
Maikel van der Vleuten Ruiter van het Jaar 2021 

 

’s-Hertogenbosch – De 34-jarige springruiter Maikel van der Vleuten uit Someren (Noord-Brabant) 

is verkozen tot Ruiter van het Jaar 2021. Doorslaggevend was, dat hij als enige Nederlandse ruiter 

in Tokyo bij de een jaar uitgestelde Zomerspelen Olympisch eremetaal veroverde. Met Beauville Z 

won hij de bronzen medaille in het individuele klassement. Het was niet zijn eerste Olympische 

medaille. Tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012 won hij met het team de zilveren 

medaille in de landenwedstrijd. Hij bereed toen Verdi TN, die tijdens The Dutch Masters 2022 

officieel afscheid neemt na een indrukwekkende springcarrière.  

Rondblik 

De indertijd door het Bestuur van Indoor Brabant, nu The Dutch Masters, ingestelde Commissie heeft 

zich voor de 56e keer gebogen over de verrichtingen van de Nederlandse paardensporters. Ter 

toelichting daarover het navolgende. In maart 2020 sloeg de COVID 19-pandemie in alle hevigheid 

toe en kwam de (inter)nationale paardensport nagenoeg stil te liggen. Daardoor bleef het 55e overleg 

van de Commissie in januari 2021 beperkt tot een e-mailronde met als conclusie, dat geen 

representatief beeld kon worden geschetst van de sportieve verrichtingen in alle hippische 

disciplines. Gelukkig was dat over het jaar 2021 wel het geval. De Commissie wil dan ook zijn 

waardering uitspreken voor al die hippische organisaties in binnen- en buitenland die, ondanks de 

beperkende maatregelen en grote organisatorische en financiële risico’s, kans hebben gezien in 2021 

evenementen te organiseren. Terzijde zij opgemerkt, dat door het plots niet doorgaan van The Dutch 

Masters 2020 de huldiging van de Ruiter van het Jaar 2019, de draverpikeur Rick Ebbinge, moest 

worden uitgesteld. Op initiatief van Jacob Melissen is Rick later in het jaar tijdens een drafmeeting op 

Victoria Park te Wolvega alsnog gehuldigd in het bijzijn van de bestuursleden Nicole van Doorne en 

Gijs Bartels van The Dutch Masters. 

Het heeft niet veel gescheeld of de hippische afvaardiging naar de Olympische Spelen was zonder 

medailles naar ons land teruggekeerd. De dressuurruiters werden in de landenwedstrijd vijfde; ze 

kwamen niet in de buurt van deze of de individuele medailles. De springruiters vonden zichzelf in de 

landenwedstrijd voor het begin van de beslissende eindronde terug op de negende plaats en 

bereikten uiteindelijk de vierde plaats. Het gekozen format (met drie ruiters per land was geen 

‘streepresultaat’ meer mogelijk) werkte daarbij in het voordeel van ons team, maar dient naar onze 

mening ter behoud van de kernwaarden in de sport met het paard heroverwogen te worden. 

Gelukkig leverde Maikel van der Vleuten een bijdrage aan de voor ons land zo succesvol verlopen 

Olympische Spelen Tokyo 2020. In het Commissierapport 2019 hebben wij ons de vraag gesteld of we 

moeten wanhopen nu de Olympische successen van weleer uitblijven. We hebben toen gewezen op 

de successenreeks van onze ponyruiters, junioren, young riders en U25-ruiters tijdens Europese 

Kampioenschappen. Hun successen houden onverkort aan, maar de doorstroming naar de A-kaders 

van de senioren blijkt (te) moeilijk. Er is dus werk aan de winkel om daarin verandering te brengen. 

Tokyo 2020 maakte eens te meer duidelijk hoe groot de impact van Olympische successen of juist het 

ontbreken daarvan is. Het paardenland Nederland moet daar weer kunnen excelleren. 

Nominaties en een eervolle vermelding 

De Commissie kende drie nominaties en een eervolle vermelding toe. 

De eervolle vermelding ging naar: 



• de paramenner Francisca den Elzen uit Drouwenerveen, die met haar Welshpony Vandijk’s 

Superboy in het Duitse Schildau Wereldkampioen in grade II werd. Vermeldenswaard is, dat 

Francisca deze wereldtitel voor de derde achtereenvolgende keer veroverde en dat steeds 

met een andere pony. 

De drie nominaties zijn (in alfabetische volgorde) voor: 

• de vierspanmenner Bram Chardon, die in Boedapest Europees kampioen werd door zijn 

vader IJsbrand te verslaan. Een dubbelslag dus voor de familie Chardon! En ook goud met het 

team. We noteerden voorts een wereldbekerzege in Genève en een tweede plaats tijdens de 

internationale menwedstrijd te Kronenberg. Door de coronacrisis werden veel 

menwedstrijden afgelast. Bram is inmiddels een vaste waarde binnen het A-kader. 

• de springruiter Maikel van der Vleuten, die zijn ‘finest hour’ van het beoordelingsjaar tijdens 

de Olympische Spelen te Tokyo beleefde door met de hengst Beauville Z de bronzen 

individuele medaille in de wacht te slepen. Ook maakte dit duo deel uit van het team, dat 

eervol vierde werd. Maikel en Beauville Z bleken een waardevol onderdeel van het team, dat 

de overwinning behaalde in de Nations Cup-wedstrijd tijdens het CHIO Rotterdam en in 

Barcelona de finale van de Nations Cup Series won. Met dit succespaard werd Maikel voorts 

te Valkenswaard tweede in de Global Champions Tour-wedstrijd en derde in de Grote Prijs.  

• de paradressuuramazone Sanne Voets, eerder Ruiter van het Jaar, excelleerde tijdens de 

Paralympics te Tokyo. Haar prestaties met de ruin Demantur RS2 NOP waren goed voor 

tweemaal individueel goud en teamzilver. Tijdens het internationale paradressuurevenement 

te Kronenberg maakte het tweetal deel uit van het Nederlandse team, dat de eerste plaats 

veroverde. Sanne en Demantur zegevierden ook in de finale van de KNHS Witte Van Moort 

Para Dressuur Trophy. De successen van Sanne bleven niet onopgemerkt binnen NOC*NSF. 

Ze kwam op de shortlist van de verkiezing van de Parasporter van het Jaar 2021 en is een 

waardige vertegenwoordiger van de para(dressuur)sport in ons land. 

Keuze van de Commissie 

Bram Chardon viel als eerste af. Zijn kwaliteiten zijn onomstreden. Zijn Europese titels zijn meer dan 

verdiend, maar vielen in het jaar van Olympische en Paralympische successen op het wereldtoneel 

van de sport. 

De successen van Sanne Voets en Maikel van der Vleuten rechtvaardigen de titel Ruiter van het Jaar. 

Er moest worden gekozen. De Commissie koos unaniem voor Maikel van der Vleuten. Zijn bronzen 

medaille in Tokyo en de gouden teammedaille in de Nations Cup-finale werden behaald in de 

grootste en competitief zwaarste paardensportdiscipline. Dat gaf de doorslag. 

’s-Hertogenbosch, februari 2022. 
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