas niet, terwijl endurance; 

- paardenwelzijn en veiligheid hoog in het vaandel heeft, 
- laagdrempelig en toegankelijk is voor KNHS leden, 
- ontspannend én uitdagend is, 
- ruiters vraagt horsemanship te ontwikkelen, 
- in de rest van de wereld wel snel groeit en internationaal de op één na grootste disciplines is. 

 
Groei zorgt voor een betere kwaliteit en distributie van de sport. Het geeft ruiters een grotere keus in 
wedstrijden en bepaalde kosten kunnen over een grotere groep verdeeld worden. Meer aandacht, 
kennis en middelen maken het voor Nederland mogelijk internationaal goede resultaten te behalen. 
De endurance is een kans voor de KNHS om haar leden te betrekken bij haar activiteiten en nieuwe 
leden aan te trekken.  
 
Om endurance te laten groeien, kunnen we ons richten op: 

1. KEV 
a. Loslaten verplicht KEV lidmaatschap 

i. Lidmaatschap rijvereniging voldoende (zoals bij dressuur en springen) 
ii. KEV blijft bestaan als landelijke rijvereniging 

2. Reglementen 
a. Paardenwelzijn moet gewaarborgd blijven, maar niet de sport doodknuffelen 
b. Toegankelijker en minder complex voor deelnemers en organisatoren 

i. Deregulering 
ii. Sneller promoveren 

iii. P/A verwijderen 
iv. Vetgate finish verwijderen 
v. Beter aansluiten op FEI reglement 

3. Nationale wedstrijden 
a. Betere spreiding qua data (door samenwerking organisatoren) 
b. Zodra er voldoende deelname is; meer wedstrijden, infrastructuur nu voorbereiden 
c. Aantal benodigde vrijwilligers minimaliseren 
d. Organisatoren en vrijwilligers beschermen tegen wangedrag van deelnemers 
e. Kleine wedstrijden mogelijk maken (bijv. klasse I georganiseerd door rijvereniging) 

i. Kosten verlagen 
ii. Reglementen aanpassen 

4. Publiciteit 
a. Verbetering imago en informatievoorziening 
b. Paard&Sport, Paard&Leven 
c. Social media 
d. Mediacommissie zoals in Duitsland 

i. Bepalen van gewenste imago en uit te dragen boodschap 
ii. Aanleggen, bijhouden en verspreiden van pers adressen in een database 

iii. Geven van mediatraining 
iv. (Stimuleren van) schrijven van artikelen en aankondigingen 

5. Topsport 
a. Meer CEI’s in Nederland 
b. Voordelen voor topsporters 
c. Samenwerking met de bondscoach 
d. Eerst investeren, korte termijn verwachtingen realistisch houden 
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6. Jeugd 
a. Reglementen voor kinder-endurance 
b. Stimuleren van jeugdrubrieken op nationale wedstrijden met een sponsor 
c. Doorstroom naar top: minimum leeftijd klasse III omlaag 
d. FEI ontwikkelt ook endurance voor kinderen, daar direct op aansluiten 
e. Aansluiten bij andere disciplines en bijdragen aan allround jeugdsport: netwerk 

vrijwilligers jeugd, bixie, paard&leren, endurance instructie bij de allround zomer 
instructie weken 

7. Begeleiding 
a. Educatie en instructie 

i. Module endurance voor instructeurs 
ii. Gecombineerd met andere disciplines (bijv. rondjes educatie) 

iii. Endurance Academy ook promoten buiten de KEV 
b. Stimulering om door te stromen naar top 

i. Perspectievengroep (reeds gerealiseerd) 
ii. Stimuleren van contacten tussen top en subtop 

c. Endurance Light zoals in Zwitserland: intensieve begeleiding van impulsrubriek op 
wedstrijden 

8. KNHS 
a. Mankracht: een personeelslid met veel tijd en motivatie voor endurance 
b. Verhogen kennis van endurance binnen KNHS 
c. Endurance gelijk maken aan andere disciplines in zo veel mogelijk opzichten, alleen 

uitzonderingen maken wanneer dit noodzakelijk is voor (ontwikkeling van) de sport 
d. Stakeholders in de endurance moeten zich niet langer verzetten tegen de KNHS 
e. Automatisering 
f. Meer communicatie met stakeholders 
g. Doorstroom van Enjoy the ride naar endurance 
h. KNHS kampioenschappen endurance op de hippiade 

9. Regionale activiteiten 
a. Aanbod met interessante en eenvoudig uit te voeren activiteiten voor regio’s en 

rijverenigingen (samen met andere kleine disciplines) 
b. Bevorderen van regionale activiteiten en clubs 

10. Sponsoring 
a. Ruiters en organisatoren met sponsoren om leren gaan 

11. Paarden 
a. Fokkerij stimuleren 
b. Endurance specifieke keuringen 
c. Eigenaren stimuleren paarden ter beschikking te stellen 
d. Ruiters goed met eigenaren om leren gaan 

 


