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Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij 

Sector: sta paardensportwedstrijden per direct weer toe 

Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN) en 

LTO Paardenhouderij roepen Minister van Rijn 

(Medische Zorg en Sport) op om 

paardensportwedstrijden in Nederland per direct weer 

mogelijk te maken. 

‘De paardensector komt onnodig in de problemen. Er is 

enorme schade geleden door de coronacrisis. We 

moeten nu door. In onze buurlanden zijn 

paardensportwedstrijden al weer toegestaan, net als in andere Europese landen. Als de 

wedstrijden hier niet worden toegestaan dan valt de verkoop van sportpaarden stil. 

Nederland raakt achterop en dat heeft grote gevolgen voor individuele ondernemers en de 

sector in zijn geheel.” aldus Marieke Toonders, voorzitter van LTO Paardenhouderij. 

De paardensector heeft een omzet van € 1,75 miljard per jaar en levert daarmee een 

belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In 2018 was de export van paarden 

goed voor € 317 miljoen. Jaarlijks worden er zo’n 38.000 veulens geboren die vanaf de 

leeftijd van 3 jaar worden opgeleid tot sportpaard. Voor de verkoop is het cruciaal dat 

sportpaarden worden uitgebracht op officiële wedstrijden, zodat de prestaties getoond 

kunnen worden aan potentiële klanten (bijvoorbeeld via livestream). Op die manier wordt de 

juiste waarde bepaald. 

‘Door wedstrijden ontmoeten ruiters, handelaren, kopers en verkopers elkaar’, zegt Frans 

Burgers, voorzitter van VSN. ‘Geen wedstrijden betekent geen handel en dit heeft een 

negatieve impact op de gehele sector.’ 

Paardensport is geen contactsport en de 1,5-meter-regel is eenvoudig te handhaven. VSN 

en LTO Nederland hopen daarom ook dat de minister paardensportwedstrijden per direct 

toelaat. 

 

Wolven doden twee jaarlingen in Duitsland 

Nadat twee jonge paarden in het district Nienburg naar 

verluidt door wolven zijn gedood, worden 

paardeneigenaren in de regio gealarmeerd. De gedode 

dieren waren zogenaamde jaarlingen. Paardeneigenaren 

spreken daarom van een nieuw escalatieniveau. "Tot 

dusver zijn vooral pony's, veulens en andere grazende 

dieren het slachtoffer geworden van het roofdier", zegt de 

Bundesverband Deutsche Reiterliche Vereinigung. Nu 

worden voor het eerst ook grote paarden getroffen. Ook in 

Nederland werd onlangs een kudde jaarlingen achterna gezeten door een wolf en werd een 

Shetlandpony veulen gedood.  

De twee jonge Hannoveranen stonden met acht andere paarden op een weiland op het 

grondgebied van de Rodewalder Wolf. Pferdeland Niedersachsen GmbH, die de regionale 

fokkerij en paardensportverenigingen vertegenwoordigt, de Duitse paardensportfederatie en 

het platteland van Nedersaksen hebben een brief geschreven aan de minister van Milieu, 
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Olaf Lies (SPD). Eerder al verzocht de plattelandsbevolking om een snellere opstelling van 

de wolvenverordening Nedersaksen. Volgens boeren zijn er dit jaar al meer dan 500 

graasdieren door het hele land gescheurd. Het ministerie van Milieu is tot nu toe uitgegaan 

van bijna 390 vergrijpen door wolven. 

In Nederland is het nog niet gekomen tot het doden van jaarlingen. Wel werd in de nacht van 

15 op 16 mei een groep van zeven jaarling hengsten in Hedikhuizen opgeschrikt door een 

bezoek van de wolf. Niet veel later die week werd in de omgeving een Shetlandpony veulen 

gedood door een wolf.  

 

Van boer naar paardenhouder 

Afgelopen periode heeft Maggie van den Bighelaar, student Aeres Hogeschool Dronten, 

stage gelopen bij LTO Nederland. Tijdens haar stage heeft zij gewerkt aan een gids voor 

agrarische ondernemers die de overstap naar paardenhouderij willen maken. LTO 

Paardenhouderij merkt een groeiende belangstelling onder agrarische ondernemers voor het 

omschakelen naar paardenhouderij. 

De agrarische sector is de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft vele nieuwe regels erbij 

gekregen. Hierdoor kan het gebeuren dat een bedrijf niet langer door kan gaan op oude 

koers. Een overstap naar paardenhouderij kan dan interessant zijn. De paardensport is de 

tweede sport in Nederland en haalt daarbij ongeveer een gegenereerde jaaromzet van 2 

miljard euro. Ook economisch gezien een interessante sector om in te werken. Hoewel 

paardenbedrijven steeds meer op sport en recreatie focussen zit er ook nog altijd een groot 

agrarisch aspect in.  

De gids wordt geschreven in opdracht van LTO Paardenhouderij en is in afrondende fase.  

 

Regionale ondersteuning gezocht voor ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ 

Het landelijke programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ heeft als 

doelstelling om de optimale matches te maken tussen paard en 

ruiter in de diverse disciplines. Via regionale programma’s worden 

fokkers gefaciliteerd door het koppelen van hun jonge paarden en 

pony’s aan passende ruiters, die op hun beurt worden begeleid 

door professionals. De organisatie is op zoek naar mensen die 

willen helpen bij het opstarten en organiseren van de regionale 

programma’s. 

De regionale teams coördineren, matchen, ondersteunen en begeleiden op een breed vlak 

tussen eigenaar en ruiter. Per match wordt een passend traject gekozen. Tussen beide 

partijen worden overeenkomsten afgesloten, zodat voor alle deelnemers duidelijk is wat de 

afspraken zijn. In iedere provincie – met uitzondering van Limburg waar dit al succesvol is 

opgezet – zoekt het programma enthousiaste kandidaten voor het opzetten van het 

programma.  

Wilt u zich inzetten voor het regionale programma in uw provincie? Of wilt u graag eerst 

iemand spreken over wat er precies bij komt kijken? Neem dan contact op via het 

contactformulier op de website of door te mailen naar: info@eigenaarzoektruiter.nl.  

Voor meer informatie, kijk op www.eigenaarzoektruiter.nl.     
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