
door Ellen Liem

N
a zijn werkzaamheden voor multinationals Akzo Nobel

en Organon in Amerika keerde Jacques van der Harst

zo’n elf jaar geleden terug in Nederland. Met zijn kwa-

lificatie als Grand Prix-jurylid uit de beginjaren ’90 op

zak, pakte hij gelijk het jureren weer op. “Ik moest

laten zien dat ik nog goed bij zinnen was en het nog

kon. Dat was meer een formaliteit”, blikt Van der Harst terug. En zo

is hij sinds die tijd weer wekelijks langs de dressuurbaan te vinden.

“Op een gegeven moment vroeg de KNHS Lichte- en Zware Tour

juryleden voor de para-dressuur. Ik heb me toen opgegeven en ben

er zo eigenlijk ingerold.”

Enorme ontwikkeling
Volgens Van der Harst stond de para-dressuur toen nog in de kinder-

schoenen. “Er werd op leenpaarden gereden en daardoor was het ni-

veau niet hoog. In de tijd dat ik begon werd de sport steeds meer

gestimuleerd. Er werden eigen paarden aangeschaft en het niveau

ging steeds meer omhoog. Naast het jureren op internationaal Grand

Prix-niveau kwam op een gegeven moment ook de gelegenheid om

internationaal para-dressuur te gaan jureren. Sinds die tijd heeft de

para-dressuur een enorme ontwikkeling doorgemaakt en het paar-

denmateriaal is door de jaren heen enorm verbeterd. Je kan het niet

doen zonder goede paarden en de sport begint steeds beter te worden.

Godzijdank”, verzucht Van der Harst. “Alleen in de lagere klassen

is het nog wat moeilijk, daarin valt nog meer aan instructie te doen.”

Nieuwe aanwas
De in het kader opgenomen para-combinaties kunnen meerdere

keren per jaar middels proefgerichte clinics profiteren van het erva-

ren juryoog van Van der Harst. Daarnaast zet hij zich in zijn eigen

regio Noord-Brabant in voor beginnende para-ruiters, mede door

trainingen van Miranka Schellekens en Chris Haazen. Verder zijn de

Brabantse kampioenschappen ook opengesteld voor de para-dressuur

en dat is tot nu toe een unicum in Nederland. “We organiseren de

trainingsdagen voor beginnende para-ruiters om hen eraan te laten

ruiken. Op die manier proberen we de sport te stimuleren. We hebben

in Nederland een super top, maar in de breedte moet het groeien.

Daar hebben we nieuwe aanwas voor nodig. Inmiddels gaan steeds

meer organisaties para-wedstrijden organiseren en ze vinden dat een

nobel doel. Deze sport leeft best wel en ik denk dat we die aanko-

mende ruiters meer naar de oppervlakte moeten halen. Veel ruiters

met een beperking twijfelen en cijferen zichzelf weg met de ge-

dachte: ‘dat kan ik niet met mijn beperking.’ Maar dat kan dus wel!

Voor mijn gevoel gaat het steeds meer de goede kant op. Gelukkig,

want ja, de para-dressuur ligt mij nauw aan het hart.”

Over de grens
Door de FEI-reglementen is er met het passeren van de zeventigja-

rige leeftijd een einde gekomen aan het internationaal jureren. Dat

neemt niet weg dat Van der Harst precies weet wat er in onze buur-

landen gebeurt. Door een uitwisseling van juryleden neemt de rou-

tinier zowel in Duitsland als in België al jarenlang op de nationale

para-kampioenschappen plaats in het juryhokje en zo maakte de

Duitser Jan Holger Holtschmit op het NK in Ermelo deel uit van het

jurypanel. “Dit is een geweldig goed initiatief en over de grens kijken

geeft extra informatie. Je wordt veelzijdiger en daardoor denk ik een

beter jurylid. Onze bondscoach Joyce Heuitink doet het fenomenaal

en Nederland staat momenteel bovenaan in de wereld. Maar andere

landen zitten er echt aan te komen. Er wordt professioneel gewerkt

en heel veel moeite, tijd en geld geïnvesteerd. Wat dat betreft is de

para-dressuur zeker geen ondergeschoven kindje meer en echt een

volwassen tak van sport.”

Jurybijscholingen
Naast zijn inzet voor de para-dressuur bekleedt Van der Harst ver-

schillende KNHS-functies. Hij zit in de ledenraad, de financiële com-

missie en is regiovoorzitter van Noord-Brabant. Eén van zijn

initiatieven is een nieuwe opzet van jurybijscholingen. “Die wordt

goed ontvangen en enorm gewaardeerd door de juryleden. De KNHS

heeft die opzet helemaal geadopteerd en inmiddels wordt het door

alle andere regio’s uitgevoerd. In plaats van massale bijeenkomsten,

die eigenlijk weinig resultaat hebben, wordt er in kleine groepjes met

interactieve sessies gewerkt. Dat is bijzonder leerzaam en produc-

tief.” Van der Harst sluit ook zijn internationale terugkeer achter de

jurytafel niet uit. “Bij de FEI ligt het plan om oudere juryleden op

hun resultaten te testen en afhankelijk daarvan te laten jureren. Het

is er nog niet door, maar ik vind het goed dat er gemeten wordt. Dat

is iets dat we in onze breedtesport nog volledig missen. Daar is geen

leeftijdsgrens en eerlijk gezegd zie ik voorbeelden die niet meer ca-

pabel zijn om te jureren.”

Blijven innoveren
Hoewel de praktijkman inmiddels 72 jaar is, is het duidelijk dat hij

het niet rustiger aan doet. “Dit is een fulltime job, absoluut. Je raakt

nooit uitgeleerd en ik wil mezelf blijven innoveren. Het is een super

leuke hobby en ik ben dankbaar dat ik dit kan doen. Maar ik blijf

ook kritisch op mezelf. Ik heb met m’n vrouw afgesproken dat ze

me waarschuwt als het niet meer kan. Dan ga ik achter de geraniums

zitten”, zegt Van der Harst lachend. “Maar voorlopig is het zeker nog

niet zo ver.”

Jacques van der Harst: ‘para-dressuur geen ondergeschoven kindje meer’

“We hebben in Neder-
land in de para-dressuur
een super top, maar in
de breedte moet het
groeien. Daar hebben
we nieuwe aanwas voor
nodig”, vertelt Jacques
van der Harst. 

ERMELO – Al decennialang geniet

Jacques van der Harst bekendheid als

dressuurjurylid tot en met de Grand

Prix. Minder bekend is zijn inzet voor

de para-dressuur. Hoewel Van der

Harst de pensioengerechtigde leeftijd

inmiddels ruimschoots is gepasseerd

doet hij het allesbehalve rustig aan. De

72-jarige gepassioneerde paardenman

zet zich onverminderd in voor de sport

en heeft daarbij een speciale plek in

zijn hart voor de mindervaliden.

Opnieuw goud voor 
Sanne Voets
Op het NK para-dressuur won Sanne Voets goud.
Dat betekende met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)
haar derde NK-titel op rij. Ook Rixt van der Horst
is een vertrouwde naam op het podium. Zij pakte
met Findsley N.O.P. (v. Belissimo) het zilver. NK-de-
butant Maud de Reu won met Webron (v. Sir Sin-
clair) de bronzen medaille. De verwachte
tegenstand van Frank Hosmar bleef uit doordat
zijn toppaard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) in het
eerste onderdeel door bloed in zijn mond werd
uitgesloten. Vervolgens wonnen ze met over-
macht de kleine finale. Met zijn tweede paard Gu-
etta, ook een zoon van Sandreo, reed Hosmar een
ijzersterke Kür op muziek waarmee hij tweede
werd. Daarmee klom het duo in het kampioen-
schap op naar de vijfde plek.
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