
Sanne Voets Ruiter van het Jaar 2022 
 

’s-Hertogenbosch – De 36-jarige paradressuuramazone Sanne Voets uit Rosmalen, onder de rook 

van de Brabantse hoofdstad, is verkozen tot Ruiter van het Jaar 2022. Tijdens de 

Wereldkampioenschappen in het Deense Herning veroverde zij met haar paard Demantur RS2 

N.O.P. driemaal goud, waarmee zij de meest succesvolle deelnemer aan deze 

Wereldkampioenschappen was. Het is voor de tweede keer, dat deze amazone de eretitel 

ontvangt. Eerder was ze in 2016 Ruiter van het Jaar. 

 

De indertijd door het Bestuur van Indoor Brabant (sinds 2018 The Dutch Masters) ingestelde 

Commissie heeft zich voor de 57e keer gebogen over de verrichtingen van de Nederlandse 

paardensporters. Gelukkig was het jaar 2022 weer een ‘normaal’ paardensportjaar. Het lijkt erop, dat 

de COVID 19-restricties achter ons liggen en het is mooi te constateren, dat de paardensector relatief 

goed door die periode is heen gekomen.  

 

Eervolle vermeldingen en nominaties 

De Commissie kende twee eervolle vermeldingen en vier nominaties toe. We vermelden ze in 

alfabetische volgorde. 

De eervolle vermeldingen gingen naar: 

• de vierspanmenner Bram Chardon, die opnieuw zeer succesvol was. Hij won de 

Wereldbeker-finale in Leipzig, werd Nederlands Kampioen en zegevierde tijdens het CAI 

Beekbergen. Tijdens de FEI Driving World Championships for Four-in-Hand in Pratoni del 

Vivaro maakte Bram deel uit van het trio menners, dat voor de elfde keer teamgoud won. 

Tijdens het CHIO Aken pakte het team met Bram daarin de eerste plaats. Tijdens het 

Wereldbekerseizoen 2022-2023 won Bram tot de jaarwisseling de wedstrijden van 

Boedapest, Genève en Mechelen. 

• de springruiter Harrie Smolders, die met zijn paard Monaco tot de wereldtop behoort, gelet 

op de tweede plaatsen van dit duo tijdens de Wereldbekerfinale te Leipzig, de Grand Slam-

wedstrijd in Den Bosch en de Global Champions Tour-wedstrijden van St. Tropez en Riyadh. 

Monaco kan met recht en rede een grootverdiener worden genoemd. Tijdens de 

Wereldkampioenschappen te Herning maakten Harrie en Monaco deel uit van het team, dat 

de zilveren medaille won. Andere goede verrichtingen in teamverband: eerste tijdens het 

CHIO Rotterdam met Monaco, tweede in Falsterbo met Darry Lou en derde in Calgary met 

Bingo du Parc. 

De vier nominaties zijn toegekend aan:  

• de vierspanmenner IJsbrand Chardon, die tijdens de FEI Driving World Championships for 

Four-in-Hand te Pratoni del Vivaro aan zijn enorme verzameling eremetaal een zilveren 

individuele medaille en een gouden teammedaille toevoegde, waarmee alleen al zijn aantal 

behaalde wereldtitels op 15 uitkwam (11 x team en 4 x individueel). Het was die zilveren 

medaille, die hem de nominatie bezorgde ten koste van zijn zoon Bram. IJsbrand won tijdens 



het prestigieuze CHIO Aken goud met het team en zilver individueel. Ook won hij de 

Wereldbekerwedstrijd te Londen. 

• de dressuuramazone Dinja van Liere, die met haar paard Hermès N.O.P. tijdens de 

Wereldkampioenschappen te Herning tweemaal de bronzen plak won in zowel de Grand Prix 

Special als in de Kür. Het tweetal had een lastige seizoenstart, maar won het Nederlands 

Kampioenschap, zegevierde tweemaal tijdens het CHIO Rotterdam, waarna het succes van 

Herning volgde, waar Dinja zich bij de wereldtop reed. Het jaar werd afgesloten met een zege 

tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen. 

• de springruiter Maikel van der Vleuten, die zijn nominatie verdiende door met Beauville Z 

tijdens de Wereldkampioenschappen te Herning zilver met het team en individueel brons te 

winnen. Voorwaar prachtige prestaties van de man, die door de Commissie vorig jaar als 

Ruiter van het Jaar werd voorgedragen. Vermeldenswaard zijn verder de winst in de Grote 

Prijs van Maastricht met Elwikke en de derde plaats in de Grote Prijs van het CSIO Knokke 

met Beauville Z. 

• de paradressuuramazone Sanne Voets, die excelleerde tijdens het Wereldkampioenschap te 

Herning door driemaal goud te winnen: in de teamtest en in achtereenvolgens de Grade 4-

wedstrijd en de Kür. Ze deed dat met haar paard Demantur RS2 N.O.P., inmiddels 14 jaar en 

sinds eind 2015 bij haar op stal. Het tweetal won het Nederlands Kampioenschap te Ermelo 

en we noteerden ook overwinningen tijdens de wedstrijden te Kronenberg en Grote-Brogel. 

Sanne werd door een vanuit de sportkoepel NOC*NSF ingestelde vakjury genomineerd voor 

de titel ‘Paralympische sporter van het Jaar 2022’, hetgeen veel zegt over haar 

prestatieniveau binnen de in ons land steeds sterker voor de dag komende parasport. Sanne 

moest in die verkiezing de eer laten aan rolstoeltennister Diede de Groot. 

 

Keuze van de Commissie 

De verrichtingen van Dinja van Liere waren verrassend; haar naam komt voor het eerst in deze 

jaarlijkse verkiezing voor. IJsbrand Chardon maakte een fraaie comeback en Maikel van der Vleuten 

had sportief gezien een prachtig jaar. In deze volgorde vielen ze af. Moest Sanne Voets vorig jaar 

Maikel van der Vleuten in deze verkiezing voor laten gaan, ditmaal waren de rollen omgedraaid. De 

Commissie koos voor Sanne Voets, die ‘de koningin’ van het W.K. te Herning werd en in 2022 

nationaal en internationaal toonaangevend en onderscheidend in haar sport was. 

 

‘s-Hertogenbosch, februari 2023. 
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