Harrie Smolders ‘Ruiter van het Jaar 2018’

’s-Hertogenbosch – De 38-jarige springruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde (NB) is voor de
tweede achtereenvolgende keer in zijn carrière verkozen tot ‘Ruiter van het Jaar’. De uitverkiezing
heeft hij vooral te danken aan het feit, dat hij van mei tot en met december 2018 op de eerste
plaats van de FEI Wereldranglijst stond.

Rondblik
De door het Bestuur van Indoor Brabant ingestelde Commissie heeft zich voor de 53e keer gebogen
over de verrichtingen van de Nederlandse paardensporters. Na jaren van grote internationale
successen lijken met name in de Olympische disciplines dressuur, springen en eventing als het om de
strijd om de medailles gaat magere jaren aangebroken. Tijdens de Wereldkampioenschappen in
Tryon (USA) werden weliswaar (para)Olympische teamkwalificaties behaald (dressuur, springen en
paradressuur) -en dat is op zich verdienstelijk en betekent dat ons land in de desbetreffende
disciplines tot de beste acht landen ter wereld behoort- maar de medailles kwamen uitsluitend op
het conto van de paradressuurruiters en de menners (teamzilver voor Koos de Ronde en Bram en
IJsbrand Chardon). De paradressuurruiters waren zelfs heel succesvol.

Nominaties
De Commissie kende vier nominaties voor de titel ‘Ruiter van het Jaar’ toe. In alfabetische volgorde:
•

•

•

Sinds lange tijd wist een vertegenwoordiger uit de drafsport tot de genomineerden door te
dringen. De beroepspikeur Rick Ebbinge werd voor de vijfde achtereenvolgende keer
Nederlands Kampioen en hij deed dat zeer overtuigend met 91 overwinningen uit 229 starts,
wat een winstpercentage van 39,74% opleverde; Rick won dus nagenoeg vier op de tien
draverijen. Hij reed voor de trainers en eigenaren € 299.800 in ons land bijeen. Bovendien
wist hij op tien buitenlandse banen te winnen. Tijdens het Europees Kampioenschap voor
Beroepspikeurs, dat werd verreden op de banen van Bjerke (Noorwegen) en Gothenburg
(Zweden), won hij de zilveren medaille. Rick had in de eindrangschikking een gelijk aantal
punten als de Franse winnaar Frank Nivard, die echter meer zeges behaalde, terwijl Rick het
beste gemiddelde over dit kampioenschap had.
Paradressuuramazone Rixt van der Horst verdiende de nominatie door haar aandeel in het
teamgoud van de dressuurploeg tijdens het Wereldkampioenschap in Tryon, terwijl ze
individueel in Grade 2 ook tweemaal goud won: in de Grand Prix Special en in de Kür. Zij
deed dat met haar paard Findsley, het tweede paard waarmee ze de wereldtop bereikte na
haar eerdere successen met Uniek. Rixt werd voorts derde in het Nederlands
Kampioenschap.
Was voor springruiter Harrie Smolders 2017 zijn succesvolste jaar, ook in 2018 behaalde hij
een reeks hoge klasseringen, waardoor hij zijn tweede plaats op de wereldranglijst van
januari 2018 op 30 april 2018 verruilde voor de eerste plaats, die hij vervolgens tot eind
december 2018 wist vast te houden. De meest aansprekende verrichtingen waren de eerste
plaats in de Grand Prix te Bordeaux met Emerald N.O.P. en de winst in de Global Champions
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•

Tour-wedstrijd in Hamburg, die hij zegevierend afsloot met Don VHP Z N.O.P.. In de
finalewedstrijd van de GCT, die in Doha werd verreden, werd hij derde. Dankzij andere goede
verrichtingen werd hij uiteindelijk tweede in de eindstand van deze prestigieuze competitie.
Paradressuuramazone Sanne Voets, Ruiter van het Jaar 2016, draaide ook in 2018
overtuigend mee in de wereldtop met haar paard Demantur N.O.P.. Ze kwam in Tryon tot
hetzelfde niveau van verrichtingen (wereldkampioen met het team en tweemaal individueel
goud, in haar geval in Grade 4) als Rixt. Tijdens het Nederlands Kampioenschap won ze de
gouden medaille.

Eervolle vermelding
De Commissie kende evenals vorig jaar één eervolle vermelding toe. Die valt het Paradressuurteam
ten deel, bestaande uit Nicole den Dulk, Rixt van der Horst, Frank Hosmar en Sanne Voets. Zij werden
in Tryon als team op fraaie wijze wereldkampioen en Nederland komt daarmee op de shortlist voor
deelname aan de Paralympics van Tokyo 2020 te staan. De paradressuur heeft in ons land een snelle
ontwikkeling doorgemaakt en dat werd met deze gouden teammedaille nog eens overtuigend
onderstreept.

Onze keuze
Evenals in voorgaande jaren gaat de voorkeur uit naar het toekennen van de eretitel ‘Ruiter van het
Jaar’ aan een individuele sporter. Daarmee viel het Paradressuurteam ondanks de prachtige
wereldtitel af voor een nominatie.
Paradressuurruiters Rixt van der Horst en Sanne Voets bewezen in de aanloop naar en tijdens de
Wereldkampioenschappen blijvend stabiel op het hoogste niveau te kunnen acteren.|
Rick Ebbinge heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een toppikeur, die nationaal en internationaal
aan de weg timmert. In ons eigen land staat op hem geen maat. In 2018 won hij 91 koersen; de
tweede in het klassement kwam tot 40 zeges.
Uit de groep van de ditmaal vier genomineerde paardensporters gaat naar het unanieme oordeel van
de Commissie de titel ‘Ruiter van het Jaar’ -na 2017- ook over 2018 beoordeeld, naar Harrie
Smolders. Doorslaggevend was daarbij zijn acht maanden durende eerste plaats op de
wereldranglijst in de springdiscipline. Een discipline, die meer dan welke andere hippische tak
mondiaal wordt beoefend en waarin de concurrentie groot is. Met een reeks van goede prestaties
wist Harrie deze toppositie vast te houden, wat veel zegt over zijn kwaliteiten als ruiter en trainer.
Zowel Emerald N.O.P. als Don VHP Z N.O.P. werden door hemzelf naar de wereldtop gebracht;
voorwaar geen sinecure.
Het is de Commissie een behoefte hierbij een signaal af te geven. In de (Nederlandse) media krijgt de
aanvoerder van de FEI Wereldranglijst niet de eer, die deze positie verdient, terwijl in andere sporten
-zoals het tennis- het bereiken van de Top-10 al breed wordt uitgemeten. Ons eresaluut aan
Smolders is tegelijkertijd een aansporing aan de nationale bond KNHS en aan de pers om daarin
verandering te brengen, bijvoorbeeld ook door de aansprekende gewonnen bedragen (de tweede
plaats in de eindstand van de Global Champions Tour bijvoorbeeld leverde maar liefst € 190.000 op)
te vermelden. Dat gezegd hebbend, zal Harrie Smolders andermaal tijdens Indoor Brabant 2019 in
het zonnetje worden gezet. Hij heeft het meer dan verdiend!
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De Commissie,
Anky van Grunsven, voorzitter
Ed van den Bent
Andries van den Berg
Henk Rottinghuis
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