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Mans gekroond tot verrichtingskampioen
KWPN verrijkt zich met drie zonen van Comme il faut 

Einde ‘vrijspringtijdperk’ komt langzaam maar zeker in zicht

Broers Vis-
sers: ‘Goede
pony’s veran-
deren je’

Vier nieuwe
Friese stam-
boekheng-
sten

Bizarre West-
faalse keu-
ring met on-
gelooflijke
prijzen

Nijhof en Van den Oete-
laar kopen reservekampi-
oen Oldenburg
VECHTA – Team Nijhof en Kees van den
Oetelaar boden in de online veiling van
de Oldenburger Hengstenkeuring het
langste door voor de reservekampioen.
Niet de reservekampioen bij de springers,
zoals men misschien bij dit duo zou ver-
wachten. Voor 281.000 euro werden Nij-
hof en Van den Oetelaar eigenaar van
cat.nr. 49 (For Dance x Blue Hors Zack x
Diamond Hit x Rubinstein I), één van de
meest spectaculair bewegende hengsten
van de keuring met zijn ‘zackige’ achter-
been en het erin klimmen in beweging.
Op de straat presenteerde hij zich eigenlijk
al als de kampioen en in de ereronde liep
hij de kampioen eruit. Het was ook vooral
de beweging die Nijhof en Van den Oete-
laar over de streep trok. “Hij kan fantas-
tisch lopen”, zegt Nijhof over de nieuwe
aanwinst. De doorgespierde bruine (1,67
m.) zou misschien een tikje langer kunnen
zijn in het lijf, maar daarover maakt Nijhof
zich geen zorgen. “Zowel de vader als de
moeder zijn grote royale paarden en ook
verderop in de pedigree zijn het allemaal
hengsten met maat en formaat. Genetisch
gezien zit er juist maat en formaat in dit
bloed.” 

»Lees verder: op pag. 13

Werner Schade en Hanno-
ver schikken: gouden
handdruk van 145.000
euro

VERDEN – De op staande voet ontslagen
fokkerijleider dr. Werner Schade en het
Hannoveraanse stamboek zijn tot een
schikking gekomen in hun arbeidsrechte-
lijke geschil. Onderdeel van die schikking:
een gouden handdruk van 145.000 euro. 
De rechter stelde op de laatste zitting in
de arbeidsrechtelijke zaak dit bedrag voor,
plus het achterstallig loon van mei tot en
met december 2019. Daarnaast moet het
stamboek een goede referentie afgeven
over Schade en een persbericht publiceren
om de beschadigde reputatie van Schade
te herstellen. 
Aan Züchterforum laat de rechtbank van
Verden weten dat de twee partijen tot
deze schikking zijn gekomen.

Saut Hermès annuleert
CSI5* Parijs in 2021
PARIJS – De organisatie van Saut Hermès
in Parijs heeft bekend gemaakt dat de
CSI5*-wedstrijd, die verreden zou worden
van 19 tot 21 maart 2021, geen doorgang
vindt in verband met het coronavirus. Het
concours wordt al sinds 2010 georgani-
seerd en vindt elk jaar plaats onder het
glazen dak van het Grand Palais in Parijs.
In 2022 staat het evenement op de
agenda van 18 tot 20 maart.
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door Jacquelien van Tartwijk

Seiger, bekend als fan van Comme
il faut, vond Mans als veulen bij
zijn Duitse fokker die hem fokte
uit de 1,40 m-merrie Quitania
(Quidam Rubin x Charisma x
Pilot). “Een verschrikkelijk mooi
veulen.” Op de voorkeuring van
Westfalen was hij een blikvanger,
maar op de hoofdkeuring werd hij
niet goedgekeurd. “Ik wilde hem
niet in de veiling doen, mogelijk
heeft dat meegespeeld, maar hij
sprong ook niet zo overtuigend op
die hoofdkeuring.” Daarna is
Mans wel geaccepteerd in Olden-
burg en is dus nu als verrichtings-
topper ingeschreven bij het
KWPN.
Seiger geeft aan dat zich al een
paar kopers hebben gemeld, maar

hij wil hem het liefst zelf nog even
aanhouden. “Je hebt maar heel
weinig van deze complete heng-
sten. Het liefst wil ik hem op een
goed dekstation neerzetten waar
hij veel merries kan dekken. En
over een paar jaar is het ook nog
een goed sportpaard.” 

Geen ondereind
Er werden nog twee driejarige
zonen van Comme il faut inge-
schreven en ook twee van Aganix
de Seigneur. Daarnaast leverden
twee hengsten een zoon uit hun
eerste jaargang: Ibolensky en In-
victus. De titel reservekampioen
kwam op naam van Mees van de
Watermolen (Vannan x Caram-
bole) van Jan Greve die naar 87
punten sprong. Mister Hornet
DDH van De Havikerwaard is de

enige overgebleven zoon van Cor-
net Obolensky en volgde met 86
punten. De jury toonde zich uiterst
tevreden met twaalf hengsten die
80 punten en vooral hoger scoor-
den. “Eigenlijk hadden we geen
ondereind van hengsten die net de

75 punten haalden.” De hengsten
die nu iets onder de 80 punten zit-
ten behoren volgens juryvoorzitter
Cor Loeffen dan weer bij het bo-
veneind wat betreft hun pedigree. 

»Lees verder: op pag. 4-5 en 8-9

door Esther Berendsen

Er is een verschuiving gaande naar
later testen, dichter bij het fokdoel,
geven fokkerijraadslid Koos Pop-
pelaars en waarnemend voorzitter
Hans van der Louw los van elkaar
aan. Dat is breed gedragen en een
goede zaak, menen zij. Zo zijn er
vraagtekens over de waarde van
het vrijspringen. Poppelaars: “De
meest opvallende hengsten tijdens
het vrijspringen zijn zeker niet al-
tijd de beste hengsten in het ver-
richtingsonderzoek en de verrich-
tingstopper blijkt daarnaast ook
niet vaak een goede vererver.”
Ook het welzijn is en blijft een
punt van aandacht. Te jong, te veel
en niet (altijd) natuurlijk, in het
kort.

Heel systeem
Redenen genoeg dus om te stop-
pen met het vrijspringen. Toch
kan het niet zomaar van het pro-
gramma geveegd worden. In de
eerste plaats omdat het KWPN
een vereniging is en een meerder-

heid van de leden het er dus mee
eens moet zijn. Maar, wat hoofd
fokkerijzaken Ralph van Venrooij
betreft, ook omdat het vrijsprin-
gen meer oplevert dan een even-
tuele aanwijzing voor het verrich-
tingsonderzoek; het geeft ook
heel veel waardevolle fokkerij-in-
formatie. “Niet alleen over de
hengst zelf, maar juist ook over
hoe de vaders vererven. Hoe
komen we zonder vrijspringen
aan informatie over de nafok van
jongere hengsten? Wat betekent
het voor de fokwaarden? Het is
een heel systeem dat met elkaar
samenhangt, waardoor het niet
eenvoudig is om dit te verande-
ren.” En dan is er nog ‘Den
Bosch’, een evenement dat het
KWPN begrijpelijkerwijs niet wil
kwijtraken. Lastig dus, maar dat
wil niet zeggen dat er niks moet
gebeuren. Ook daarover zijn de
heren het wel eens. 

»Lees verder op: pag. 3

ERMELO – In alle rust deden dinsdag dertien driejarige, drie
vierjarige en een vijfjarige springhengst eindexamen van het
KWPN-verrichtingsonderzoek dat slechts 21 dagen heeft ge-
duurd. Alle zeventien hengsten werden ingeschreven. Via de her-
kansing onder het zadel in september werd de toen nog naamloze
zoon van Comme il faut aangewezen. En die nu tot Mans ge-
doopte hengst van Herman Seiger werd met 88 punten gekroond
tot enigszins verrassende verrichtingskampioen.

ERMELO – “Het vrijspringen van de jonge hengsten op tweeja-
rige leeftijd en vooral de training in de voorbereiding daarop is
een punt van een discussie. Het voorstellen onder het zadel, op la-
tere leeftijd, geeft meer informatie en ligt dichter bij het fokdoel.”
Dat zei Cor Loeffen, voorzitter van de KWPN Hengstenkeurings-
commissie springen, vorige week in de Paardenkrant. Navraag
leert dat fokkerijraadsleden en Ralph van Venrooij op dezelfde
lijn zitten. Toch zal er nog heel wat water door de Rijn stromen
voor de kooi verleden tijd is.

7
Herkanser
Markant
wordt Gel-
derse topper

Mans, één van de drie ingeschreven Comme il faut-zonen, gaat met 88 punten
de boeken in als verrichtingskampioen. FOTO PAARDENKRANT / MELANIE BREVINK-VAN DIJK
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Wie bereikt u met Paardenkrant - Horses.nl
Met de Paardenkrant, het ondernemersmagazine Extra, Horses.nl, de nieuwsbrieven van Horses, de social media kanalen en de fokkerijdagen 
worden de volgende doelgroepen bereikt: fokkers, sporters op hoger niveau in alle disciplines en ondernemers, allen in de leeftijdscategorie van 
15 tot 75 jaar. Binnen deze groep vallen ook (semi)professionele stallen. 
Waar de Paardenkrant achtergrondverhalen en verdieping van het laatste hippische nieuws biedt en de lezers laat genieten van mooie 
leesverhalen en reportages, heeft het ondernemersmagazine Extra de focus op ondernemen.
Horses.nl biedt 24/7 het laatste nieuws in de paardenwereld. Dankzij de techniek achter deze website kunnen bezoekers hun eigen 
nieuwsoverzicht samenstellen.
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Twee KFPS-bestuursleden weg en CO opgeschort?

Spoor terug:
eventing- en
springtopper
Denver

Bachmann
Andersen:
‘Geen plan
toen ik Blue
Hors verliet’

Wesley Mul-
der: ‘Ik doe
het niet meer
voor het
strikje’

FEI past reglementen WB-
kwalificaties dressuur aan
LAUSANNE – Vanwege het uitvallen van
een aantal kwalificatiewedstrijden past de
FEI de reglementen voor de Wereldbeker-
kwalificaties in de discipline dressuur aan
om toch nog een finale te kunnen organi-
seren. 
Voor de Noord-Amerikaanse kwalificatie-
wedstrijden werden er al wijzigingen door-
gevoerd. Wijzigingen die in de Europese
liga nodig zijn om een Wereldbekerfinale
te kunnen laten plaatsvinden volgen later.
Bij de Noord-Amerikaanse kwalificatiewed-
strijden golden de drie beste resultaten
voor deelname aan de finale. Dit aantal is
omlaag gebracht naar twee.
In de Europese liga is Stuttgart (en zijn op-
volger Frankfurt) al uitgevallen. Op dit mo-
ment staan er nog drie wedstrijden op de
kalender, maar het is de vraag of deze
doorgang vinden. 
Salzburg staat als eerst gepland van 3 tot
6 december. In 2021 wordt de kwalificatie
in Neumünster van 18 tot 21 februari ver-
reden en als afsluiter staat de kwalificatie
in Den Bosch bij The Dutch Masters op het
programma. De finale zal begin april in Gö-
teborg plaatsvinden.
In oktober kon in het Deense Vilhelmsborg
de eerste Wereldbekerkwalificatie nog wel
plaatsvinden. Cathrine Dufour schreef de
Grand Prix en de Kür op muziek op haar
naam met de tienjarige Bohemian (v. Bor-
deaux) en pakte zo de eerste Wereldbe-
kerpunten. In beide proeven hield de com-
binatie de Duitse Isabell Werth met haar
veertienjarige Emilio (v. Ehrenpreis NRW)
achter zich.

Nane 492 op middenstip
Heerenveen voor KWF
HEERENVEEN – Het is geen alledaags
plaatje; een Friese hengst op de midden-
stip van het Abe Lenstra stadion, maar
voor KWF maakte het bestuur van Heeren-
veen nu een uitzondering. 
“We willen graag meewerken aan het
goede doel”, vertelt Martin Koopman,
commercieel manager bij SC Heerenveen
over de fotoshoot van Nane 492 deze
week midden in het stadion. 
En zo stond KFPS stamboekhengst Nane
492 middenin het Abe Lenstra stadion
klaar voor een fotoshoot voor de ‘KWF
Horse, man & passion kalender’ die door
Sabien Zwaga, Louwrens Mellema en fo-
tograaf Ryanne Tigchelaar wordt uitge-
bracht.
Ook Germ Aise en Nynke Bouma van
Hengstenhouderij Henswoude waren
meteen enthousiast om met Nane 492
naar Heerenveen te komen. “Zo’n kans
krijg je nooit meer.” 
Jaren geleden hadden ze ook al eens ge-
probeerd om dit kunstje uit te halen met
Riemer 379 – vernoemd naar oud voorzit-
ter van de voetbalclub Riemer van der
Velde. Toen lukte het niet, nu met Nane
492 dus wel.
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tenaf is de tuigpaardfokkerij ten
dode opgeschreven

• Volg het laatste hippische nieuws

door Mirjam Hommes

“Ik ben er op eigen initiatief don-
derdagavond 5 november mee op-
gehouden”, vertelt Pots aan deze
krant. “We doen ieder jaar in het
najaar vanuit het bestuur een voor-
dracht aan de ledenraad voor de
hengstenkeuringsjury. Dat was dit
jaar een heikel punt.” Het KFPS-
bestuur en de ledenraad zijn al
maanden met elkaar in overleg
over de invulling van de hengsten-
keuringsjury. 
Pots: “Op 3 oktober hadden we in

Emmeloord een hectische verga-
dering met de ledenraad, na het
vertrek van Wiebe Wieling. Omdat
de voordracht van de hengstenkeu-
ringsjury zo gevoelig lag, is het
bestuur toen aangevuld met drie
mensen uit de ledenraad, om
samen tot een voordracht te
komen.”

Voordracht afgewezen
“Uiterlijk 1 november moest de
voordracht er liggen”, vertelt Ge-
ralt Pots. “We hebben intensief
naar de mogelijkheden gekeken
om te komen tot een goede en
evenwichtige samenstelling van
de hengstenkeuringsjury en heb-
ben gesprekken gevoerd met de
direct betrokkenen. Dit heeft uit-
eindelijk geleid tot een voor-
dracht waar het gehele bestuur
achter kon staan. Nu ook de drie

nieuwe bestuursleden hun goed-
keuring aan deze voordracht had-
den gegeven, had het voor de
hand gelegen dat het merendeel
van de ledenraadsleden zou in-
stemmen.” Dat laatste gebeurde
echter niet. De ledenraad kan een
voordracht met twee derde van de
stemmen (of meer) tegenhouden
en stemde in deze kwestie bijna
unaniem tegen.

»Lees verder op pag. 3

DRACHTEN – Vorige week
stapten zowel reglementair
voorzitter Geralt Pots als be-
stuurslid Sieneke Mekkes per
direct uit het KFPS-bestuur,
wegens ‘een verschil van in-
zicht met de ledenraad over de
samenstelling van de hengsten-
keuringsjury’. Direct daarna
schortte de betreffende jury
haar werkzaamheden bij het
Centraal Onderzoek op. Het
eindexamen van de jonge
hengsten staat voor zaterdag
14 november gepland.

6
Topruiters
mogen met
speciale vrij-
stelling naar
Amerika

Het KFPS kreeg
afgelopen week
te maken met
twee bestuursle-
den die vertrek-
ken en een jury
die haar werk-
zaamheden voor
het Centraal On-
derzoek op-
schort. De aan-
leiding hiervoor
is de discussie
over de invulling
van de heng-
stenkeuringsjury.
FOTO JOHANNA FABER
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Geachte abonnee,
Helaas heeft u afgelopen weken één of meerdere keren langer moeten wachten
voordat uw Paardenkrant werd bezorgd. Dat vinden wij heel vervelend. Vanzelf-
sprekend hebben wij contact gehad met onze partners om de oorzaak van het
probleem te achterhalen. Het blijkt dat postbezorger PostNL op dit moment te
maken heeft met een groot ziekteverzuim onder haar personeelsleden vanwege
het coronavirus. Hierdoor kan de 24-uursservice die zij normaal bieden nu niet
100% gegarandeerd worden. PostNL heeft ons verzekerd er alles aan te doen
om vertraging in de bezorging te voorkomen of tot een minimum te beperken.
Wij hopen dat u in deze bijzondere situatie hiervoor begrip wilt hebben. Wij blij-
ven ons ondanks alle beperkingen inzetten om u iedere week op de hoogte te
houden van het nieuws en achtergronden in de paardensector.

Hartelijke groet,
Dorien van Dijk, uitgever Paardenkrant 

LUTTENBERG – For Romance had vorige week woensdag op de
IBOP in Luttenberg een stevige vinger in de pap. Niet alleen slaagden
alle drie de aangeboden For Romance-dochters ruimschoots voor de
test, hij leverde ook de absolute topper van de dag met Escalove (mv.
San Amour I). Deze fraaie dressuurmerrie – mooi, zwart, naar boven
bewegend en schakelend met het grootste gemak – liep 91,5 punten bij
elkaar onder het zadel van Mandy Dokter, die sinds een jaar werkzaam
is voor eigenaar Stoeterij Turfhorst BV. Op de stamboekkeuring na af-
loop van de IBOP, waar Thom Koele haar presenteerde aan juryleden
Marian Dorresteijn en Floor Dröge, werd ze elite. FOTO PAARDENKRANT/MELANIE BRE-

VINK-VAN DIJK

»Lees verder op pag. 15

91,5 punten in IBOP voor Olden-
burgs gefokte Escalove

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 
nummer 65213572. Prijzen zijn per plaatsing in euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% btw.  Contractperiode: 12 maanden, ingangsdatum 
uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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Zonder ijzers: zouden we dat vaker moeten doen?

Afwijzing
vanwege ha-
zehak en
reebeen
onder loep

Animo voor
hengstenkeu-
ring onver-
minderd
groot

Terug in de
tijd: Hackney-
hengst Li-
berty Light

WK Jonge dressuurpaar-
den alleen toegankelijk
met negatieve coronatest
VERDEN – De World Breeding Federation
of Sport Horses (WBFSH) heeft laten weten
dat er een negatieve coronatest overlegd
moet worden om Duitsland in te mogen
voor het WK Jonge Dressuurpaarden dat
van 10 tot en met 13 december plaats-
vindt in Verden. Deze test mag niet ouder
zijn dan 48 uur. 
Voor de terugreis raadt de WBFSH iedereen
aan om goed in de gaten te houden
welke regels er gelden voor wanneer je uit
Duitsland terugkomt naar huis. Eerder werd
al bekend gemaakt dat er geen publiek
aanwezig mag zijn.

Emile Hendrix stopt als
KNHS Bestuurslid
ERMELO – Het vertrek van Emile Hendrix
als KNHS Bestuurslid nadert. Op de laatste
KNHS Ledenraadsvergadering werd er bij
zijn vertrek stilgestaan. 
Het proces om een waardig opvolger te
vinden voor Hendrix is in een vergevorderd
stadium, meldt de KNHS. Tot die tijd is Hen-
drix bereid gevonden om zijn rol in het
KNHS Bestuur te blijven vervullen. Voorzitter
Cees Roozemond sprak daarvoor zijn dank
uit. Emile Hendrix benadrukte in zijn af-
scheidswoord de verantwoording die we
gezamenlijk hebben voor de sport. “Ik heb
een grote wens, dat is dat we over hon-
derd jaar nog steeds deze mooie sport
kunnen bedrijven. Die verantwoordelijkheid
ligt bij ons allemaal. We moeten onze sport
zo goed mogelijk naar buiten brengen, met
het welzijn van het paard voorop.”

Mogelijk toeschouwers en
geen quarantaineplicht bij
Olympische Spelen
TOKIO – Er komt geen quarantaineplicht
voor sporters die volgend jaar aan de
Olympische Spelen in Tokio meedoen. Dat
heeft de organisatie bekend gemaakt. De
Japanners kijken nog of alleen een ver-
plichte coronatest voor vertrek naar Tokio
nodig is of dat er nog aanvullende maat-
regelen genomen moeten worden.
Op de Olympische Spelen in Tokio zijn dui-
zenden mensen aanwezig. Het is de be-
doeling dat ook toeschouwers uit het bui-
tenland worden toegelaten. Zij moeten
zich bij aankomst laten testen, omdat het
onmogelijk is om een quarantaineperiode
van twee weken in te stellen. 
De hoeveelheid fans die toegestaan is
hangt af van de ontwikkelingen de ko-
mende tijd. Meer duidelijkheid hierover
wordt in voorjaar van 2021 verwacht.
Deelnemers moeten in hun eigen omge-
ving blijven en worden met speciaal ver-
voer naar wedstrijden en trainingsaccom-
modaties gebracht. 
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door Esther Berendsen

De Zwitserse springruiter Beat
Mändli heeft dit jaar bewezen dat
het kan: een Grand Prix winnen
met een paard zonder ijzers. Met
Vic des Cerisiers won hij begin ok-
tober de 137.000 dollar Coca-Cola
Grand Prix CSI3* in Tryon. In to-
taal heeft de Zwitser nu zeventien
paarden zonder ijzers, maar of dat
zo blijft weet hij nog niet. “Ik had
het geluk dat ik in Amerika ver-
bleef op een boerderij met ver-
schillende soorten goede bodems.
Daarmee bedoel ik geen stenen en
beton, maar wel deels gehard en
dus met veel variatie. Hoe lang ik
de paarden ijzerloos laat, weet ik
niet. Maar ik kan wel zeggen dat
alle paarden er op een bepaalde
manier van hebben geprofiteerd.”

Zonder ijzers, tenzij
In Nederland zijn Steven Veldhuis

en Jan Greve groot voorstander
van ‘blote voeten’. “Vroeger was
het ‘met ijzers, tenzij…’ en nu het
is het ‘zonder ijzers, tenzij…’, ver-
telt Greve. 
Hij vervolgt: “Als het heel goed
was om op ijzers te lopen waren ze
er wel mee geboren. Zonder ijzers
kan het hoefmechanisme optimaal
functioneren, je maakt de voeten
niet kapot met nagels, het paard
loopt het meest natuurlijk, je ver-
zwaart de voet niet. Dat is dus het
best. Tenzij… de bodem te glad is,
of de hoeven te veel slijten, of je
dressuurpaard te weinig knie-actie
heeft. Dan kun je voor een ijzer
kiezen.”

»Lees verder op pag. 10-11

DOETINCHEM – Een paard
dat wat serieuzer aan het werk
komt, wordt vaak ‘netjes op de
ijzers gezet.’ Het hoort erbij,
zoals een zweepje hoort bij de
standaarduitrusting van een
manegeruiter. Tegelijkertijd is
er ook een groep die zweert bij
natuurlijk bekappen (en dus
geen ijzers), maar dat zijn over
het algemeen geen wedstrijd-
ruiters. Hier en daar zien we
een paard in de ring met blote
voeten. Gaan we dat vaker zien
en is dat wenselijk? We vroe-
gen het aan ruiters, de hoef-
smid van TeamNL, een docent
van de opleiding tot hoefsmid,
een osteopaat. En Jan Greve,
voor wie het heel duidelijk is:
“We kunnen de natuur niet
verslaan.”
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Soederhui-
zen: ‘Pas
later bleek
hoe goed hij
was’

Springruiter Steven Veldhuis, hier met Je Suis Equus Tame van Jan Greve, heeft zijn paarden het liefst blootsvoets. Hij kiest
daar vooral om rijtechnische redenen voor en het gaat hem vooral om de voorvoeten. “Paarden op ijzers lopen met meer
knie-actie, of gaan zwaaien. Zonder ijzers voor gaan ze vlakker lopen en kunnen ze hun achterbenen beter gebruiken.” FOTO
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ERMELO – De Gelderse merrie Lonnie (v. Floris BS) was zaterdag
pas voor de derde keer van huis, maar dat weerhield haar er niet van
om in Ermelo een heel goede IBOP te lopen. Onder het zadel van Sha-
ron van Malsen liep ze naar 79 punten. Fokker en eigenaar is Han Fok-
kink, die grootmoeder Nadien (Zep x Natuur) destijds samen met wijlen
Gert Hofs aankocht. Zij is ook de moeder van de hengst Vitens (v. Par-
cival). “Ik heb zijn halfzus Evelyn aangehouden voor de fokkerij”, ver-
telt Fokkink. Deze elite-sportmerrie heeft Grand Prix-hengst Johnson
(v. Jazz) als vader. “Ik was zelf weg van Jazz, maar die was destijds zo
populair dat er ook een prijskaartje aanhing. Zo kwam ik uit bij
Johnson, die gezien zijn moederlijn heel goed in de Gelderse fokrich-
ting past.” 
Lonnie is het eerste veulen van Evelyn, waarbij Fokkink met Floris
weer iets terugging richting het Gelders ras om te kijken hoe de merrie
fokt. “Alle paarden uit deze stam zijn heel werkwillig. Ook Lonnie
heeft altijd plezier in het werk.” Omdat ze vorig jaar nog veel te jeugdig
was, ging Lonnie afgelopen zomer als vierjarige naar de stamboekkeu-
ring. Ze werd opgenomen met 80 punten voor beweging en 75 voor ex-
terieur. Dankzij de goede IBOP werd ze zaterdag elite. FOTO THEO JANSSEN

»Lees verder op pag. 14

Fokkink: ‘Lonnie heeft altijd 
plezier in het werk’

In verband met de actuele verslag-
geving over de KWPN eindpresenta-
tie van spring- en Gelderse heng-
sten verschijnt de Paardenkrant
volgende week op donderdag.
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Twee KFPS-bestuursleden weg en CO opgeschort?

Spoor terug:
eventing- en
springtopper
Denver

Bachmann
Andersen:
‘Geen plan
toen ik Blue
Hors verliet’

Wesley Mul-
der: ‘Ik doe
het niet meer
voor het
strikje’

FEI past reglementen WB-
kwalificaties dressuur aan
LAUSANNE – Vanwege het uitvallen van
een aantal kwalificatiewedstrijden past de
FEI de reglementen voor de Wereldbeker-
kwalificaties in de discipline dressuur aan
om toch nog een finale te kunnen organi-
seren. 
Voor de Noord-Amerikaanse kwalificatie-
wedstrijden werden er al wijzigingen door-
gevoerd. Wijzigingen die in de Europese
liga nodig zijn om een Wereldbekerfinale
te kunnen laten plaatsvinden volgen later.
Bij de Noord-Amerikaanse kwalificatiewed-
strijden golden de drie beste resultaten
voor deelname aan de finale. Dit aantal is
omlaag gebracht naar twee.
In de Europese liga is Stuttgart (en zijn op-
volger Frankfurt) al uitgevallen. Op dit mo-
ment staan er nog drie wedstrijden op de
kalender, maar het is de vraag of deze
doorgang vinden. 
Salzburg staat als eerst gepland van 3 tot
6 december. In 2021 wordt de kwalificatie
in Neumünster van 18 tot 21 februari ver-
reden en als afsluiter staat de kwalificatie
in Den Bosch bij The Dutch Masters op het
programma. De finale zal begin april in Gö-
teborg plaatsvinden.
In oktober kon in het Deense Vilhelmsborg
de eerste Wereldbekerkwalificatie nog wel
plaatsvinden. Cathrine Dufour schreef de
Grand Prix en de Kür op muziek op haar
naam met de tienjarige Bohemian (v. Bor-
deaux) en pakte zo de eerste Wereldbe-
kerpunten. In beide proeven hield de com-
binatie de Duitse Isabell Werth met haar
veertienjarige Emilio (v. Ehrenpreis NRW)
achter zich.

Nane 492 op middenstip
Heerenveen voor KWF
HEERENVEEN – Het is geen alledaags
plaatje; een Friese hengst op de midden-
stip van het Abe Lenstra stadion, maar
voor KWF maakte het bestuur van Heeren-
veen nu een uitzondering. 
“We willen graag meewerken aan het
goede doel”, vertelt Martin Koopman,
commercieel manager bij SC Heerenveen
over de fotoshoot van Nane 492 deze
week midden in het stadion. 
En zo stond KFPS stamboekhengst Nane
492 middenin het Abe Lenstra stadion
klaar voor een fotoshoot voor de ‘KWF
Horse, man & passion kalender’ die door
Sabien Zwaga, Louwrens Mellema en fo-
tograaf Ryanne Tigchelaar wordt uitge-
bracht.
Ook Germ Aise en Nynke Bouma van
Hengstenhouderij Henswoude waren
meteen enthousiast om met Nane 492
naar Heerenveen te komen. “Zo’n kans
krijg je nooit meer.” 
Jaren geleden hadden ze ook al eens ge-
probeerd om dit kunstje uit te halen met
Riemer 379 – vernoemd naar oud voorzit-
ter van de voetbalclub Riemer van der
Velde. Toen lukte het niet, nu met Nane
492 dus wel.

Horses.nl
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• Poll: Zonder invloeden van bui-

tenaf is de tuigpaardfokkerij ten
dode opgeschreven

• Volg het laatste hippische nieuws

door Mirjam Hommes

“Ik ben er op eigen initiatief don-
derdagavond 5 november mee op-
gehouden”, vertelt Pots aan deze
krant. “We doen ieder jaar in het
najaar vanuit het bestuur een voor-
dracht aan de ledenraad voor de
hengstenkeuringsjury. Dat was dit
jaar een heikel punt.” Het KFPS-
bestuur en de ledenraad zijn al
maanden met elkaar in overleg
over de invulling van de hengsten-
keuringsjury. 
Pots: “Op 3 oktober hadden we in

Emmeloord een hectische verga-
dering met de ledenraad, na het
vertrek van Wiebe Wieling. Omdat
de voordracht van de hengstenkeu-
ringsjury zo gevoelig lag, is het
bestuur toen aangevuld met drie
mensen uit de ledenraad, om
samen tot een voordracht te
komen.”

Voordracht afgewezen
“Uiterlijk 1 november moest de
voordracht er liggen”, vertelt Ge-
ralt Pots. “We hebben intensief
naar de mogelijkheden gekeken
om te komen tot een goede en
evenwichtige samenstelling van
de hengstenkeuringsjury en heb-
ben gesprekken gevoerd met de
direct betrokkenen. Dit heeft uit-
eindelijk geleid tot een voor-
dracht waar het gehele bestuur
achter kon staan. Nu ook de drie

nieuwe bestuursleden hun goed-
keuring aan deze voordracht had-
den gegeven, had het voor de
hand gelegen dat het merendeel
van de ledenraadsleden zou in-
stemmen.” Dat laatste gebeurde
echter niet. De ledenraad kan een
voordracht met twee derde van de
stemmen (of meer) tegenhouden
en stemde in deze kwestie bijna
unaniem tegen.

»Lees verder op pag. 3

DRACHTEN – Vorige week
stapten zowel reglementair
voorzitter Geralt Pots als be-
stuurslid Sieneke Mekkes per
direct uit het KFPS-bestuur,
wegens ‘een verschil van in-
zicht met de ledenraad over de
samenstelling van de hengsten-
keuringsjury’. Direct daarna
schortte de betreffende jury
haar werkzaamheden bij het
Centraal Onderzoek op. Het
eindexamen van de jonge
hengsten staat voor zaterdag
14 november gepland.

6
Topruiters
mogen met
speciale vrij-
stelling naar
Amerika

Het KFPS kreeg
afgelopen week
te maken met
twee bestuursle-
den die vertrek-
ken en een jury
die haar werk-
zaamheden voor
het Centraal On-
derzoek op-
schort. De aan-
leiding hiervoor
is de discussie
over de invulling
van de heng-
stenkeuringsjury.
FOTO JOHANNA FABER

V E E W A G E N S

Uw adres voor uw paardenwagen  
van 2 tot 10 paards

0162-318240 / info@tvw-veewagens.com

Ook voor onderhoud en reparatie

Geachte abonnee,
Helaas heeft u afgelopen weken één of meerdere keren langer moeten wachten
voordat uw Paardenkrant werd bezorgd. Dat vinden wij heel vervelend. Vanzelf-
sprekend hebben wij contact gehad met onze partners om de oorzaak van het
probleem te achterhalen. Het blijkt dat postbezorger PostNL op dit moment te
maken heeft met een groot ziekteverzuim onder haar personeelsleden vanwege
het coronavirus. Hierdoor kan de 24-uursservice die zij normaal bieden nu niet
100% gegarandeerd worden. PostNL heeft ons verzekerd er alles aan te doen
om vertraging in de bezorging te voorkomen of tot een minimum te beperken.
Wij hopen dat u in deze bijzondere situatie hiervoor begrip wilt hebben. Wij blij-
ven ons ondanks alle beperkingen inzetten om u iedere week op de hoogte te
houden van het nieuws en achtergronden in de paardensector.

Hartelijke groet,
Dorien van Dijk, uitgever Paardenkrant 

LUTTENBERG – For Romance had vorige week woensdag op de
IBOP in Luttenberg een stevige vinger in de pap. Niet alleen slaagden
alle drie de aangeboden For Romance-dochters ruimschoots voor de
test, hij leverde ook de absolute topper van de dag met Escalove (mv.
San Amour I). Deze fraaie dressuurmerrie – mooi, zwart, naar boven
bewegend en schakelend met het grootste gemak – liep 91,5 punten bij
elkaar onder het zadel van Mandy Dokter, die sinds een jaar werkzaam
is voor eigenaar Stoeterij Turfhorst BV. Op de stamboekkeuring na af-
loop van de IBOP, waar Thom Koele haar presenteerde aan juryleden
Marian Dorresteijn en Floor Dröge, werd ze elite. FOTO PAARDENKRANT/MELANIE BRE-

VINK-VAN DIJK

»Lees verder op pag. 15

91,5 punten in IBOP voor Olden-
burgs gefokte Escalove
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Bloomberg verrassende topper KWPN VO

Drie hengsten ingeschreven na turbulent tuigpaardjaar

Meyer: ‘Fok-
kerij laat zich
niet program-
meren’

Penterman:
‘Ik zit nu al in
de extra tijd’

Schröder:
‘Deze peri-
ode komt
niet eens zo
ongelegen’

Bezorging
Vanwege vertraging bij PostNL is de Paar-
denkrant vorige week later dan u van ons
gewend bent bezorgd. We doen er alles
aan om dit in de toekomst te voorkomen.
Onze excuses voor de overlast!

In Duitsland en België
voorlopig alleen 
wedstrijden voor profs
BERLIJN/BRUSSEL – In Duitsland kunnen in
de ‘Wellenbrecher-Lockdown’ (2 november
- 30 november) alleen nog wedstrijden
voor professionals zonder publiek plaats-
vinden. Alle amateurwedstrijden worden
geschrapt in november. Profs zijn, volgens
de FN: ‘Mensen die in hun levensonder-
houd hoofdzakelijk afhankelijk zijn van het
rijden en trainen van paarden.’ Per deel-
staat gelden verschillende regels voor hoe-
veel mensen gelijktijdig op een accommo-
datie aanwezig mogen zijn voor een
wedstrijd. De Mecklenburger keuring, die
aankomend weekend zou plaatsvinden, is
vanwege de nieuwe maatregelen afge-
zegd. Ook België is tot 13 december in
lockdown en dat heeft gevolgen voor de
(paarden)sport. Ook daar is een uitzonde-
ring voor professionele sporters, die
mogen blijven deelnemen aan wedstrij-
den. Wel is het de vraag of alle CSI’s in Bel-
gië de komende weken kunnen doorgaan.
De bevoegde minister moet daar toestem-
ming voor verlenen. 

Rhino EHV1 in Lelystad en
Ridderkerk
LELYSTAD – Op de Maverick Stables in Le-
lystad is eind vorige week de EHV1-variant
van rhinopneunomie  vastgesteld. Inmid-
dels zijn twee paarden overleden aan het
virus. Tot nu toe zijn zes paarden mogelijk
besmet met het virus. In 2016 is de stal in
Lelystad ook al zwaar getroffen door het
rhinovirus. Daarnaast laat Hippisch Cen-
trum Ridderkerk weten dat op hun stal de
neurologische variant van het virus is vast-
gesteld. Er zijn twaalf noodboxen geplaatst
en op woensdag is een bijeenkomst met
de dierenarts van Dierenkliniek Ridderkerk
die alle vragen zal beantwoorden.

Jumping Mechelen 
afgelast
MECHELEN – De organisatie van Jumping
Mechelen laat weten dat de nieuwe co-
ronamaatregelen als gevolg hebben dat
Jumping Mechelen 2020 geannuleerd
wordt. Het grote concours zou eind de-
cember plaatsvinden en onder meer een
Wereldbekerwedstrijd dressuur en sprin-
gen omvatten. De Wereldbekerwedstrijd
voor vierspannen was al naar De Azelhof
in Lier verplaatst, maar waarschijnlijk valt
ook die wedstrijd onder dit besluit. Voor de
WB-springen zijn in de West-Europese liga
alleen de concoursen in Leipzig (januari)
en Bordeaux (februari) nog niet afgelast.
Voor de WB-dressuur staan in onze regio
officieel Salzburg en Frankfurt (december),
Neumünster (februari) en Den Bosch
(maart) nog op het programma. De finale
staat eind maart gepland in Göteborg.

Horses.nl
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• Poll: Nationale springwedstrijden

moeten opgewaardeerd worden
van trainingsrondje naar ‘echte
wedstrijd’

• Volg het laatste hippische nieuws

door Rick Helmink

Het coronavirus zorgde ervoor dat
dit voorjaar het gehele verrich-
tingsonderzoek uitviel. Van de
jaargang 2020 op de hengstenkeu-
ring zijn nu aan het eind van het
jaar dus maar acht hengsten over-
gebleven. Twee van de tien inge-
schreven hengsten stroomden na-
melijk via de presentatie onder het
zadel in: My Blue Hors Santiano

(v. Sezuan) en McLaren (v. Morri-
cone I). Volgend jaar zijn derhalve
overvolle onderzoeken te ver-
wachten met flink wat overgeble-
ven hengsten van de keuring 2020
en hengsten van de keuring 2021. 

Hoogste punten
De enigen die dit verrichtingson-
derzoek van dichtbij mochten vol-

gen (in verband met de corona-
maatregelen) waren de inzenders
en in de weken richting het exa-
men waren zij ook de enigen die
enige voorspellingen over de uit-
komst konden doen. Bloomberg
(Bon Coeur x Don Index) werd
daarbij weinig getipt als topper,
maar voor de commissie was hij
de nummer één. Commissievoor-

zitter Bert Rutten roemde bij de
bespreking zijn drie goede gan-
gen, het schakelvermogen, de na-
tuurlijke oprichting en fantasti-
sche rijdbaarheid. Hij werd met
88,5 punten ingeschreven, een
halve punt meer dan premiehengst
Blue Hors Monte Carlo TC (v.
Dream Boy). 

»Lees verder op pag. 10-13

door Ria Hekkert

De oogst van de turbulente tuig-
paardhengstenkeuring 2020, met
veel gedoe, persoonlijk leed bij
jury en inzenders, (negatieve)

energie en geldverspilling, resul-
teert uiteindelijk in drie – waarvan
twee voorgeselecteerd op de origi-
nele eerste bezichtiging – inge-
schreven interessante hengsten. Ze
beschikken over een uitzonderlijke

kwaliteit, bijzondere haarkleur met
front, maat en rek uit de eerste
jaargang van respectievelijk In-
diana en Idol en daarnaast een
driekwart Hackney die door zijn
bloedvoering de verwantschap
naar beneden kan bijstellen.

Hel breekt los
De soep werd achteraf niet zo heet
gegeten als hij in januari werd op-
gediend. Of het een gelukkige zet
was om begin januari slechts zes
hengsten aan te wijzen voor de
tweede bezichtiging? Dit onder het
motto dat iedereen die vertrouwen
had in zijn afgewezen hengst via
een extra presentatie in tuig, wat

compensatiepunten opleverde, als-
nog kon instromen. Daarop brak
de hel los. De keuringscommissie
stapte op, het Algemeen Bestuur
schreef een nieuwe keuring uit en
formeerde een nieuwe hengsten-
keuringscommissie, die uiteinde-
lijk negen hengsten aanwees voor
het verrichtingsonderzoek. Ieder-
een gelukkig, maar als er dan ach-
teraf maar drie hengsten – waarvan
twee uit de selectie van de eerste
commissie – worden ingeschre-
ven, rijst de vraag of eigenaren
niet meer vertrouwen in de presta-
ties van hun eigen hengst in tuig
hadden. 

»Lees verder op pag. 10-13

ERMELO – Vorig jaar werd
het KWPN-najaarsverrich-
tingsonderzoek als pilot al te-
ruggebracht naar 35 dagen en
dit jaar werden de driejarige
hengsten voor de eerste keer in
drie weken (achttien dagen om
precies te zijn) beoordeeld. Dat
leverde tien goedgekeurde
hengsten op, die allemaal met
80 punten of meer slaagden. De
helft scoorde zelfs meer dan 85
punten. Als topper kwam de
Duitse Bloomberg (v. Bon
Coeur) uit de bus, hij kreeg
van de jury 88,5 punten. 

ERMELO – Na een turbulent tuigpaardhengstenkeuringsseizoen
konden afgelopen zaterdag drie hengsten in deze fokrichting wor-
den ingeschreven bij het KWPN. Het betreft het natuurtalent
Macho (v. Indiana), die als een happy athlete een topprestatie
neerzette, de over front, maat, extra voorbeengebruik en kleur
(schimmel) beschikkende Magnifiek (v. Idol) en de bloedverver-
ser, de driekwart Hackney Maximiano I&S (v. Baarzens Jagers-
zoon). 

3
Coronatijd:
meer puppy’s
én meer 
pony’s

Bon Coeur-zoon
Bloomberg was
voor de heng-
stenkeurings-
commissie de
nummer één en
werd met 88,5
punten inge-
schreven. FOTO PAAR-

DENKRANT/MELANIE BRE-

VINK-VAN DIJK 
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de nieuwsbrief zelf. Een banner linkt rechtstreeks door naar de website.

Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 80 kb.
• GIF, Jpg, Png
• URL van de landingspagina

Tarief
€ 375 per editie

ADVERTORIAL 

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis
vertoont met de redactionele inhoud van de nieuwsbrief. Een advertorial
linkt rechtstreeks door naar de website.

Specificaties
• Koptekst: max. 50 karakters (max. 7 woorden) inclusief spaties.
   Koptekst niet in kapitalen.
• Bodytekst: max. 350 karakters, (ca. 50 woorden) inclusief spaties
• Foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 120 kb
• URL van de landingspagina

Tarief
€ 375 per editie

23.000 
ABONNEES

19,41%
UNIEKE OPENS

8.500
TOTALE OPENS
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NATIVE ADVERTISING 

Waarom native advertising?
Geloofwaardig. Native advertising staat tussen de redactionele 
artikelen op een onafhankelijke (nieuws)site  of als redactioneel item in 
een magazine. Doordat het bedrijf niet direct hun eigen merk promoot, 
wordt dit als geloofwaardig gezien. Het leidt tot minder weerstand 
en zorgt voor een hoge effectiviteit van de boodschap, waardoor de 
consument uw merk beter zal onthouden.
Relevant. De tekst of de video is speciaal voor je doelgroep geschreven 
en daardoor voor hen interessant en relevant.
Subtiel. Met effectieve native advertising geef je niet meteen weg dat 
het om je merk gaat, maar verpak je de boodschap op een subtiele en 
originele manier.

Native advertising 2020
Native advertising is een effectieve manier van (online) marketing, juist 
omdat het onderscheid tussen de advertentie en de normale content 
niet of nauwelijks is op te merken. Dit doe je door bijvoorbeeld het 
design en de content aan te passen aan de omgeving. Vaak houdt dit in 
dat je content eerder zal worden gedeeld als waardevolle content.

Native advertising formats
Paardenkrant (Extra) biedt op het vlak van Native advertising diverse 
formats aan:
• ‘In samenwerking met...’ 
• Product placement
• Product/dienst check 
•	 Artikel	over	een	specifiek	onderwerp
Een ‘in samenwerking met…’ artikel, is een artikel dat is gemaakt 
door de redactie van Paardenkrant (Extra) in samenwerking met de 
klant. De redacteur stelt in samenwerking met de klant de content 
op en publiceert dit als een redactioneel item, waarbij wel duidelijk 
wordt aangegeven dat het om een samenwerking tussen klant en 
redactie	gaat.	Dit	artikel	wordt	specifiek	via	het	gekozen	kanaal	van	
Paardenkrant (Extra) verspreid. Dit kan in het magazine zijn, maar ook 
als online artikel.  

CONTENT MARKETING

Wat is content marketing precies? En wat is bijvoorbeeld het verschil 
met een advertentie? Is een reclamefolder of advertorial met uitleg over 
uw product ook content marketing? En wat als u een video maakt met 
de voordelen, werking en toepassing van uw product voor de bouw?
Onderstaande	definitie	geeft	helderheid	en	vat	samen	waar	content	
marketing voor staat: “Het creëren en verspreiden van waardevolle 
content om een loyaal en betrokken publiek te vinden, te binden en te 
activeren.” Meer informatie vindt u op: eismacontentmarketing.nl

Eisma Horsesmedia
Natuurlijk kunnen we voor u ook veel betekenen bij het bereiken van uw 
doelgroep en bijvoorbeeld het genereren van leads. Denk hierbij aan 
het plaatsen en verspreiden van praktijkcases, whitepapers en video’s 
via onze kanalen. Heeft u vragen over communicatiemogelijkheden 
in onze vakbladen, websites of andere media? Kijk dan op 
adverterenbijeisma.nl/eisma-horsesmedia of neem contact op met uw 
accountmanager.

content marketing: content met een verhaal
Steeds vaker melden zich klanten bij Eisma, die vragen of Eisma hen 
kan helpen ‘met het vertellen van hun verhaal’. Bij Eisma weten we 
hoe we die verhalen moeten vertellen. We doen dit tenslotte al voor 
onze eigen merken. Ons uitgeefbedrijf heeft daarvoor onafhankelijke 
redacteuren in dienst die weten hoe een sector beweegt.

De meest gebruikte contentformats

Klik hier voor meer informatie over contentformats

Project documentatie
Er is een prachtig project opgeleverd waarin uw product is verwerkt. 
Een mooi voorbeeld van wat er met uw producten kan gebeuren 
en hoe ze verwerkt moeten worden. En u wilt dit laten zien aan uw 
klanten en potentiële klanten. Onze redactie kan voor u hiervan 
projectdocumentatie maken. Zij gaan dan aan de slag met een door u 
uitgekozen project en maken daarvan een video, artikel en foto’s.
Een projectdocumentatie bestaat uit een video van anderhalve minuut, 
10 foto’s, een 2/1 pagina artikel en een korte projectbeschrijving (300 
woorden).

Infographic 
Een infographic is een combinatie van tekst en illustratie(s). Deze 
illustraties	kunnen	onder	andere	bestaan	uit	grafieken,	schema’s,	
diagrammen, iconen of kaarten. Samen met de tekst vertellen ze een 
verhaal. Infographics worden gebruikt om snel en duidelijk informatie 
of kennis over te brengen en zijn een goede manier om complexe data, 
gebeurtenissen of processen te visualiseren.
Over het algemeen bestaat een infographic uit zes tot acht ‘illustraties’ 
en een tekst van 150 woorden. Hierin is variatie mogelijk, afhankelijk van 
de boodschap die u wilt vertellen.

• Projectdocumentatie 
• Infographic 
• Blog 
• Whitepaper 
• Video 
• Animatievideo 
• Productvideo 

• Bedrijfsvideo 
• Beursvideo 
• Eventregistratie 
• Sponsored magazine 
• Webinar 
• Webinar 
• Webinar 2.0

Kijk voor 
voorbeelden en  

succesverhalen op 
adverterenbijeisma.nl/eisma-horsesmedia

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 
nummer 65213572. Prijzen zijn per plaatsing in euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% btw.  Contractperiode: 12 maanden, ingangsdatum 
uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.



TARIEFKAART 2021

De paardensport is een erg 
leuke sport, maar kan ook 
best gevaarlijk zijn. 
Hoewel het heel fijn is om met 
paarden te knuffelen, blijven ze 
van nature vluchtdieren. 

Dat betekent dat ze snel schrikken of bang zijn en daarom moet je goed oppassen. 
Draag dan ook altijd bescherming als je een paard gaat verzorgen of berijden.  

Jaarlijks lopen 66.000 ruiters 
blessures op door een ongeval 
met een paard.

15% moet naar de spoedeisende 
hulp in het ziekenhuis 
(Veiligheid, 2014). 

Zowel bij wedstrijden en ritjes als bij 
het verzorgen van je paard. 

Er zijn tegenwoordig hele mooie, 
hippe caps te koop. 

Zorg ervoor dat je cap goed 
past en juist is ingesteld en  
niet te groot of te klein is. 

Het is het beste om zelf een cap 
te kopen in plaats van eentje te 
lenen. Dan weet je zeker dat de 
cap onbeschadigd is. 

Wees je bewust van je omgeving en 
zaken waar je paard van kan schrikken. 
Denk aan vreemde objecten of rare geluiden. 

Let op je eigen houding. Als jij 
bang en onzeker bent, dan zal 
je paard dat aanvoelen. Blijf je 
rustig, dan wordt je paard ook  
rustiger. 

Let goed op hoe je paard zich 
gedraagt en pas extra op als je 
voelt dat je paard onrustig is.

Check (of vraag je ouders) of de 
cap voldoet aan de Europese norm. 
Dat betekent dat je cap veilig is 
en maximale bescherming biedt. 

De paardensport is 1 van de 4 
gevaarlijkste sporten die er is 
(Veiligheid, 2014). 

De meest 
voorkomende 
verwondingen door 
paardrijden zijn aan: 
(Ghos et al. 2000).

Kinderen vallen vaak op 
hun hoofd en ongelukken 
waarbij je je hoofd bezeert 
zijn het gevaarlijkst 
(Veiligheid, 2014).

Wat kun je doen om 
   ongelukken te voorkomen?

HOOFD

DRAAG ALTIJD EEN CAP

Europese norm

HOUDING

OMGEVING

GEDRAG

VERWONDINGEN

Bronnen:
-Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie. April 2015, Volume 23, Issue 2, pp 22–28, Veiligheid.nl. April, 2014. Blessures door paardensport. Blessurecijfers. Geraadpleegd op 23 maart 2017 
via https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijden/blessures-film-feiten/paardrijblessures-de-cijfers, Ghosh, A., DiScala, C., Drew, C., Lessin, M. & Feins, L. (2000). Horse-related injuries in 
pediatric patients. J Pediatr Surg 35(12): 1766-1770. 

H

hoofd

nek

gezicht

rug

buik

voet
enkel

Blog 
Een blog kan worden ingezet om op een laagdrempelige manier te 
communiceren met de klant. Door als directeur, adviseur, manager of 
medewerker te bloggen, laat u uw expertise zien over een bepaald 
onderwerp. Bovendien creëert u met het vertellen van een persoonlijk 
verhaal een toegankelijker imago. De desbetreffende persoon deelt 
eigen ervaringen, gedachten, visies of tips met het publiek en geeft de 
lezer de mogelijkheid om daar op te reageren. 
Een blogartikel bestaat uit ongeveer 500 tot 600 woorden, afhankelijk 
van de inhoud.

Whitepaper
In een whitepaper laat de opdrachtgever zien welke kennis hij in huis 
heeft over een bepaald onderwerp. Een whitepaper heeft een objectief 
karakter en reikt oplossingen aan voor een bepaald probleem. 
Een whitepaper bestaat uit ongeveer 4 pagina’s / totaal 1.500 woorden. 
Foto’s en input komen van de opdrachtgever.

Bedrijfsvideo
U bent trots op uw bedrijf en u wilt dat graag tonen aan uw klanten. 
Door middel van een bedrijfsvideo kunnen wij u daarbij helpen. Door 
het vertellen van een verhaal op een professionele manier zorgen wij 
voor een blijvende indruk van uw bedrijf.
Een professionele bedrijfsvideo van anderhalve minuut, inclusief intro 
van uw bedrijf en een voice-over.

Animatievideo 
Een animatievideo is een bewegende, getekende omgeving waarin 
alles mogelijk is. Het is erg geschikt voor bijvoorbeeld een complex 
bedrijfsproces dat lastig is om in een paar woorden aan iemand uit te 
leggen. Ook kunt u met een animatie een nieuw product of dienst op 
een aantrekkelijke en simpele manier presenteren.
Een animatievideo van anderhalve minuut, een professioneel script, 
geschreven door onze redacteur, een voice-over en rechtenvrije muziek, 
uw bedrijfslogo in een intro en/of outro.

Productvideo 
Uw product of dienst op een duidelijke en aantrekkelijke manier in 
beeld brengen bij uw klanten? In een productvideo kunt u heel goed de 
voordelen van het product in tekst en beeld uitleggen.
Een professionele productvideo van anderhalve minuut, inclusief intro 
van uw bedrijf en voorzien van voice-over.

Beursvideo 
Een vakbeurs is een geweldige manier om klanten en prospects te laten 
zien waar u als bedrijf mee bezig bent. Zo’n evenement is echter ook zo 
weer voorbij. Het maken van één of meerdere video’s tijdens een beurs 
of evenement zorgt ervoor dat alle energie die erin is gestopt, ook in 
video wordt gevangen. En deze video kan dan weer achteraf worden 
verspreid onder uw publiek.
Een professionele beursvideo van anderhalve minuut, inclusief logo van 
uw bedrijf, een voice-over en ondertiteling.

Sponsored magazine
Een sponsored magazine is een prachtig medium om relaties te 
informeren en aan u te binden. Voor relatiemarketing is het sponsored 
magazine	een	bijzonder	efficiënt	medium.

Webinar
Een webinar is een interactieve uitzending die men live kan volgen 
achter de computer. Tijdens een uitzending kunnen vragen worden 
gesteld aan de sprekers.
WEBINAR 2.0 Hierbij bieden wij u, naast het webinar zelf, extra formats 

aan, zoals: een persbericht, blog, FAQ lijst, meerdere nieuwsberichten 
en een follow-up on demand. Zo krijgt u naast ondersteuning ook hulp 
bij de afwikkeling van het webinar.
Er zijn verschillende variaties mogelijk voor het webinar, want het totale 
pakket moet aansluiten bij uw doelen en wensen. Wij zorgen voor de 
techniek, inhoud en werving van kijkers. Houd er rekening mee dat een 
goed webinar een voorbereidingsperiode van 10 tot 12 weken vraagt.

Eventregistratie
Het vastleggen van een event zowel in beeld als in tekst, geeft een 
bedrijf de mogelijkheid om dit event op allerlei manier in de publiciteit 
te brengen. De inhoud kan dan ook na het event bij de doelgroep die 
niet aanwezig was onder de aandacht worden gebracht.
De productie is afhankelijk van uw wensen. Neem contact met ons op 
voor meer informatie.

Voorbeeld
infographic
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