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Voorwoord 3

In eerste instantie willen we met dit onderzoek de
Nederlandse eventing community inzicht geven over de
huidige stand van de eventingsport in Nederland, en
daarbij ook toekomstperspectieven voor de sport bieden. 
Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals, welzijn,
veiligheid en professionalisering.   
 
In deze "The Future of Eventing" gids staat het hele
onderzoek. Deze gids omvat onder andere de
hoogtepunten uit de literatuur, resultaten,
toekomstmodellen en aanbevelingen.  
 
Bij het maken van deze gids zijn foto's gebruikt van
Nederlandse eventing ruiters. Mochten er ruiters zijn
welke  het gebruik van hun foto's niet toestaan laat het
ons alstublieft weten.  
 
Als je na het lezen van deze gids vragen hebt over ons
onderzoek neem dan vooral contact met ons op. We
beantwoorden je vragen graag.  
 
email: info@eventingpro.com      
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Abstract - NED 5

Eventing is de triatlon van de paardensport. In het verleden heeft de sport te maken gehad met serieuze of fatale ongevallen. De ongevallen brengen een discussie teweeg
bij experts en niet-paardenmensen en zijn een constante oproep voor actie. De groeiende kracht van de publieke opinie en sociale media kan een serieuze bedreiging
vormen voor de eventing sport, als er meer serieuze vallen zouden plaats vinden. In de sport zelf is er een vraag naar meer professionalisme. De afgelopen tijd zijn er steeds
meer ruiters die het woord voeren over de financiële aspecten en het winnen van prijzengeld in de eventing sport. Dit onderzoek is opgezet om te kijken naar mogelijkheden
om de sport meer te professionaliseren en naar het welzijn van zowel eventing ruiters als paarden.   
 
Methode: Het onderzoek bestaat uit een survey voor de millennial (geboren tussen 1981 en 2000) eventing ruiters, grooms, vrijwilligers en andere liefhebbers van eventing
en 20 interviews met eventing-, welzijn- en dierenrechten experts. De survey bestond uit 65 eventing specifieke vragen en is compleet ingevuld door 159 millennials. De
interviews bestonden uit vragen over de Nederlands eventingsport en welzijn en veiligheid van de eventing paarden. Bij ieder interview verschilde de nadruk op een van de
drie onderwerpen. De experts waren gekozen op basis van ervaring, expertise en organisatie. Verschillende modellen voor de toekomst van eventing zijn gemaakt
gebaseerd op de literatuur, de resultaten van de survey en de expert interviews.  
 
Resultaten: De millennial survey is compleet ingevuld door 159 respondenten. De grootste groep bestaat uit ruiters en instructeurs (N=145). De meeste millennials rijden
mee in de breedtesport (B t/m Z eventing) (N=103) en een kleinere groep (N=40) doet mee op internationaal niveau (1* t/m 4* eventing). De meeste millennials zien zichzelf
als Allround-amateurs (N=93). Millennial professionals zijn in de minderheid (N=11). Een totaal van 20 diverse interviews zijn afgenomen voor dit onderzoek. Volgens de
experts ligt er bij de eventing ruiters, -organisaties en andere een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de sport veilig beoefent kan worden. Over het algemeen wordt
welzijn hoog gewaardeerd door zowel millennials en experts. Om de “ultieme” vorm van welzijn te bereiken kunnen er nog verbeteringen plaats vinden. Millennials en experts
zijn het er over eens dat de nationale crossen verbeterd kunnen worden op de manier van bouwen het implementeren van een leerlijn. Daarnaast komt er in de toekomst ook
meer focus op de fitness van ruiter en het trainen met technologie. Millennials en experts stellen ook dat er meer educatie dient te komen over management van het eventing
paard.  
 
Conclusie: De toekomst van de eventing sport bestaat uit meerdere factoren, zoals het niveau van de cross country bouw, de rijvaardigheid van de ruiter, management van
het eventing paard, het niveau van professionaliseren en pro activiteit. Het monitoren van de eventing paarden en focus op fitness en vaardigheden van ruiters zijn steeds
terugkerende factoren in dit onderzoek. Dit laat zien dat experts en millennials het welzijn van de Nederlandse eventing paarden zeer hoog heeft staan. Daarnaast laat dit
onderzoek ook zien dat veiligheid invloed heeft op het welzijn. Door het verhogen van de veiligheid zal het welzijn omhoog gaan. Dit blijkt uit de vraag naar een leerlijn door
het Nederlandse eventing seizoen heen en meer focus op de rijvaardigheden van de ruiters. Millennials en experts vinden dat de eventingsport in Nederland goed is opgezet
in de basis, maar er is ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit de vraag voor betere kwaliteit eventing wedstrijden en trainingsfaciliteiten, meer doorstroom van eventingruiters
door de klassen heen en om een topsport klimaat te creëren voor jonge en ambitieuze eventing ruiters.  



Abstract - ENG 6

The equestrian triathlon named eventing has had to deal with serious or fatal accidents in the past. The accidents leave a trail of discussion by experts and non-equestrians
and are a constant call for action. With the power of public opinion and social media growing by the day eventing could be under serious threat, if more and more serious
accidents would happen. In the sport itself there is a need for more professionalism. In recent years, riders have been more open about the financial aspects of eventing and
earnings at an eventing competition. This research looked into professionalizing the eventing sport and the demands for increasing welfare for both horse and rider.  
 
Method: This research consisted of a millennial survey for eventers born between 1981 and 2000, and 20 interviews with eventing-, animal welfare- and animal rights
experts. The survey consisted of 65 eventing specific questions and was completed by 159 Dutch millennials. The interviews entailed questions about the Dutch
eventingsport, welfare of the eventing horses and safety. The emphasis on a specific topic differed between experts. The experts were chosen based on experience, field of
expertise and organization. Multiple models were made based on the literature, results of the survey and expert interviews for the future of eventing.  
 
Results: The millennial survey has been filled in by 159 respondents meeting the birth year criteria of 1981 to 2000. The largest group of respondents consist of riders and
instructors (N=145). Most millennial riders participate in grassroots (B till Z) eventing (N=103) and smaller group (N=40) participates in international one to four star eventing.
Most Millennials see themselves as all-round amateurs (N=93). Millennial professionals in eventing are a minority group (N=11). A total of 20 interviews were taken with a
solid and diverse group of eventing-, animal welfare- and animal rights experts. In order to practice eventing, riders, organizations and others who are involved in eventing
have a responsibility to assure proper safety and welfare for both horse and rider, according to eventing experts. Overall welfare is highly valued by millennials and
interviewed experts. In order to maintain or reach an “ultimate” form of welfare, several improvements could be made. Millennials and experts both agree that Dutch eventing
courses could be improved on the style of building and by implementing a learning curve throughout the season. Next to that, (more) rider fitness and training the horses with
wearable technology are future trends. Millennials and experts also agree on more education on the management of eventing horses.  
 
Conclusion: Based on this research, it can be concluded the future of Dutch eventing consists of multiple factors, such as the level of cross country building, skills of the
eventing rider, management of eventing horses, level of professionalization and pro activeness. The monitoring of eventing horses and focus on the fitness and riding skills of
the eventing rider are returning factors throughout this research. This shows that both millennials and eventing experts highly value the welfare of Dutch eventing horses. In
addition, this research shows that safety has an influence on welfare. By increasing safety the welfare of the horses will go up. This is seen in the demand for a learning
curve throughout Dutch eventing competitions and more focus on the riding skills of the rider. Millennials and eventing experts find that the Dutch eventingsport has a good
foundation. However, there is room for improvement. This is concluded based on the demand by millennials and eventing experts for more good quality eventing
competitions and training facilities, more advancement of eventing riders throughout the Dutch eventing classes and to create more of a top sport environment for ambitious
(young) eventing riders. 





Achtergrond
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Imago Beperkingen Millennials 
Fatale ruiter- en paardenvallen
worden elke keer weer wel
besproken in de media en elke
ongelukkig ongeval vraagt om meer
actie en research in risico analyse
en veiligheid. 
 
Dit vergrootglas legt een
hoeveelheid druk op onderwerpen
zoals veiligheid, risico en het
welzijn van de paarden. Door het
gebruik van social media is deze
druk groter dan voorheen.  
 

Professionele ruiters gaan steeds
meer op zoek naar nieuwe
innovatie manieren om eventing te
beoefenen en om een gezond bedrijf
te runnen. Eventing ruiters maken
weinig tot geen winst door het
winnen van wedstrijden.  
 
Er is een "interne" behoefte (vanuit
ruiter) voor meer professionaliteit en
commercialisering.  

Millennials, geboren tussen 1980 en
2000), zijn na de baby boomers de
grootste generatie in Europa.  
 
Van millennials wordt gezien dat zij
een andere aanpak hebben, de
werkvloeren zullen beïnvloeden
en daarbij zijn zij ook de
hedendaagse "game changers"  
 



Literatuur - Millennials 9

Millennials zijn er in grote aantallen, zijn
vermogend, beter opgeleid en meer divers in
etniciteiten dan voorgaande generaties. Ze
gebruiken meerdere sociale media
applicaties and weten verschillende bronnen
van informatie te gebruiken. Dit maakt de
millennial een continue leerling.  

Millennials staan bekend om hun team skills.
De meeste millennials hebben op jonge
leeftijd wel aan een teamsport meegedaan of
gewerkt aan teamprojecten op school.
Sporten welke extreem, vol actie en een
significant risico met zich meedragen zijn
gestegen in populariteit 

Vandaag de dag gebruiken sport organisaties
en professionele atleten sociale media om hun
sport fans te bereiken voor promotie en om
toekomstige atleten te inspireren. 

Millennials

Millennials in sport

Millennials als sport consumenten



Literatuur - Welzijn 10

Welzijn wordt gedefinieerd als de algemene gezondheid, geluk en
veiligheid van een dier. Het wordt gezien als multidimensionaal en bestaat
uit goede gezondheid, huisvesting en gedrag (Botreau, 2007)   

Innovaties zoals de "MIM-clip" en "Breekbare pin"
(veiligheidshulpmiddelen welke breken op impact) zijn ontwikkeld om het
risico op rotatievallen op een cross hindernis te limiteren.   

Andere welzijnsfactoren welke frequent genoemd worden in de
eventingsport zijn, de introductie van technische hindernissen (welke
bedoeld zijn om zorgvuldigheid te testen of om paarden af te remmen), de
partnerschap tussen paard en ruiter, dagelijkse weidegang/paddock en
monitoringsprogramma's welke ervoor zorgen dat alleen fitte paarden
verschijnen in de startbox.  





Literatuur - Eventing  12

Eventing is
populair onder de
jongere generaties en is
vermakelijk voor iedereen
die geniet van het
buitenleven,
paardrijden en het
platteland.   

Politieke partijen en
dierenrechten organisaties
hebben een kritische kijk
op de paardensport. Voor
nu hebben deze
organisaties geen
draagvlak om eventing te
verbannen. Ze kunnen
voor nu gezien worden als
een soort "waakhond".  

De populariteit van de
sport is gegroeid met
meer nationale en
internationale wedstrijden
en starts. Ook worden er
veel innovaties gemaakt
op het gebied van training
en fitness, gebruik van
apps, risico analyse,
events & producten.  

Sponsoring is een van de
belangrijkste middelen van
inkomsten in eventing,
naast het trainen en
verkopen van paarden.  
 
Professionele springruiters
kunnen in één wedstrijd 5x
zoveel verdienen dan een
eventingruiter in een jaar.  



Literature - Other sports  13

Millennials zijn de
opkomende generatie in
sport en zijn
geïnteresseerd in
extreme en op actie
gebaseerde sporten. 

Het publiek van
sportevenementen is door
tv-uitzendingen en
goede kwaliteit
livestreams gegroeid naar
een wereldwijde
omvang. Miljoenen kijkers
van over de hele wereld
hebben de mogelijkheid
om sport te volgen.  

Een aantal recente "high
profile" sociale
aspecten staan erg op de
voorgrond in andere
sporten. 

Het gebruik van
technologie heeft een
significante impact gehad
in verschillende
sporten Innovaties,
design and
applicaties van
technologie zijn belangrijk
geworden voor atleten om
prestaties te verbeteren.  

#MeToo 
Gelijke rechten voor
vrouwen
LGBT mensen in sport 
Match Fixing 
Red Bull Extreme
sports



Literatuur - SWOT Analyse Eventing 14

Groei in populariteit. 
Groeiend aantal
evenementen. 
Groei in populariteit van
extreme sporten onder
millennials 

Business model. 
Verdienmodel
Paard en ruiter vallen met
serieuze of fatale gevolgen.  

Commerciële sportteams.
Millennials welke de
grootste generatie in
Europa wordt. 
Innovaties in technologie,
events, apps & risico
analyse.   

Kritische standpunten van
politieke partijen op het
gebruik van dieren voor de
sport. 
De snelheid en kracht van
sociale media. 

Strengths 

Opportunities 

Weaknesses 

Threaths





Probleem definitie 16

De behoefte van
ruiters voor meer
professionaliteit in
de eventingsport. 

De verwachting is
dat millennials
belangrijk zijn voor
de kant/ richting
welke de eventing
sport op gaat. 

De druk van politieke
partijen en
dierenrechten-
organisaties welk op
het welzijn van de
paarden gelegd
wordt. 

Ruiters Millennials Politiek

1e onderzoeksobjectief: Om de Nederlandse eventing community inzicht en toekomstperspectieven te geven door het onderzoeken
van de huidige status van de eventingsport in Nederland.  
 
2e onderzoeksobjectief: Het onderzoeken van het imago van de sport en de invloed van de millennial generatie op de toekomst van de
eventingsport. 



Methode 17

Desk research is gedaan om de externe en interne omgeving
van de eventingsport te onderzoeken. Naar andere sporten is
gekeken om vergelijkingen te maken op het niveau van
professionaliteit. 

Een survey is uitgezet naar millennials welke (actief)
onderdeel zijn van de Nederlandse eventingsport als ruiter,
groom, vrijwilliger of toeschouwers. De survey bestond uit drie
hoofdthema's namelijk, welzijn, veiligheid en
professionalisering. Door de vele vraag naar de survey was
besloten om een 2e survey uit te zetten zonder leeftijdsgrens 
 

In totaal zijn er 20 interviews afgenomen met eventing
experts en dierenrechten- en welzijns organisaties. De
exerts zijn gekozen op basis van hun kennis, ervaring en/of
organisatie. Alle interviews omvatte onderwerpen zoals,
welzijn, veiligheid, professionalisatie, educatie en de
Nederlandse eventingsport.  

Desk Research

Survey

Interviews 
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Algemene uitkomst

millennials
completed the

survey  

millennial eventing
ruiters nemen deel  
aan B -Z eventing

Millennials  
nemen deel aan  
7 tot 10 eventing

wedstrijden 
 per jaar.

millennials hebben
paarden in eigen

beheer. 

millennials zien
hunzelf als allround-

amateurs Vrouwen in totaal

Ruiters &
instructeurs

159

148

145

103

130

93
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Welzijn

62 Millennials zien een waarde in
het gebruik van een eventing
foklabel.

81 millennials vinden de focus op
het gewicht van de ruiters erg
goed. 

Ruiters hebben de meeste
verantwoordelijkheid om welzijn
voor hun paarden te garanderen. 

Millennials beoordelen het welzijn
van eventing paarden met
gemiddeld een 8. 

Millennials zouden meer educatie
over monitoren en fitness van de
paarden willen hebben/ verstrekken
om het welzijn te verbeteren.  

De 3 meest belangrijke welzijns-
factoren zijn: de diversiteit in
training, het intensieve contact
tussen ruiter en paard en het
monitoren van de fitness.

77 Millennials zijn het ermee eens
dat de publieke opinie over
eventing bepaald wordt door de
media. 

135 millennials vinden de
veterinaire keuring voor en na de
xc erg goed. 
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Welzijn

Deze grafiek toont de "ranking" van de welzijnsfactoren voor Nederlandse Eventing Paarden volgens Nederlandse Millennials (N=159). 
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Veiligheid 

Nederlandse Millennials zien eventing als een tamelijk gevaarlijke en uitdagende sport. De bodemconditie van
een xc wordt beschouwd als erg belangrijk, samen met de moeilijkheid van de cross country. Deze twee factoren
zijn voor ruiters erg belangrijk voordat ze inschrijven bij een wedstrijd. 

Het gebruik van breekbare technologieën wordt gezien als er een goede ontwikkeling door 143 millennials. 
Wanneer millennials ondervraagt werden over paard- en ruiter vallen,  een totaal van 57 millennials vinden 8
ruiter vallen elke 200 starts acceptabel. Als het aankomt op paardenvallen een totaal van 84 millennials vinden 2
paardenvallen elke 200 starts acceptabel terwijl 41 millennials nul vallen de enige acceptabele ratio vinden.  

Millennials zouden continue innoveren in voorzieningen, zoals breekbare pinnen en de MIM-clip, om rotatievallen
te voorkomen. Daarnaast zouden millennials de educatie voor cross country parcoursbouwers verbeteren en de
training voor beginnende eventing ruiters verbeteren en innoveren. 
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Veiligheid  

Deze grafiek toont de levels van verantwoordelijkheid per groep of organisatie voor de veiligheid in de eventing sport, gerangschikt door Nederlandse
Millennials (N=159). Gebaseerd op een schaal van 1 (geen verantwoordelijkheid) tot 5 (veel verantwoordelijkheid).
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Professionalisatie 

Millennials vinden dat eventing op een professioneel niveau haalbaar is met goede training en coaching. Alhoewel
millennials eventing op professioneel niveau niet als een bron van inkomsten zien en dat de sport op de niveau al
snel te duur wordt.

Millennials zien geen toekomst in commerciële eventing teams, mede door de grootte van de sport in Nederland.
Ook zeggen millennials dat amateurs buitengesloten worden, omdat alleen echt talentvolle ruiters zulke kans
beschikbaar krijgen. 

Om de kwaliteit van de eventing sport te verbeteren, zien millennials een waarde in goede kwaliteit livestreams
met goede commentatoren, toegankelijkheid, marketing en meer duidelijkheid voor toeschouwers en kijkers
over wat eventing inhoud. 
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Professionalisatie 

Deze grafiek toont een overzicht van het huidige en toekomstige (gewenste) gebruik van media bronnen door Nederlandse eventing Millennials
(N=159). 
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De "Millennial-wens" 

Meer nationale  
eventing wedstrijden  
van hoge kwaliteit  

waarbij het niveau van  
de klassen beter  

uitgelijnd is.

Meer hoge kwaliteit
eventing trainings-

faciliteiten.

Meer doorstroom  
van ruiters door de NL
eventing klasse heen.

Dat eventing goed
toegankelijk is voor

amateur ruiters. 

Meer stimulans in de
noordelijke provincies

van Nederland. 

Meer hoge kwaliteit Z-
klassen op nationale
eventing wedstrijden. 

Meer mogelijkheden  
voor ambitieuze  

amateur ruiters om in  
groepsverband te  
trainen bij experts. 
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Deze grafiek toont de tevredenheid van Nederlandse Millennials (N=159) over welzijn, veiligheid en eventing in z'n geheel. Gebaseerd op een
schaal van 1 (heel slecht) to 10 (excellent)
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"Key" resultaten voor welzijn 

De geïnterviewde
experts vertrouwen er
sterk in dat ruiters
ambassadeurs zijn van
hun sport en zij zouden
eventing meer positief
kunnen promoten naar
"outsiders". 

Experts vinden dat er 
een significant gebrek
aan kennis is onder
ruiters over welzijn,
inclusief management,
training en het herstel
van eventing paarden. 

Uit het onderzoek is
gekomen dat op korte
termijn, dierenrechten
organisaties niet in een
positie staan om eventing
te verbieden. Dit zou
kunnen gebeuren wanneer
de publieke opinie
drastisch verandert.
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"Key" resultaten voor veiligheid 

Experts willen meer hoge
kwaliteit cross countries
zien met een goede
leerlijn door het
Nederlandse eventing
seizoen heen.

Experts vinden dat er
een gebrek aan kennis is
in het ontwikkelingen
van goede technische
rijvaardigheden. 
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"Key" resultaten voor professionalisatie 

Experts zouden graag
meer en verbeterde
educatie over
management, fitness van
paard en ruiter en cross
country training willen
zien. 

Experts zouden graag
meer hoge kwaliteit Z-
klassen en cross
countries willen zien in
Nederland.

"Crowd engagement" 
met hoge kwaliteit
competitie data en/of
livestreams zouden grote
toekomstige
ontwikkelingen kunnen
zijn voor de sport.
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Deze grafiek toont de tevredenheid van Nederlandse Eventing Experts (N=16) over welzijn, veiligheid en de Nederlandse eventing sport in z'n
geheel. Gebaseerd op een schaal van 1 (heel slecht) tot 10 (excellent). 
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Gebaseerd op dit onderzoek, meerdere modellen zijn ontwikkeld om te illustreren hoe de eventing sport zich in de toekomst zou kunnen
ontwikkelen. Deze modellen illustreren eventing in de huidige setting van een andere sport en zijn gebaseerd op literatuur en de
resultaten van de millennial survey en expert interviews. Pro-activiteit, crowd engagement en authoriteit zijn de dragende krachten
achter deze modellen. Een aantal van deze sportmodellen zijn hieronder uitgelicht. 

*Pro-activiteit: De niveau van gezondheid- en veiligheidsontwikkelingen in een sport. Gebaseerd op een schaal van 1 tot 5 (1 = niet pro actief en 5 = heel pro actief) 
** Crowd engagement: De manier waarop de sport de toeschouwers erbij betrekt. Gebaseerd op een schaal van 1 tot 5 (1 = niet betrokken en 5 = heel betrokken) 
*** Het niveau waarin een sport overzien wordt door een autoriteit. Heeft ook te maken met het niveau van professionalisme. Professionalisme wordt gezien als een graad van
specialisme en mate van toegankelijkheid naar moderne technologieën. Gebaseerd op een schaal van 1 tot 5 ( 1= onprofessioneel and 5 = heel professioneel) 

Red Bull sports 
 

** 
 
 

***** 
 
 
* 
 

Arena/ Indoor eventing 
 
 

7

Crossfit 
 

*** 
 
 

** 
 
 

** 
 

Clinics/ training sessies
door exp. ruiters 

 
7

Schaatsen 
 

*** 
 
 

*** 
 
 

**** 
 

Bavaria 0.0 Eventing
Team 

 
10

Formule 1 
 

** 
 
 

***** 
 
 
* 
 

Event Rider Masters
(ERM) 

 
8  
 
 
 

Eventing als... 
 
Pro-activiteit 
aangaande risico* 
 
Crowd engagement
inclusief professionaliteit**  
 
Authoriteit***  
 
Huidige link naar eventing 
 
 
Totale Rating 
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Passie voor eventing Welzijn in eventing Veiligheid in eventing
Dit onderzoek toont aan dat over
het algemeen de eventing sport in
Nederland een goed
georganiseerde fundering heeft. 
Om meer te professionaliseren
zouden er op een aantal
onderwerpen verbeteringen gedaan
kunnen worden:   
- Educatie voor ruiters 
- XC parcoursbouw 
- Crowd engagement

Tijdens een aantal interviews kwam
de belangrijkheid van de publieke
opinie naar boven. Zo lang publieke
opinie zich niet keert tegen de sport,
wordt het beschouwt als normaal.
Maar wanneer er iets zou gebeuren
(e.g. aantal serieuze ongevallen of
fataliteiten) kan de publieke opinie
zich keren tegen de sport en zou
dan vergroot en versterkt kunnen
worden door dierenrechten
organisaties. Dit scenario kan
vergeleken worden met
gebeurtenissen rond #MeToo. 

Sinds de jaren 90 heeft eventing al
meerdere veiligheidsontwikkelingen
ondergaan. Gebaseerd op dit
onderzoek, zou de focus meer gelegd
kunnen worden op de rijvaardigheden
van eventing ruiters. Daarnaast zou een
vernieuwde leerlijn en stijl van
parcoursbouwen de xc vaardigheden
van ruiters verbeteren en daarbij ook de
veiligheid. Zowel millennials als experts
vinden dat er veel gewonnen kan
worden, met het oog op veiligheid, door
de samenwerking tussen ruiters,
parcoursbouwers en (wedstrijd)
organisaties te verbeteren. 
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Limitaties in onderzoek Overeenkomsten in onderzoek
Twee limitaties zijn gevonden in de survey.
De survey is verspreid onder eventing ruiters,
grooms, instructeurs, vrijwilligers en
toeschouwers. Uiteindelijk hebben vooral
ruiters de survey ingevuld. Er wordt
gedacht dat grooms, vrijwilligers en
toeschouwers zich niet betrokken genoeg
voelde voor de survey of het idee hadden dat 
survey niet voor hun toepasbaar was.  
Een andere limitatie wordt gezien in de
duratie van de survey. De survey duurde
ongeveer 25 minuten. De data laat zien dat
een aantal respondenten vroeg of halverwege
de survey stopten.

De resultaten van de millennial survey en
expert interviews laten overeenkomsten
zien op een aantal onderwerpen: 

De kwaliteit van de xc parcoursen in
Nederland,  
De financiële mogelijkheden en kansen
voor sponsoring.  
Het gebruik van monitoren om de
fitnesslevels van eventing paarden te
bepalen. 
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Er zijn een aantal verschillen tussen eventing en andere sporten. Op een sociaal vlak verschilt eventing van andere sporten op
het gebied van gelijke rechten. Mannen en vrouwen nemen zij aan zij deel aan wedstrijden sinds de eerste jaren van de sport.
Andere sporten zijn opgedeeld in mannen en vrouwen secties. Met deze gelijkheid in de eventing sport zijn er geen ongelijkheden
in mate van betaling of prijzengeld. 

Er zijn echter wel een aantal verschillen in prijzengeld en inschrijfgeld tussen eventing en andere sporten. In andere
internationale sporten is het vrij gewoon dat teams financiering krijgen om deel te nemen (e.g. formule 1 en wielrennen). Het
prijzengeld wordt dan bepaald door de uiteindelijke plaatsing van het team. In voetbal worden spelers betaald op basis van de
plaatsing van het team in de league. Hoe beter de plaatsing van het team hoe groter de vergoeding die de spelers krijgen van
marketing en de rechten van uitzendingen. Eventing ruiters welke deelnemen aan de grootste internationale evenementen betalen
meestal een aardige vergoeding om deel te nemen.  

Andere verschillen worden gezien op een technologisch aspect. Een aantal sporten gebruiken technologie als een assistent voor
de scheidsrechter (e.g. voetbal, rugby, atletiek etc). Eventing wordt subjectief gejureerd in de dressuur en veterinaire keuring en tot
op zekere hoogte ook in de cross country (e.g. in het geval een paard wel of niet fit is of een juist wel of geen weigering heeft). Met de
hedendaagse mobiele applicaties vragen ruiters nog wel eens aan het publiek om film materiaal van een bepaalde hindernis om zo er
achter te komen of de aangerekende fouten terecht zijn. Technologie wordt niet op een groot vlag gebruikt als assistent voor de
officials. Alleen op grote evenementen (of evenementen welke het belangrijk vinden en de financiering/ materialen hebben) hebben
goede kwaliteit camerabeelden beschikbaar.

Verschillen in het onderzoek
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Suggesties voor vervolg onderzoek

Hoe kan het
publiek meer

betrokken
worden in
eventing?

Welke toekomstige
technologieën kunnen
gebruikt worden om

objectief de fitness van
eventingpaarden te
meten tijdens xc?

Hoe kan er een 
adequaat eventing
topsport klimaat

ontwikkeld worden in
Nederland.

Op wat voor manier
hebben omringende
landen hun educatie

programma's
ontwikkeld voor U25

eventing ruiters?

Tijdens de presentatie van dit onderzoek kwam
vanuit het publiek de voornamelijke hoofdvraag
naar boven over hoe het publiek in de Nederlandse
eventingsport er meer bij betrokken kan worden.  
Een aantal andere suggesties voor vervolg
onderzoeken zijn hieronder weergegeven. 
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Vanuit dit onderzoek kan er
geconcludeerd worden dat de
toekomst van de Nederlandse
eventingsport bestaat uit
meerdere mogelijkheden en een
mix kan zijn van verschillende
factoren. De toekomst wordt
beinvloed door het welzijn en de
veiligheid van de eventingpaarden
en ruiters en professionalisering van
verschillende aspecten.  

De toekomst van eventing
bestaat uit verschillende
factoren, zoals het niveau van
de xc bouw, vaardigheden
van de ruiters, management
van eventing paarden en
mate van
professionalisering. 

Dit onderzoek laat zien dat
veiligheid invloed heeft op
welzijn.  Door het verhogen van de
veiligheid gaat het welzijn van de
paarden omhoog. Dit wordt gezien
ind de vraag naar een leerlijn door
het NL eventing seizoen heen en
meer focus op de rijvaardigheden
van de ruiters. 

Zodoende wordt de toekomst
van de NL eventingsport
bepaald door het niveau van
de xc bouw, rijvaardigheden
van de ruiters, management
van eventing paarden en mate
van professionalisering in
combinatie met de pro-
activiteit van de mensen. 
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Een algemene aanbeveling voor de sport is om meer met elkaar
samen te werken. Eventing organisaties/ wedstrijden, xc
bouwers en ervaren ruiters en trainers zouden meer open
kunnen staan voor elkaars meningen en gedachten over het
niveau van eventing in Nederland.  
Actie: Eén of meer evaluaties tussen de verschillende
partijen in een jaar.

De tweede algemene aanbeveling voor de sport is om goede
kwaliteit educatie over het management van eventing paarden,
vaardigheden van de ruiter, ruiterfitness en het monitoren van
eventing paarden te ontwikkelen, innoveren of om er juist in te
investeren. Aangezien deze aspecten ook invloed hebben op het
welzijn en veiligheid van zowel paarden als ruiters in eventing.  
Actie: verbeteren/ innoveren eventing educatie. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat in het algemeen het niveau van
de bouw van xc parcoursen discutabel is. De aanbeveling voor
de xc parcoursbouwers is om een evaluatie van de parcoursen
van 2018 te maken en te overleggen welke xc parcoursen juist te
makkelijk, te moeilijk, te technisch of te zwaar waren.  
Actie: Evaluatie xc parcoursen in Nederland

Dit onderzoek toont aan dat er een verschuiving plaatsvindt van
focus op veiligheidshulpmiddelen voor xc hindernissen naar
rijvaardigheden van de ruiters, management en (meer)
monitoring van fitnesslevels van de paarden. De aanbeveling for
Nederlandse eventing ruiters is om te starten of door te gaan met
het ontwikkelen van (technische) xc rijvaardigheden en te leren
over management en monitoren van eventing paarden, mede
omdat dit ook een hoge impact heeft op het welzijn van eventing
paarden.  
Actie: Blijf Leren!

Algemene Aanbeveling I Algemene Aanbeveling II

Aanbeveling XC Bouwers Aanbeveling eventing ruiters
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Bedankt voor het lezen van onze "The future of eventing - at a
crossroads" gids. We hopen dat je het interessant vond om te
lezen. Mocht je vragen, ideeën, of aanmerkingen hebben welke
je met ons wil delen neem dan vooral contact met ons op door
een email te sturen naar: info@eventingpro.com 
 
Doordat we tijdens dit onderzoek veel resultaten binnen hebben
gekregen zijn in deze gids alleen de belangrijkste resultaten
benoemd. Mocht je het idee hebben dat je een belangrijk item
gemist hebt in deze gids, waar je graag over zou willen lezen,
neem dan vooral contact met ons op door een email te sturen
naar: info@eventingpro.com
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