
Sanne Voets ‘Ruiter van het Jaar’ 2016 
 

 
’s-HERTOGENBOSCH – De 30-jarige Paralympische dressuuramazone Sanne Voets uit het 
Noord-Brabantse Berghem is verkozen tot ‘Ruiter van het Jaar’ 2016. Ze heeft haar 
uitverkiezing te danken aan de welverdiende gouden medaille, die ze tijdens de 15e 
Paralympische Spelen te Rio de Janeiro veroverde in de Kür met haar paard Demantur. Sanne 
had mede daardoor een belangrijke inbreng in de doorbraak van de para-dressuursport tijdens 
dit voor Nederland zo succesvol verlopen evenement. 
 
 
Uniek 
 
De door het Bestuur van Indoor Brabant in 1967 ingestelde Commissie keek voor de 51e keer terug op 
de verrichtingen van de paardensporters. Het moet gezegd -zonder ook maar iets tekort te doen aan 
de sporters die een eervolle vermelding kregen of genomineerd werden- dat de commissieleden 
ditmaal voor een moeilijke keus stonden. Sinds de Olympische Spelen Barcelona 1992 werd ook elke 
volgende Olympische cyclus een amazone of ruiter, die individueel Olympische eremetaal veroverde, 
Ruiter van het Jaar. 
 
Het Olympische jaar 2016 werd het jaar van ‘net niet’. Na zes achtereenvolgende keren vanuit de 
disciplines dressuur en/of springen te hebben bijgedragen aan het Nederlandse medailleresultaat 
bleef de hippische sport nu in de drie Olympische disciplines met lege handen. Dat kan gebeuren. Alle 
redenen om de uitdaging aan te gaan het verloren gegane terrein te heroveren. 
 
Tijdens de Paralympische Spelen 2016 beleefde de para-dressuur juist zijn definitieve doorbraak met 
teambrons en individueel eenmaal goud, eenmaal zilver en driemaal brons. De gouden medaille van 
Sanne Voets gaf uiteindelijk de doorslag. Voor het eerst in de rijke geschiedenis van de Ruiter van het 
Jaar gaat deze eretitel naar een para-paardensporter en dat is uniek. 
 
 
Eervolle vermeldingen 
 
De Commissie kende viermaal de Eervolle Vermelding toe. In alfabetische volgorde: 

 

 Het Enduranceteam, bestaande uit Joyce van den Berg, Iris van der Horst en Melisa 
Huisman, zette een unieke prestatie neer door tijdens het Wereldkampioenschap in Samorin 
(Fr.) de bronzen medaille te veroveren. Nooit eerder was tijdens een WK een medaille 
veroverd. Het team zette daarmee de in 2015 ingezette opgaande lijn door toen het tijdens het 
Europees Kampioenschap eveneens een bronzen medaille won. 
 

 Hans-Peter Minderhoud was de meest succesvolle dressuurruiter van het afgelopen jaar. Hij 
werd tweede in de eindstand van de West-Europese liga van de Wereldbeker na onder 
andere twee zeges (Grand Prix en Kür) tijdens Indoor Brabant met Glock’s Flirt. Met datzelfde 
paard won hij vervolgens ook de Wereldbekerfinale in Gothenburg. Hans-Peter nam met 
Johnson deel aan de Olympische Spelen en was lid van het team, dat op de vierde plaats 
eindigde. 

 

 Het Paradressuurteam, bestaande uit Rixt van der Horst, Frank Hosmar en Sanne 
Voets, zette de toon voor een succesvol vervolg tijdens de Paralympische Spelen door de 
bronzen medaille te veroveren. De Commissie plaatst bij deze verrichting de algemene 
opmerking, dat de para-disciplines (dressuur en mennen; de para-menners wonnen tijdens 
hun WK te Beesd teamgoud en individueel zilver) succesvol geïntegreerd zijn in de mondiale 
paardensport in zijn geheel. Met waardering memoreert de Commissie de toonaangevende 
rol, die door Nederlandse paardensporters, trainers, coaches en bestuurders daarin nationaal 
en internationaal is gespeeld. De resultaten onderstrepen dat. 

 

 Springruiter Harrie Smolders verdiende zijn eervolle vermelding vooral door zijn zilveren 
medaille in de Wereldbekerfinale te Gothenburg met Emerald H. Hij werd eerste in het tweede 



onderdeel en derde in het derde onderdeel. Ook zijn overwinning in de Global Champions 
Tour-kwalificaties te Rome en de tweede plaats in Hamburg, beide met Don VHP, zijn 
vermeldenswaard. Zijn deelname aan de Olympische Spelen verliep enigszins teleurstellend 
waardoor een nominatie er ‘net niet’ in zat. 

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

 IJsbrand Chardon blijft de (men)wereld verbazen. Decennia lang blaast hij zijn partij op het 
hoogste niveau van de sport mee. Hij maakte met zijn vierspan deel uit van het menteam, dat 
tijdens de Wereldkampioenschappen in Breda de gouden medaille won en individueel 
veroverde hij zilver. Hij won voorts goud tijdens de Wereldbekerfinale in Bordeaux (Fr.) en 
werd in Horst aan de Maas voor de 27e keer nationaal kampioen. 

 

 Het Menteam vierspannen, dat in alle gevallen bestond uit IJsbrand Chardon, Koos de 
Ronde en Theo Timmerman, kon een nominatie niet ontgaan na de gouden plak tijdens de 
Wereldkampioenschappen te Breda en winst in de landenwedstrijden te Aken, Windsor en 
Saumur. Als team staat het op eenzame hoogte. 
 

 Sanne Voets verdiende haar nominatie dankzij de gouden medaille in de Grade 3 Kür en de 
bronzen medaille met het paradressuurteam met haar nieuwe paard Demantur tijdens de 
Paralympics te Rio de Janeiro. Met haar doorzettingsvermogen en de kunst om op het juiste 
moment te pieken zorgde ze voor het hoogtepunt in haar sportieve loopbaan (die haar tussen 
2011 en 2014 soeverein het Nederlands kampioenschap in alle onderdelen en in 2014 nog de 
wereldtitel in de Kür in Caen (Fr.) bracht) en zette ze de paradressuur nationaal mede op de 
kaart. 
 

 
Onze keuze 
 
Van de drie genomineerden viel het Menteam als eerste af omdat vierspanmenner IJsbrand Chardon 
individueel nog meer successen inbracht. In de geschiedenis van deze verkiezing gaat de voorkeur 
dan uit naar de individuele sporter. 
De keuze ging dus tussen IJsbrand Chardon en Sanne Voets. Als gemeld was dat een moeilijke waar 
we lang over hebben nagedacht, gewikt en gewogen. IJsbrand, gelauwerd, ervaren, topmenner bij 
uitstek, nog altijd de enthousiaste promotor, draaide een van zijn betere jaren. Sanne, die kwam, zag, 
knokte en overwon en die samen met haar teamgenoten propaganda maakte voor het aangepast 
paardrijden. In zo’n discussie geven details de doorslag. Uiteindelijk werd het ‘net niet’ IJsbrand. Zou 
zijn individuele zilveren medaille tijdens de Wereldkampioenschappen in Breda de gouden zijn 
geweest, dan was hij het na 1988 en 2002 voor de derde maal geworden. Het gevecht om de zege in 
Rio leverde Sanne ‘net wel’ het goud op, dat haar naar het oordeel van de Commissie tot ‘Ruiter van 
het Jaar’ maakte. Sanne, van harte gefeliciteerd! 
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