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Op vrijdag 5 augustus is het zover: de Olympische Spelen in Rio de 

Janeiro gaan van start. Op de Wereldruiterspelen 2014 in het Franse 

Caen hebben de Nederlandse paardensporters drie olympische 

tickets en één paralympisch ticket opgehaald. De springruiters, de 

eventers, de dressuurruiters en de paradressuur ruiters voldeden 

allen ruimschoots aan de NOC*NSF kwalificatie-eisen voor 

deelname aan Rio 2016. Hier alle feiten en cijfers op een rij.

MEDAILLES
Op de Olympische Spelen van Rio 
de Janeiro worden onder alle sporters 
in totaal maar liefst 2.488 medailles 
verdeeld. In het design van de duur-
zaam geproduceerde medailles wordt 
verband gelegd tussen de kracht 
van de topsporters en de kracht van 
de natuur. De paralympische medail-
les maken geluid als ze heen en weer 
geschud worden, zodat visueel gehan-
dicapte sporters kunnen horen of 
het een gouden, zilveren of bronzen 
plak is; de gouden maakt het meeste 
geluid.

DRESSUUR
De dressuurpaarden vliegen op maandag 1 augustus vanuit 
Luik rechtstreeks naar Rio de Janeiro. De dressuurruiters, met 
als bondscoach Johan Rockx, strijden om olympisch ereme-
taal voor het team in de Grand Prix (woensdag 10 en donder-
dag 11 augustus) en Grand Prix Spécial (vrijdag 12 augustus).  
Individuele medailles worden verdeeld in de Kür op muziek 
(maandag 15 augustus). Duitsland en Engeland worden als 
grootste concurrenten van Nederland gezien.

OLYMPISCHE SPELEN: FEITEN EN CIJFERS

HIPPISCH CENTRUM
Met Brazilië als gastland vinden de Olympische en Paralympische Spelen voor het 
eerst plaats in Zuid-Amerika. De hippische sporten worden verreden in het tijdelijke 
Deodoro Stadion, dat is gebouwd rondom een bestaand poloveld. Ook het rugbytoer-
nooi en een deel van de moderne vijfkamp worden hier afgelegd. 
Bij het Deodoro Stadion ligt het Olympic Equestrian Centre, dat in 2007 is gebouwd 
voor de Pan American Games en is gemoderniseerd en uitgebreid voor de Olympi-
sche Spelen van 2016. Het Olympic Equestrian Centre heeft een oppervlakte van een 
miljoen vierkante meter met een spring- en eventingarena, crossterrein, kliniek en ac-
commodaties voor paard en ruiter. Tijdens de Spelen verblijven hier zo’n driehonderd 
paarden, evenals alle deelnemers, grooms en trainers.  

EVENTING
De eventing-
ruiters van 
bondscoach 
Martin Lips 
vliegen met 
hun paarden 
in de eerste 

vlucht op 30 juli naar Rio de Janeiro, 
waar eventing de eerste hippische dis-
cipline is van de Olympische Spelen. 
Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus 
wordt de dressuur verreden, gevolgd 
door de cross op maandag 8 augustus 
en het springen op dinsdag 9 augus-
tus. De eventers hopen mee te kunnen 
doen om de prijzen, maar beseffen 
tegelijkertijd dat dit met de sterke con-
currentie niet simpel zal zijn. De grote 
concurrenten gaan echter vooral voor 
individueel succes, terwijl de focus 
voor de Oranjeruiters op de teampres-
tatie ligt.  
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Voor de springruiters begint het olympisch toernooi op zon-
dag 14 augustus met de eerste wedstrijd op tijd. Op dinsdag 
16 en woensdag 17 augustus wordt de landenwedstrijd ver-
reden en vrijdag 19 augustus staat de individuele finale op het 
programma. Bondscoach Rob Ehrens is positief ingesteld en 
gaat voor het hoogst haalbare.
De paarden vertrekken op zaterdag 6 augustus vanaf Luik en 
komen op zondag 21 augustus weer naar huis.

ISOLATIE
Voor de reis naar Rio de Janeiro hoeven de paarden niet 
in quarantaine, maar wel 15 dagen in isolatie, een veel 
minder strenge vorm van afzondering. De paarden mogen 
deze periode in principe op hun eigen stal en terrein door-
brengen, maar niet hun accommodatie verlaten. Voor de 
eventers is dat geen optie, omdat zij hun noodzakelijke 
conditietrainingen niet op eigen terrein kunnen doen. De 
eventingpaarden gaan zodoende op een centrale locatie 
met alle noodzakelijke faciliteiten gezamenlijk in isolatie. 
Als transport in de isolatieperiode wel nodig is, dan mag 
dat alleen onder heel strenge voorwaarden en met bege-
leiding van een veterinair.

PARADRESSSUUR
De paradressuurruiters vliegen op zaterdag 3 september met 
hun paarden naar Brazilië. Het paradressuurteam bestaat uit 
vier combinaties en daarnaast neemt een vijfde combinatie op 
individuele basis deel. Op zondag 11 september wordt begon-
nen met de teamproeven, daarna staan de individuele proeven 
op het programma en op vrijdag 16 september wordt afgeslo-
ten met de Kür op muziek voor alle grades.

Voor bondscoach Joyce Heuitink zou een medaille in Rio heel bijzonder zijn. Haar 
grootste hoop is Engeland te kunnen verslaan, aangezien het gat tussen de Britten en 
Nederlanders de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. 

RIO 2016 IN CIJFERS
7 miljoen tickets
45.000 vrijwilligers
10.903 atleten
204 landen
42 sporten
37 locaties, waarvan 29 permanent en 8 tijdelijk

MODERNE VIJFKAMP
Ook in de moderne vijfkamp (pentatlon) spelen paarden 
een rol. Bij deze sport moeten de atleten eerst schermen, 
daarna zwemmen, vervolgens een springparcours rijden 
en ten slotte een hardloopparcours met onderweg schiet-
oefeningen afleggen. Al deze onderdelen vinden plaats op 
één dag. Voor de deelnemers worden 44 paarden beschik-
baar gesteld door de organisatie. Deze paarden worden 
getraind en verzorgd door medewerkers van de Spelen. 
Op welk paard de sporters rijden, wordt twintig minuten 
voor de start bepaald door een loting.

GESCHIEDENIS
De paardensport staat sinds de Olympische Spelen van 1900 in Parijs op het pro-
gramma, met een pauze in 1904 en 1908. Op de Spelen van 1900 werden, naast het 
springconcours, nog wedstrijden gehouden in hoogspringen en verspringen en verder 
stond er in 1920 eenmalig de discipline voltige op het programma. In 1924 behaalde 
Nederland voor het eerst een medaille in de paardensport: Dolf van der Voort van Zijp 
veroverde het goud in de Military. Tot 1936 won hippisch Nederland één of meerdere 
medailles, daarna werd het stil rondom de Nederlandse paardensport. Pas 56 jaar 
later, in Barcelona 1992, zetten de Nederlandse spring- en dressuurruiters de paarden-
sport weer op de kaart met hun prachtige gouden en zilveren medailles. De Olym-
pische Spelen in 2000 in Sydney zijn tot nog toe het meest succesvol geweest: hier 
behaalden de Oranjeruiters tweemaal goud en tweemaal zilver. Anky van Grunsven 
heeft tot nu toe de meeste olympische plakken op haar naam staan: drie gouden, vijf 
zilveren en een bronzen.

VLIEGREIS
De paarden van de Nederlandse ruiters vliegen met een 
Boeing 777 vanaf Luik rechtstreeks naar Rio de Janeiro. 
Ze worden vervoerd in zogenoemde ‘wide stalls’ van 112 
cm breed en staan met z’n tweeën in een box. De heenreis 
duurt 11 uur en 40 minuten, de terugreis 11 uur en 10 minu-
ten. Er gaat maar liefst 6.000 kilo krachtvoer en kuilhooi 
(gewoon hooi mag niet ingevoerd worden) en 4.000 kilo 
aan materiaal (zadelkisten, dekens, et cetera) mee.
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