
Harrie Smolders ‘Ruiter van het Jaar 2017’ 

 

’s-Hertogenbosch – De 37-jarige springruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde (NB) is voor het eerst 

in zijn carrière verkozen tot ‘Ruiter van het Jaar 2017’. De uitverkiezing heeft hij te danken aan dit 

voor hem uiterst succesvol jaar. Zo leverde hij de unieke prestatie van het winnen van zowel de 

Global Champions Tour als de Global Champions League en kreeg hij de zilveren medaille 

omgehangen bij het EK. Op 31 december 2017 stond hij mede daardoor op de vijfde plaats van de 

Wereldranglijst. 

 

Rondblik 

De door het Bestuur van Indoor Brabant ingestelde Commissie heeft zich voor de 52e keer gebogen 

over de verrichtingen van de Nederlandse paardensporters en geconcludeerd, dat over 2017 bezien 

alleen binnen de springsport en de mensport écht aansprekende prestaties werden geleverd. De 

uiteindelijke keuze was niet moeilijk. 

In de draf- en rensport zijn de bezoekersaantallen sterk teruggelopen en is de totalisatoromzet van 

bescheiden omvang. Daarentegen is het sportieve niveau hoog, met name bij de dravertrainers. In 

2017 won trainer Paul Hagoort zijn vierde Duitse Derbyzege in vijf jaar, een unieke score. Zijn collega 

Richard Westerink zegevierde met Timoko, die in 2017 afscheid nam, o.a. in de fameuze Zweedse 

sprintkoers Eliteloppet. Mede daardoor werd Timoko met een winsom van € 5 miljoen de meest 

verdienende Franse draver aller tijden.  

In de periode 1973-1987 werd viermaal een pikeur verkozen tot ‘Ruiter van het Jaar’. De Commissie 

heeft overwogen om vanaf nu ook trainers uit de drafsport te kunnen nomineren, doch daarvan 

afgezien. Het gaat in de sport toch vooral om de sportieve, in wedstrijdverband uitgevoerde 

verrichtingen die door het publiek gevolgd kunnen worden. In de draf- en rensport dus de pikeurs en 

de jockeys.  

 

Eervolle vermelding 

De Commissie kende ditmaal slechts één eervolle vermelding toe en die is gegaan naar het nationale 

Springteam, dat in verschillende samenstellingen in de aanloop naar de finale van de Longines FEI 

Nations Cup eenmaal zegevierde (Falsterbo) en driemaal tweede werd (Rome, Sopot en Hickstead). 

De eervolle vermelding werd verdiend door de overtuigende zege in het slottoernooi in Barcelona. 

Daarvoor waren Michel Hendrix met Baileys, Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero, Harrie 

Smolders met Don VHP Z en Jur Vrieling met VDL Glasgow van het Merelsnest verantwoordelijk. Een 

prachtig resultaat! 

 

Nominaties 

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

• Vierspanrijder IJsbrand Chardon werd in Göteborg Europees kampioen in het individuele 

klassement én met het team. Daarmee toonde de man uit Schipluiden aan, dat zijn 



kwaliteiten als menner en zijn strijdlust nog altijd onomstreden zijn. Ook won hij de 

wereldbekerwedstrijd in London-Olympia. 

• Het Menteam vierspannen heeft zijn bij WK’s/EK’s al tien jaar ongeslagen status kunnen 

handhaven. IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Theo Timmerman wonnen in 2017 

gedrieën het Europese Kampioenschap en de wedstrijden te Windsor, Aachen en Breda. Het 

blijft bijzonder, dat dit drietal al zo lang de absolute wereldtop bij de teams vormt. 

• Voor springruiter Harrie Smolders was 2017 zijn succesvolste jaar. Tijdens het Europese 

Kampioenschap in Göteborg won hij individueel de zilveren medaille met Don VHP Z, een 

prachtig resultaat. Kort daarop werd door deze combinatie met het team de finale van de 

Nations Cup Series winnend afgesloten.  Dit paard bracht hem ook de aansprekende zeges in 

de Global Champions Tour én de Global Champions League. Deze league is een 

teamwedstrijd; het team ‘Hamburg Diamonds’ won en bestond naast Harrie uit de Canadese 

ruiter Eric Lamaze. Het was voor het eerst, dat dezelfde ruiter beide series won. In de GCT-

wedstrijden te Hamburg en Rome werd hij tweede. Met zijn paard Zinius won hij de 

wereldbekerwedstrijd te Mechelen en werd hij tweede in de Grote Prijs van London-

Olympia. Aan het einde van 2017 stond Harrie Smolders vijfde op de FEI-wereldranglijst.  

• Paradressuuramazone Sanne Voets, Ruiter van het Jaar 2016, deed ook in 2017 van zich 

spreken. Met Demantur werd ze Nederlands kampioen en tijdens de Europese 

kampioenschappen te Göteborg won ze goud in de individuele proef en brons in de Kür. 

Tijdens de driesterrenwedstrijd te Roosendaal veroverde ze driemaal de eerste plaats. 

 

Onze keuze 

In de inmiddels rijke historie van de verkiezing ‘Ruiter van het Jaar’ gaat de voorkeur uit naar het 

toekennen van deze eretitel aan een individuele sporter. Deze op zich begrijpelijke keuze moet voor 

het Menteam, dat al zo vaak een nominatie verdiende en in 1986 eenmaal won, toch wel een zekere 

teleurstelling inhouden. Bij een ‘life time achievement award’ zou dit team hoge ogen gooien. Sanne 

Voets bewees, dat haar verkiezing over 2016 geen toevalstreffer was. Ze presteerde ook in 2017 

goed, maar naar het oordeel van de Commissie waren het team menners en de springruiter dit jaar 

de beteren. Zo ging de uiteindelijke keuze tussen IJsbrand Chardon en Harrie Smolders. IJsbrand 

moet evenals bij de vorige verkiezing genoegen nemen met de ‘tweede’ plaats. Hoe verdiend zijn 

‘dubbele’ Europese titel ook was, in de meeste andere wedstrijden moest hij individueel zijn 

meerdere in andere menners erkennen. Voorbeelden daarvan zijn het Nederlands kampioenschap 

(brons; eerder 27 titels) en de wedstrijd in Aachen, waarin hij derde werd.   

De titel ‘Ruiter van het Jaar’ gaat ditmaal overtuigend naar Harrie Smolders. De Commissie prijst 

hem om zijn constantheid, waardoor hij zich na de GCT-wedstrijd in Rome en dus voorafgaand aan 

de finale in Doha al verzekerd wist van de zege in de GCT-editie van 2017. Waarna in Doha het 

dubbele en unieke succes kwam. Zijn constantheid bracht hem ook in de Top-5 van de 

Wereldranglijst en dat was decennia lang aan maar weinig Nederlandse springruiters gegeven. Harrie 

heeft in Don VHP Z een toppaard. Samen hebben ze de wereldtop bereikt in een van de 

internationaal meest aansprekende hippische disciplines en dat is een groot compliment waard!  

 

‘s- Hertogenbosch, februari 2018. 
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