
Van: Aukje

Als advocaat en bestuurslid van de

KNHS verkeer ik deze week in goed

gezelschap. In mijn bijdrage zal ik

de stelling vanuit mijn positie als

KNHS-bestuurslid benaderen. 

De vereniging NOC*NSF, de bun-

deling van de georganiseerde sport

in Nederland waar de KNHS bij

aangesloten is, heeft nadat het kabi-

net de beperkingen voor de tweede

coronagolf  aankondigde direct na-

mens alle sportbonden in Nederland

een brandbrief gestuurd.

In deze brief geeft NOC*NSF aan,

dat vanwege het uitbreiden van de

uitzondering met de eredivisie vrou-

wenvoetbal, het ook voor de andere

topsportcompetities weer mogelijk

zou moeten zijn om wedstrijden te

organiseren. Het kabinet ziet dat he-

laas anders en dat respecteert

NOC*NSF, zo ook de KNHS.

Immers, in alle sporten en op alle ni-

veaus staan de sporters te trappelen

om weer te mogen beginnen. Iedere

verruiming van de uitzondering zal

waarschijnlijk leiden tot een nieuwe

grensdiscussie.

Nu de cijfers van de besmettingen

nog steeds oplopen, en het aantal

topsporters dat besmet blijkt te zijn

ondanks alle maatregelen in de top-

sport ook gestaag toeneemt, heeft de

KNHS er op dit moment geen be-

hoefte aan om vanuit een juridische

grondslag het besluit van het kabinet

aan te vechten.  

De inzet van de KNHS zal niet an-

ders zijn dan de vorige keer. We zul-

len ons uiterste best doen om het

moment dat er weer middels wed-

strijden gesport kan worden naar

voren te halen. Zoals dat eerder dit

jaar is begonnen met de onderlinge

meet- en beoordelingsmomenten.

Van: Luc

1. Klopt het dat voetbalwedstrijden

nog wel maar paardensportevene-

menten op dit moment niet zijn toe-

gestaan in Nederland? Dat blijkt in-

derdaad het geval. De KNVB-site

deelt mede dat de jeugd wel trai-

ningswedstrijden mag houden ter-

wijl eredivisie, Keuken Kampioen

divisie en vrouwen eredivisie ook

zijn toegestaan. De KNHS en

NOC*NSF communiceren dat wed-

strijden voorlopig niet zijn toege-

staan. De voetbal geniet kennelijk

een uitzonderingspositie. 

2. Is dit in strijd met Artikel 1

Grondwet. In beginsel zeg ik: “JA.”

Waarom kunnen dan geen paarden-

sportevenementen plaatsvinden?

Eerstens omdat ik vermoed dat de

lobby van de KNVB en het financi-

ële belang van de voetbal stakehol-

ders in Den Haag beter vertegen-

woordigd worden. Ik kan mij

moeilijk voorstellen waarom de cru-

ciale anderhalve meter afstandsregel

bij evenementen in de paardensport

niet gewaarborgd zou kunnen wor-

den en bij oefenwedstrijden en ere-

divisie in de voetbal wel. Het is bo-

vendien duidelijk dat voetballers wel

met elkaar in contact komen. Ruiters

niet! Heeft het dan te maken met pu-

bliek? Ik denk het niet, publiek kan

wegblijven. Ik schat in dat de argu-

menten zijdens de nationale en lo-

kale overheden om geen paarden-

sportevenementen toe te staan even

zwaar, zo niet zwaarder wegen bij

de vraag of voetbalwedstrijden ge-

houden mogen worden.

3. Zijn er dan geen andere proble-

men welke bijdragen aan het wed-

strijdverbod bij paardensportevene-

menten? Jazeker! Juist de

professionele ruiter heeft belang bij

de 3*, 4* en 5* rubrieken cq de

Grand Prix-rubrieken. Bij voorkeur

op internationaal niveau. Opvallend

is overigens dat in België op dit mo-

ment veel meer mogelijk is. Onver-

let deze behoefte staan de OC’s niet

te springen om dergelijke rubrieken

te organiseren. Anders dan bij voet-

bal op eredivisieniveau kampen de

meeste OC’s met zeer grote financi-

ële risico’s bij het organiseren van

dit soort evenementen. Er zijn eigen-

lijk ook geen tv-opbrengsten bij de

paardensportevenementen terwijl

het commerciële circus bij de voet-

bal in belangrijke mate ook tijdens

corona doorgaat. Dit maakt het voor

mij duidelijk waarom de paarden-

sport lobby wellicht niet sterk ge-

noeg is. Dit laat onverlet dat mijns

inziens zeker wel ruimte zou moeten

bestaan om de professionals en ook

amateurs de gelegenheid te bieden

aan wedstrijden anders dan op het

hoogste niveau te kunnen blijven

deelnemen. UITERAARD MET DE

NODIGE RIVM-voorschriften.

Wellicht dat KNHS hierop nog maar

eens bij het ministerie moet aandrin-

gen bij gebreke waarvan het toch de

moeite waard is om een kort geding

hiervoor af te wegen. 

Van: Marjan

Ja, de mening van Jan Brouwer

klopt. Het uitgangspunt is: gelijke

gevallen moet je gelijk behandelen.

Dat betekent ook dat je ongelijke ge-

vallen best anders mag behandelen.

Wat is dan de ratio erachter om al-

leen voetbal uit te zonderen? Niet al-

leen betaald voetbal, maar ook het

vrouwenvoetbal op het hoogste ni-

veau. Waarom zij wel en anderen

niet? Vrouwenvoetbal wordt nog

steeds aangemerkt als amateursport,

weliswaar krijgen ze betaald. Ook

bij andere takken van sport, of dat

nou paardensport is of professioneel

hockey, worden er wedstrijden ge-

houden die op het hoogste niveau

worden gespeeld en belangrijk zijn

voor het inkomen van de desbetref-

fende sporters. 

De overheid zal vermoedelijk zeg-

gen dat ze niet te veel beweging

door het land heen willen. Je zou

dan zeggen dat het betaald voetbal

ook niet mag, want dan heb je ook

nog steeds beweging door het land

omdat mensen zich moeten ver-

plaatsen. We hebben coronagevallen

gehad bij het roeien en hockey, maar

op dit moment zijn de meeste coro-

nagevallen bij het betaald voetbal.

Namelijk bij AZ. Er is geen consis-

tent beleid. 

NOC*NSF heeft ook een brandbrief

gestuurd naar de overheid. Ik steun

deze brief van harte. Je wilt dat de

overheid een beleid maakt op basis

van onderzoek. Er is ook onderzoek

geweest dat het besmettingsgevaar

met name in de buitenlucht niet

groot is. Mijn laatste punt is dat be-

weging hartstikke belangrijk is en

het welzijn van het paard is ook ver-

schrikkelijk belangrijk. Een paard

moet sowieso blijven bewegen.

Beste overheid laten we dus a.u.b.

even kijken in tijden van corona naar

de paardensport omdat het gaat om

het welzijn van het dier en het wel-

zijn van de mens.    
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Luc Schelstraete, advocaat, gespeciali-
seerd in hippisch recht.

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht
aan de Vrije Universiteit.

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Aukje Kroondijk, Luc Schelstraete,
Marjan Olfers

Dat betaald voetbal als enige sport in Nederland een uitzonderingspo-
sitie heeft gekregen, zorgt voor veel gefronste wenkbrauwen. Bijvoor-
beeld bij Jan Brouwer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
“Artikel één van de grondwet stelt dat personen in gelijke gevallen ge-
lijk behandeld moeten worden.” Onderscheid maken tussen professio-
neel voetbal en bijvoorbeeld professionele paardensporten is volgens
hem dus zeer kwalijk, aangezien de beoefenaars allemaal afhankelijk
zijn van hun sport. Klopt deze redenatie en zo ja, wat moet er gebeuren
om deze situatie zo spoedig mogelijk te veranderen?

Hoofdzaken

Aan de vooravond van wat de Ameri-
kaanse presidentskandidaat Joe Biden
een ‘duistere winter’ zou noemen, luiden
internationale springruiters de noodklok.
Prijzengeld is voor velen van hen het
hoofdinkomen. Maar de concoursen
waar dat geld te verdienen valt verdwij-
nen onder de tweede, respectievelijk de
derde coronagolf.
Europees kampioen Martin Fuchs onder-
streept dat nog maar weer eens in zijn
aflevering van de Kettingbrief. Terecht
merkt de jonge Zwitser daarbij op dat de
subtop (alles lager dan plek dertig op de
wereldranglijst) het nóg zwaarder heeft
en gaat krijgen, omdat de toppers de
spaarzame startplekken van de reste-
rende wedstrijden zullen innemen.
Piet Raijmakers jr. doet er in de Paarden-
krant nog een schepje bovenop: de
KNHS moet nú wat doen om een ramp
voor het professionele springruitergilde af
te wenden. Er dreigt inderdaad een fi-
nancieel debacle. Maar de vraag is of de
KNHS daar iets aan kán en móet doen.
Allereerst zijn Theo Fledderus en Iris Boel-
houwer geen Mark Rutte en Hugo de
Jonge. Wat kan de KNHS uitrichten tegen
nationale noodverordeningen? Maar in-
teressanter nog is de vraag: moet de
KNHS zich wel wíllen verzetten tegen de
maatschappelijke plicht om bij te dragen
aan inperking van het coronavirus? De
KNHS liet het bij een e-mail aan de inter-
nationale ruiters met het verzoek om hun
deelname aan wedstrijden in het buiten-
land in serieuze overweging te nemen.
Terwijl het water de springruiters aan de
lippen staat en de KNHS danst op het
slappe koord tussen belangenbeharti-
ging en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid, hebben de dressuurruiters iets
heel anders aan hun hoofd. En wie zegt
dat het mogen blijven dragen van een
fraaie zijden hoed minder belangrijk is
dan de strijd om het naakte bestaan?
Het gaat hier immers om een aloude tra-
ditie!
Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, 
Laurens van Lieren, Thamar Zweistra,
Emmelie Scholtens, Madeleine Witte-
Vrees, Diederik van Silfhout, Imke Schel-
lekens-Bartels en nog 142 andere Grand
Prix-toppers roepen de FEI op om de af-
schaffing van hun pronkstuk te herover-
wegen. ‘Wanneer gebeurt er nu eigenlijk
iets in de Grand Prix-ring?’, luidt hun ar-
gument.
Dat is waar. In mijn hele carrière heb ik
maar één ruiter in een Grand Prix-proef
van zijn paard zien vallen. Prinses Natha-
lie van Denemarken lag op het EK in Tu-
rijn in 2007 al bij het groeten naast haar
paard. En daar hield de prinses alleen
een mentale schram aan over.
Ik denk dat die 150 dressuurruiters twee
argumenten over het hoofd hebben ge-
zien. Juist zíj moeten laten zien dat vei-
ligheid een hoofdzaak is. En juist zíj
moeten strijden tegen de traditie die hun
sport vast laat roesten.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur
d.rosie@eisma.nl
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