
Rick Ebbinge ‘Ruiter van het Jaar 2019’ 

 

De 35-jarige draverpikeur Rick Ebbinge uit Kraggenburg (Noordoostpolder) is verkozen tot ‘Ruiter 

van het Jaar’. De verkiezing had hij te danken aan een uitzonderlijk succesvol jaar 2019, met als 

absoluut hoogtepunt het behalen van het Wereldkampioenschap voor de Beroepspikeurs. Het was 

voor het eerst, dat een Nederlander deze wereldtitel veroverde. 

 

Rondblik 

De door het Bestuur van Indoor Brabant/The Dutch Masters ingestelde Commissie heeft zich voor de 

54e keer gebogen over de verrichtingen van de Nederlandse paardensporters. Constateerden we 

terugblikkend op 2018 al, dat de magere jaren in de Olympische disciplines dressuur, springen en 

eventing waren aangebroken, over 2019 bezien is dat beeld bevestigd. De Commissie kende noch 

eervolle vermeldingen noch nominaties toe aan vertegenwoordigers uit deze disciplines en naar wij 

menen is dat nooit eerder voorgekomen. Hebben we dan de zilveren medaille van het dressuurteam 

tijdens het Europese Kampioenschap te Rotterdam over het hoofd gezien? Dat is geenszins het geval, 

maar de Commissie was unaniem in haar oordeel, dat deze verrichting als collectief (met de 

plaatsingscijfers 4, 13 en 15) niet het niveau had, waaraan we de laatste decennia gewend zijn 

geraakt. De menners en de paradressuurruiters deden wat van hen werd verwacht. En dan was daar 

de draverpikeur Rick Ebbinge, in 2018 voor het eerst genomineerd, die zijn succesjaar in 2019 nog 

eens ruimschoots overtrof. Moeten met name de deelnemers in de Olympische disciplines dressuur 

en springen wanhopen over het niet terugkeren van de jarenlange reeks van aansprekende 

Nederlandse successen? Dat is ook weer niet nodig, want tijdens de diverse Europese 

Kampioenschappen voor de ponyruiters, junioren en young riders werd een recordaantal medailles 

veroverd. Weliswaar ligt in de beoordelingscriteria voor de verkiezing van de ‘Ruiter van het Jaar’ al 

decennia lang besloten, dat alleen senioren voor deze eretitel in aanmerking komen, in deze rondblik 

wijzen wij graag op deze positieve ontwikkeling. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst! 

 

Nominaties 

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

• In 2019 trad vierspanmenner Bram Chardon definitief uit de schaduw van zijn vader IJsbrand 

Chardon, die -ere wie ere toekomt- terugkijkt op een schitterende, langdurige sportieve 

loopbaan, maar nu zijn zoon tijdens zowel indoor- als buitenwedstrijden verschillende keren 

moest laten voorgaan. In Bordeaux (Fr) zegevierde Bram in het voorjaar met zijn vierspan in 

de finale van de Wereldbeker. In een razendsnelle drive off zette hij iedereen op ruime 

afstand en versloeg hij ook de jarenlange heerser en onverslaanbaar geachte Australiër Boyd 

Exell. Het zou de voorbode zijn van nog meer succes. Tijdens de Europese 

Kampioenschappen Vierspannen in Donaueschingen (D) won hij in het individuele 

klassement de gouden medaille. Ook won hij de wedstrijd in Riesenbeck (D) en was zesmaal 

bij de drie hoogstgeplaatsten in wereldbekerwedstrijden. Op de wereldranglijst bezette Bram 

aan het einde van het jaar de tweede plaats achter Boyd Exell. 

• Beroepspikeur Rick Ebbinge zette de Nederlandse drafsport op zijn kop en ín the spotlights 

door het Wereldkampioenschap voor de Beroepspikeurs, dat in Zweden over 24 draverijen 



op verschillende banen in een week tijds werd verreden, te winnen. Dit WK bestaat sinds 

1970 en werd nooit eerder door een Nederlander gewonnen. Rick versloeg de absolute 

wereldtop en zette zo de kroon op zijn loopbaan. Hij werd in 2019 voor de zesde 

achtereenvolgende keer en met een zeer royale voorsprong Nederlands Kampioen met 76 

overwinningen en een winsom van € 280.846. Hoe groot zijn overmacht tijdens drafmeetings 

soms was, blijkt uit de navolgende cijfers: hij won tweemaal vijf koersen, eenmaal vier 

koersen en zevenmaal drie koersen. Ook op buitenlandse banen reed hij een voor 

Nederlandse begrippen heel bijzondere score bijeen: op 22 banen in 6 landen won hij 58 

koersen, daarmee zijn totale score op 134 zeges brengend. Zijn belangrijkste overwinning 

was de zege in de Duitse Derby met de 3-jarige hengst Velten von Flevo, goed voor bijna € 

90.000, en de wijze waarop hij dat deed was een schitterend voorbeeld van het hoge niveau, 

dat hij als pikeur heeft bereikt. 

• Para-dressuuramazone Sanne Voets was in 2016 de ‘Ruiter van het Jaar’ en haar 

verrichtingen met de inmiddels 12-jarige ruin Demantur RS2 N.O.P  waren in 2019 weer ruim 

voldoende voor een nominatie. Ze won het Nederlands Kampioenschap in Ermelo en tijdens 

het Europese Kampioenschap in Rotterdam behaalde ze goud in de individuele proef én in de 

kür. Op de wereldranglijst bezette ze aan het einde van het jaar de derde plaats. Sanne rijdt 

dus al jaren aan de top mee en deed dat ook in 2019 weer. 

 

Keuze van de Commissie 

Sanne Voets is een vaste waarde geworden in de para-dressuursport. Hoe verdienstelijk haar 

verrichtingen ook waren, ze viel als eerste af omdat de concurrentie van genomineerden dit jaar 

groot was en in deze weging door de Commissie hoger werd gewaardeerd. 

Bram Chardon reikte in deze verkiezing ver en zijn kwaliteiten zijn onmiskenbaar. Hij is een grote 

aanwinst voor de Nederlandse en internationale vierspansport. Zijn doorbraak voorspelt veel goeds 

voor de komende jaren. 

Unaniem verkoos de Commissie ditmaal Rick Ebbinge tot ‘Ruiter van het Jaar’. Doorslaggevend 

daarbij was, dat hij de wereldtitel veroverde in een sport, die wereldwijd van veel grotere omvang is 

dan de vierspansport en dat hij tijdens het Wereldkampioenschap gerenommeerde 

kampioensrijders, die hun sport veelal onder gunstiger omstandigheden kunnen beoefenen, achter 

zich liet. Bijzonder is ook, dat deze titel voor het eerst in vijftig jaar naar een Nederlander ging. 

Voorwaar een unieke prestatie! Ook zijn zesde achtereenvolgende nationale titel, de winst in de 

Duitse Derby met Velten von Flevo en zijn onwaarschijnlijke buitenlandse winscore onderstrepen, 

dat Rick in een aanhoudende reeks van succesvolle jaren is uitgegroeid tot een van de grootheden in 

de vaderlandse drafsport.  

Rick is de vijfde drafsportvertegenwoordiger, die de verkiezing voor deze eretitel wint. Eerder gingen 

de amatrice Janna Dragt-Peenstra† (1973), de amateurrijder Jan Onrust† (1980), de amatrice 

Marleen Koppejan-Imming (1983) en de draverpikeur Tjitse Smeding† (1987) hem voor. Het duurde 

32 jaar voor de Commissie weer een drafsporter de titel kon toekennen. Het is de sportieve, 

sympathieke en bescheiden Rick Ebbinge van harte gegund. 
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