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Onderzoeksvraag & opzet

Hoe ziet de toekomst van de eventingsport er uit op het gebied van welzijn, 
veiligheid en professionalisering volgens millennials en eventing experts? 

eventing, 
welzijn & 

dierenrechten  

eventing ruiters, 
grooms, 

vrijwilligers &  
liefhebbers 

eventing & 
andere sporten 

 

Onderzoeksvraag

Literatuur Millennial survey Expert interviews



Literatuur

Kracht van social media 

Wereld kijkt mee  
  

Welzijn 

MIM-clips & breekbare pinnen 
Monitoren 

Inkomsten 
 

Innovaties technologie, events & 
risico management 

 

Millennials 

Kennis & technologie 
Game changers  



Millennials & expert resultaten

159 millennials  
Ruiters & instructeurs, breedtesport 

20 interviews  
Eventing, welzijn & dierenrechten  

Millennials Experts

Diversiteit in training 
Intensief contact tussen paard en ruiter

Monitoren 

Ruiters verantwoordelijk welzijn 
Educatie / training over monitoren 

Kwaliteit cross 

Cijfer 8 voor welzijn

Welzijn Welzijn
Seizoensgebondenheid 
Veiligheidshulpmiddelen (MIM-clips) 
Management  

Educatie breedtesport 
Technologie, apps & monitoren 
Ambassadeurs van de sport 
Dierenrechten org. kijken mee  

Cijfer 8 voor welzijn 

ss 



Millennials & expert resultaten

Millennials Experts

Ontwikkelingen MIM-clips & breekbare pinnen 
Focus op ruiter fitness & gewicht 

 
Risico: 2 paardenvallen, 4-8 ruitervallen 

 
Ruiters  & parcoursbouwers verantwoordelijk 

voor veiligheid 
 

7 voor veiligheid 
 
 

Veiligheid Veiligheid

Meer hoge kwaliteit cross countries  
Opbouwende leerlijn 

Technische aspect eventing 

Blijven ontwikkelen van 
veiligheidshulpmiddelen  

7,5 voor veiligheid  



Millennials & expert resultaten

Millennials Experts

Team elementen 
Livestreams, marketing & toegankelijkheid 

 
Geen inkomstenbron 
Professioneel niveau 

Te duur 
 

Totaliteit eventing 8 
 
 
 

Professionalisering Professionalisering 

Educatie 
Kwaliteit wedstrijden  

Topsport klimaat 
Crowd engagement  
Wedstrijd data & livestreams 

Totaliteit eventing 7,3  



Sportmodelling 

Proactiveness concerning risk

Crowd engagement including 
professionalism  

Authority 

Formule 1 
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Eventing als...



The future of eventing 0-2 jaar 

Samenwerking  

Ontwikkeling educatie  

Review cross countries  

Technical riding skills & management & 
monitoring

Meer focus op de ruiter 

Meer gebruik van technologie 

Door ontwikkelen van kwaliteit 

Aanbevelingen  Trends



The future of eventing 3-5 jaar 

Kennis  
Teamspirit 

Belang van de groom 
Vakbond (top) ruiters

Teamcaptain  
Online training & trainingsvideo's  
Totaal pakket

Ruiters

Indoor, derby, oefencross & eventing 
Startgeld vóór ruiters 
Total vs. local events  

Sponsormodel/ commitments  
Multi events 

Parcoursbouw specialisme  

Event organizers

Trainers



Take home message

Ready for the jump? 
 
 



Vragen


