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Inleiding 

Deze studie werd gemaakt omdat er op het FIT-kantoor in Helsinki alsmaar meer vragen 

binnenkwamen over de paardenmarkt in Finland. 

Met dit werk trachten we om zoveel mogelijk relatieve cijfers weer te geven over de Finse markt en 

de evolutie doorheen de jaren. Er is ook een vergelijking terug te vinden tussen de paardenmarkt in 

Finland met het buurland Zweden en met België en Nederland. 

We trachten eveneens weer te geven welke invloed de paardenmarkt heeft op de Finse economie en 

op de andere sectoren in de landbouw. 

Daarnaast vindt u een overzicht van de Finse paardenmarkt (dravers, rijpaarden en rijpony’s) en de 

verschillende disciplines zoals, jumping en dressuur. Naast de disciplines is er ook een opsomming en 

beschrijving terug te vinden over de belangrijkste organen in de paardensector in Finland. 

Verder vindt u een nog informatie over de medicatie en contactgegevens van paardenklinieken in 

Finland en worden specifieke regelgevingen voor buitenlandse paarden behandeld. 

Ten slotte werpen we een licht op de mogelijke opportuniteiten voor de Vlaamse ondernemer. 

Joeri Van Avermaete, stageair 
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1. De Finse paardensector - vroeger en nu 

Tot 1950 was de paardensector bijna uitsluitend gebaseerd op landbouw, de paarden werden toen 

gebruikt als last- en trekdieren. Toch vond de eerste wedstrijd plaats in 1911, maar de omvang van 

de wedstrijden was veel beperkter dan vandaag de dag het geval is. 

Als we de sector vandaag bekijken, stellen we vast dat paarden en pony’s vooral gebruikt worden 

voor recreatieve doeleinden. Het paard, zuiver bekeken als een product, heeft vandaag de dag een 

heel andere sociale betekenis. Vandaar dat er heel andere kwaliteiten en kenmerken dan vroeger 

belangrijk zijn. Ook het cliënteel is veranderd, er wordt steeds meer belang gehecht aan het paard 

zelf en wat erbij komt kijken. Zaken zoals de omgeving en het welzijn van het dier zijn nu ook 

belangrijk in de paardensport. Wat deze markt onderscheidt van andere markten binnen de 

landbouwsector is de combinatie van professionele beoefenaars en recreatieve beoefenaars. 

De paardenindustrie is één van de meest groeiende en veelbelovende industrieën in de landbouw in 

de Europese Unie. De laatste twee decennia is het aantal paarden en de paardenactiviteiten 

wereldwijd gelijkmatig gestegen, waaronder de spring- en de dressuurtak de favoriete disciplines 

blijken. Dit geldt ook min of meer voor Finland, maar veruit de voornaamste discipline in Finland is de 

drafsport. Jaarlijks worden er meer dan 120 nationale wedstrijden en meer dan 330 regionale 

wedstrijden georganiseerd in verschillende clubs. 

  

FIGUUR 1: FINS RIJPAARD FIGUUR 2: PAARD ALS LASTDIER 
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2. De paardenmarkt in cijfers 

De Finse paardenindustrie kent de afgelopen decennia een sterke stijging in zowel de hobby- als de 

industrietak. In Finland zijn er meer dan 75.000 paarden en tegen 2030 wordt hun aantal geschat op 

130.000 paarden. Elk jaar zullen er dus ongeveer 2.000 paarden bijkomen. Van de 75.000 paarden 

zijn er ongeveer 35% warmbloedige dravers, 26% Finse paarden (Suomenhevonen), 26% andere 

rijpaarden en 13% pony’s. 

In het zuiden van Finland vind je ongeveer de helft van alle paarden. Ongeveer één derde van de 

dieren leeft in centraal Finland. In het autonome gebied Åland zijn er ongeveer 26-36 paarden per 

1.000 inwoners. 

In 2012 reden ongeveer 160.000 Finnen recreatief te paard. Het aantal volwassen ruiters stijgt terwijl 

het aantal ruiters jonger dan 18 jaar, hetzelfde blijft. 

Als we nu bekijken hoeveel personen hierbij betrokken zijn, komen we uit bij de volgende cijfers: 

 In de draversport zijn er 200.000 mensen actief, dit gaat zowel over de professionele als de 

recreatieve ruiters en hun volgers. 

 In Finland zijn er ongeveer 16.000 paardenbedrijven en daarnaast zijn er dan nog een  

16.000-tal privéstallen. 

 Jaarlijks worden er tussen de 100 en 200 nieuwe paard-georiënteerde bedrijven opgestart in 

Finland. 

Bron: De Hippische Federatie van Finland, Fintoto en de Finse Dravende en Veredeling Vereniging. 

Evolutie van het aantal paarden in Finland over de voorbije jaren: 

Jaar Finse paarden (*) Warmbloedpaarden Rijpaarden Pony’s totaal 

2008 19.750 25.300 15.500 8.800 69.350 

2009 19.800 25.700 17.500 9.300 72.300 

2010 19.800 25.800 19.000 9.700 74.300 

2011 19.800 25.800 19.700 10.200 75.500 

2012 19.700 25.700 19.600 10.400 75.400 

2013 19.600 25.500 19.500 10.400 75.000 

* het totale aantal Finse paarden. Omvat de Finse paarden in alle vormen van gebruik. 

Bron: Fins Dravende en Veredeling vereniging 
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3. De paardenmarkt in Finland versus de paardenmarkt in België. 

In België zijn de populairste onderdelen van de paardensport bij uitstek de springtak (jumping), 

gevolgd door de dressuurtak. In vergelijking met België is het aantal paarden per inwoner in Finland 

lager. In Finland zijn er 12,5 paarden per 1.000 inwoners en in België ligt dit getal op 14,29 paarden 

per 1.000 inwoners. Je moet er wel rekening mee houden dat Finland 11 keer groter is dan België. 

Naast de vergelijking met de Belgische markt is het ook wel nuttig om even te kijken hoe het in de 

buurlanden zit. Voor Finland is dit Zweden en voor België is dit Nederland. 

In tabel 1 ziet u het aantal paarden per inwoners in 2004 en ook nog eens het aantal paarden per 

1.000 inwoners. We zien dat Finland in vergelijking tot de andere landen veel minder paarden heeft 

en zeker in vergelijking tot het aantal inwoners. Rekening houdend met de evolutie van het aantal 

paarden betekent het dat Finland dit jaar 14,42 paarden zal hebben per 1.000 inwoners. Dit omdat 

het aantal paarden ondertussen gestegen is naar 75.000. 

Tabel1. Aantal paarden per 1.000 inwoners in Finland, België, Nederland en Zweden in 2004.  

Land Aantal paarden in 2004 Aantal inwoners in 2004 
Aantal paarden per 

1.000 inwoners 

Finland   65.000  5.200.000 12,50 

België  150.000  10.500.000 14,29 (**) 

Nederland  400.000 (*)  16.400.000 24,40 

Zweden  300.000  9.000.000 30,20 (**) 

* Naar schatting door het bestuur van de Nederlandse paardensector **refereert naar aantal inwoners in 2005  

In tabel 2 kan je de vergelijking zien hoeveel ruimte een paard heeft ten opzichte van het 

landoppervlakte. Ook hier hebben we Finland en België genomen, met elk hun respectievelijk 

buurland Zweden en Nederland. De cijfers dateren eveneens van 2004. 

Tabel 2. Aantal paarden en hun relatie met de landoppervlakte in Finland, België, Nederland en 

Zweden  

Land Aantal paarden in 2004 Landoppervlakte 
Paarden per 

km² land 

Landbouwgrond 

(duizend hectare) 

Finland  69.000  304.473 0,210  2.200  

België  150.000  30.528 0,014  6.132 

Nederland  400.000 (*)  33.883 11,800  905 

Zweden  300.000  410.934 0,730  2.700 

* Volgens HIUE 2001 (Bron: LIFE04 ENV/FI/000299) 
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4. Wat betekent de paardensector voor de Finse economie? 

Zoals eerder vermeld zijn er in Finland ongeveer 16.000 bedrijven die actief zijn in de paardensector. 

Deze bedrijven zijn niet enkel publieke of privéstallen. Ongeveer 1.000 van deze bedrijven zijn 

rijscholen en rijstallen. Deze stallen krijgen wekelijks ongeveer 132 ruiters over de vloer en er staan 

per bedrijf ongeveer 26 paarden op stal. Als we kijken naar een bedrijf dat goed functioneert, kan je 

zeggen dat ze een gemiddelde omzet hebben van 135.000 euro per jaar. 

Tewerkstelling 

Dankzij de stijging van het aantal paarden in Finland kent ook de tewerkstelling in de paardensector 

een stijging. De paardenindustrie bezorgt op dit ogenblik werk aan ongeveer 15.000 werknemers. 2/3 

van hen zijn voltijdse werknemers en 1/3 zijn halftijdse werknemers. 

De voorspellingen voor Finland zijn zeer gunstig. Het in namelijk zo dat de paardenindustrie pas sinds 

1990 en vooral na 2000 een snelle groei kende. Vooral de dienstensector, zoals verzorgings-, rij- en 

ervaringsdiensten (hoefsmederij, dierenarts, verzorger enz.) zit in de lift. 

Toerisme 

Ook het paardentoerisme in Finland neemt langzamerhand toe. Paardentoerisme komt vaak voor op 

boerderijen, op het platteland, waar men activiteiten met paarden vaak aanbiedt naast de 

hoofdactiviteit op de boerderijen. Volgens Matkailun edistämiskeskus (MEK) biedt enkel 45% van alle 

toeristische bedrijven paardentoerisme aan als hoofdactiviteit. Deze activiteiten houden vaak in dat 

ze paardenkampen en lessen aanbieden, wandelingen of trektochten van een paar dagen te paard. 

Naast deze activiteiten bieden ze ook vaak iets aan om te drinken en te eten. 

De huidige toeristen zijn voornamelijk vrouwen tussen 35 en 45 jaar, die vaak al een 

voorgeschiedenis met paardrijden hebben. De meerderheid (95%) van hen zijn Finnen en maar 5% 

van de toeristen komt uit het buitenland. 

Stimuleren van het toerisme 

Er is een strategie uitgewerkt om het toerisme in Finland te stimuleren. De strategie wordt 

‘Hevosmatkaillun kehittämisstrategia 2009-2013’ genoemd. Deze strategie deelt het toerisme op in 

2 categorieën, namelijk paardenvakanties en de daarbij horende evenementen. De tweede categorie 

is het toerisme in het algemeen, meer bepaald het toerisme dat zich meer concentreert op 

buitenlanders. Het is een strategie die ontworpen is door de ‘Internationale Federatie van de 

paardensport toerisme (FITE)’. De strategie heeft tot doel om het toerisme te stimuleren in de 

verschillende takken (bv.: paardenslee rijden, paardenwedstrijden, wandelvakantie te paard, enz.). 

Deze sector zal vooral in het oosten van het land een snelle groei kennen, aangezien men zich in de 

eerste plaats gaat richten op buurland Rusland. Matkailun edistämiskeskus, 2009 
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Kansen 

Finland heeft in de toekomst veel opportuniteiten in het paardentoerisme. Finland is een veilig, 

exotisch (op vlak van natuurgebied) en interessant land, met een pure en rustige natuur, een 

perfect landschap voor activiteiten met paarden. Door het klimaat kunnen de activiteiten 

seizoensgebonden worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de winter kan men paardenslee 

tochten, winterwandelingen, enz. aanbieden en in de zomer wandelingen of trektochten van 

meerdere dagen te paard. Ook kan er worden geopteerd om enkel in de zomer 

paardenactiviteiten aan te bieden en in de winter eerder activiteiten als skiën, hondenslee 

tochten, enz. 

De grootste moeilijkheid waar men mee te maken kan hebben, is het vinden van bekwaam 

personeel en het vinden van een passende infrastructuur, zonder al te grote verbouwingen te 

moeten doen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de paarden die het beste passen bij 

de activiteiten die men aanbiedt. 

Import 

De stijging van het aantal paarden in Finland is voornamelijk te wijten aan de import van deze dieren. 

Jaarlijks worden er ongeveer 2.000 paarden of pony’s geïmporteerd (71% rijpaarden, 16% pony’s en 

13% dravers). 

Wedden 

De hele markt voor kansspelen in Finland, zowel online als offline, wordt gemonopoliseerd door de 

overheid en verdeeld tussen de 3 belangrijke instanties: RAY, Veikkaus Oy en Fintoto Oy. 

Wat typisch is voor de gokindustrie in Finland is dat de winst van de gokactiviteiten gebruikt wordt 

voor het sponseren van non-profit organisaties en sociale verbeteringsprogramma’s. 

Gokken op paardenwedstrijden is legaal in Finland. Het is er zelfs heel populair. Sommige renbanen 

bieden faciliteiten aan waar je ter plaatse kan wedden op de rennen. De organisatie Toto, die tevens 

ook een online kanaal heeft, namelijk TotoTV, is een organisatie waar je op een legale manier op 

wedstrijden kan gokken. 

Wedstrijden 

Elk jaar vinden er verschillende paardenwedstrijden plaats zowel op regionaal als op nationaal 

niveau. In totaal worden er in Finland ongeveer 450 paardenwedstrijden georganiseerd per jaar. 

Voor deze wedstrijden zijn er 1.700 ruiters geregistreerd op nationaal niveau en ongeveer 

3.900 ruiters op regionaal niveau. Het aantal geregistreerde wedstrijdpaarden lag in 2013 rond de 

7.600. Op internationaal niveau zijn de cijfers minder impressionant. 

In 2013 waren er 270 internationale Finse ruiters geregistreerd en 460 paarden. De meest gekende 

internationale wedstrijd in Finland is: ‘The Helsinki International Horse Show’. Deze wordt 
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georganiseerd door Longines FEI World Cup™. Deze wedstrijd vindt elk jaar plaats in oktober, dit jaar 

(2015 wordt de wedstrijd georganiseerd tussen 22 en 25 oktober. 

Bekendste ruiters 

De meest bekende dressuuramazone van Finland is Kyra Kyrklund. In 1991 won ze de Wereldbeker 

finale in Parijs met Matador (haar toenmalig paard). Daarnaast nam ze ook zes keer deel aan de 

Olympische Spelen. 

De meest bekende amazone in de eventingsport is Piia Pantsu. Ze behaalde verschillende mooie 

ereplaatsen in verschillende nationale en internationale wedstrijden. 

Op vlak van jumping zijn er meerdere getalenteerde ruiters (geweest) in de Finse geschiedenis. 

Christopher Wegelius was in de jaren 70 en 80 een succesvolle springruiter en won verschillende 

nationale- en internationale wedstrijden. 

De huidige toppers in de jumping zijn Nina Fagerstörm en Anna-Julia Kontiotuote. Deze twee jonge 

amazones staan nog maar aan het begin van hun carrière. Christopher Wegelius is al wat ouder, 

maar wordt ook nog steeds tot de top van Finland gerekend. 

 

FIGUUR 3: NINA FAGERSTÖRM (MOUSE) 
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5. Landbouwaspecten in de paardensector 

Bedrijven 

De meeste zijn kleine ondernemingen die hoofdzakelijk bestaan uit een enkele persoon, die een 

gezin ten laste heeft. Sinds 2009 zijn er al veel investeringen gedaan ten voordele van het milieu Dít 

kwam op een totale investering van 23 miljoen euro. Ook voor de komende vijf jaar (2013-2018) 

wordt er verwacht dat er nog tal van investeringen zullen gedaan worden in deze sector. 

In Finland is er de laatste jaren ook een opmars bezig bij het opstarten van een paardenbedrijf. De 

meeste zijn privéstallen die enkele paarden aankopen en deze aanbieden voor wandelingen en 

rijlessen, vaak gebeurt dit in bijberoep. Tegen 2018 wordt er verwacht dat er ongeveer 27% nieuwe 

bedrijven in de paardensector zullen worden opgestart en in dezelfde periode zal de helft van hen 

ook al uitbreidingen doen. 

Fokkerij 

Finland kent een gestaagde groei bij de geboorte van veulens de afgelopen jaren. In 2013 werden er 

4.000 veulens geboren. Eén derde van de veulens zijn Finse paarden, één derde zijn standaard 

gefokte paarden (zoals Warmbloed paarden) en de overige zijn rijpaarden en pony’s. 

De Finse dravers worden geregistreerd in de ‘Suomen Hippos vereniging’. Deze vereniging zorgt voor 

het Finse stamboek en de registratie van de paarden. Deze tak van de fokkerij kent eveneens als de 

rest een gelijk verloop. De voorbije jaren is de top van de goede paarden verbreed en zijn er meer 

paarden aan de internationale top gekomen. De vraag naar Finse dravers neemt dan ook toe in het 

buitenland. 

Als je op de volgende link www.hippos.fi/files/1448/breeding_regulations.pdf klikt, vind je een 

document dat aangeeft welke stappen je moet ondernemen om een paard in te schrijven bij het 

specifieke Finse stamboek. 

Slacht en voedselconsumptie 

In Finland wordt paardenvlees gebruikt voor menselijke en dierlijke consumptie of is het bestemd 

voor andere industriële doeleinden. Nochtans is het in Finland niet gebruikelijk om paardenvlees te 

eten, zoals in sommige andere delen van Europa, waar paarden enkel worden gekweekt voor de 

slacht. Toch vind je in verschillende producten paardenvlees terug, denk hierbij maar aan lasagne, 

hamburgers, enz. 

In 2010 werden er ongeveer 4.000 paarden geslacht voor de consumptie, de karkassen brachten een 

gewicht met zich mee van 350.000 kg vlees. Ondanks dat Finnen geen paardenvleeseters zijn, is de 

toename van het aantal geslachte dieren toegenomen met 51% ten opzichte van 2009. Naast de 

slachting in Finland wordt er jaarlijks meer dan een miljoen pond paardenvlees geïmporteerd. 

http://www.hippos.fi/files/1448/breeding_regulations.pdf
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Grasbegroeiing 

Als we gaan kijken naar de grasbegroeiing in Finland merken we dat de deze gering is. In de 

noordelijke delen van Europa is dit een veel voorkomend probleem, vooral te wijten aan de strenge 

winters. In deze landen opteert men dan ook eerder voor paarden dan voor koeien. Ook de schade 

die de dieren toebrengen aan de natuur speelt hierbij een rol. Paarden zijn geschikter voor gevoelige 

plekken, zoals beschermde natuurgebieden. De mest die de paarden achterlaten, is ecologisch 

gemakkelijker en sneller afbreekbaar dan die van koeien. (HIEU 2001, 44). 

Het hele concept dat hierbij gebruikt wordt, wordt extensieve productie genoemd. Dit betekent dat 

gebruik gemaakt wordt van grotere oppervlakten met minder paarden om zo toch te zorgen voor 

verwerking van het gebied, maar op een manier waarbij de grond het minst beschadigd wordt. 

Onderhoud en verzorging 

Eigenaars van paarden hebben, ook in Finland, steeds meer over voor hun paard. Ze willen dat hun 

dier in de best mogelijke omstandigheden kan leven. Vandaar dat er ook meer aandacht wordt 

besteed aan de gezondheid van het paard. De dierenarts en hoefsmid worden hierbij een heel 

belangrijke speler. 

In Finland is het verplicht om elk paard in te enten tegen tetanus en Equine influenza1. De vaccinatie 

tegen herpes wordt ten zeerste aangeraden bij drachtige merries en veulens omdat deze veel 

vatbaarder zijn voor de ziekte. Toch wordt het aanbevolen bij alle paarden. 

  

                                                           
1 Wordt ook de paardengriep genoemd. 
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6. Meest voorkomende types op de Finse paardenmarkt 

Rijpaarden 

Het Finse paard 

www.hippos.fi/hippos/muut/in_english/the_finnhorse 

Het Finse paard (in het Fins Suokki genoemd) is afkomstig uit het noorden van Europa. Het Finse 

paard is het enige inheemse paard in Finland. Ongeveer 25% van de paarden in Finland zijn Finse 

paarden. Het Finse paard stamt af van twee dicht bij elkaar staande rassen: de Finse Universal en het 

Finse Trekpaard, die nu zijn samengevloeid tot één ras. Het Finse paard bezit de kenmerken van 

zowel koudbloed- als warmbloedrassen. Dit is wat de Finnen van een paard verwachten zodat ze het 

dier kunnen in zetten zowel om te rijden als in de landbouw. 

Het Finse paard is gefokt als een zuiver ras sinds 1907 toen het Finse stamboek (Studbook for 

Finnhorses) werd opgericht. De Finse paarden en de Finse bevolking delen een gemeenschappelijke 

geschiedenis. Ze streden mee tijdens de oorlog en ze waren tevens een grote hulp voor de boeren 

voor het verlichten en vergemakkelijken van hun werk op het veld en in het bos. Het Finse paard 

speelt ook een grote rol in de paardensport en zijn zeer geschikt voor alle leeftijdsklassen (kinderen, 

jonge mensen en volwassenen). Dit paard is uniek door zijn multi-inzetbaarheid. Het is zowel 

inzetbaar in de sport (dressuur- als springdiscipline, maar ook in de drafsport, het menen, de 

endurance en de eventing) als in de therapie te paard (zoals Hippo therapie) en assisterende 

dierentherapie (zoals contact met het dier, zonder er effectief op te gaan zitten). 

 
FIGUUR 4: FINN HORSE 

Typische kenmerken 

Er wordt beweerd dat het Finse paard één van de snelste en meest veelzijdige koudbloedige paard 

ter wereld is. In Finland wordt de term universeel gebruikt om het Finse paard en rassen zoals de 

Fjord (relatief klein, maar toch met een zwaarder lichaam in vergelijking met de meeste rijpaarden), 

te beschrijven. 

http://www.hippos.fi/hippos/muut/in_english/the_finnhorse
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Als we het uiterlijk van het Finse paard bekijken kunnen we het dier omschrijven als een klein paard 

met een gemiddelde hoogte van 156 cm. Het dier komt voor in verschillende kleuren, de meest 

voorkomende kleuren zijn kastanjebruin/vos, donkerbruin en zwart. Het dier heeft vaak een witte 

bles2 en een witte aftekening op de benen. Het paard staat bekend voor zijn elastische bewegingen, 

goede eigen draagkracht en zijn stevige bouw. Het Finse paard heeft een korte en sterke hals, met 

daaronder harde schouders en daartussen een ruime en diepe borstkast. Ook de korte benen en de 

dikke manen en staart zijn een typisch kenmerk van het Finse paard. Het is een paard dat over het 

algemeen iets langer leeft dan andere paardenrassen. 

Het Finse paard heeft een betrouwbaar en gehoorzaam temperament, daarnaast staat het paard 

bekend voor zijn bereidwilligheid en zijn rust en is tevens een uitstekende draver. 

Jumping en dressuur 

In Finland zijn de springsport en dressuursport niet zo populair als in België. Het valt echter wel op 

dat deze sporten steeds populairder worden. Op provinciaal niveau worden er steeds vaker 

wedstrijden georganiseerd en op internationaal niveau heb je als trekpleister de 

Wereldbekermanche die elk jaar in oktober in Helsinki plaatsvindt (de Helsinki International Horse 

Show). 

Verder zie je ook dat er individuele initiatieven zijn om de dressuursport en springsport te 

stimuleren, weliswaar op kleine schaal. Zo is er ‘Top Dressage Finland’, een organisatie die de 

dressuur op hoog niveau probeert te brengen naar wereldklasse. 

Dravers 

www.hippos.fi/hippos/muut/in_english/trotting  

De drafsport is een van de meest populaire, al dan niet, de populairste discipline in Finland. Elk jaar 

worden er ongeveer 560 wedstrijden georganiseerd. Elke dag van het jaar, behalve op kerstdag en 

Kerstavond, vindt er ergens in Finland een wedstrijd plaats. De wedstrijden die plaatsvinden variëren 

van internationale wedstrijden, wekelijkse bijeenkomsten op provinciale renbanen en kleine 

wedstrijden op het platteland of op het ijs. 

Aan deze wedstrijden nemen meer dan 8.000 paarden en meer dan 2.000 ruiters deel. In de 

drafsport zijn er ongeveer 160 professionele trainers actief. Daarnaast heb je nog eens 

7.000 geregistreerde amateur trainers. Elk jaar lokken deze wedstrijden meer dan 

700.000 toeschouwers. Het aantal toeschouwers in de off-track wedwinkels is bijna 900.000. 

De jaarlijkse omzet van het wedden op drafwedstrijden ligt rond de 250 miljoen euro. 

 
                                                           
2 Witte aftekening van voorhoofd tot op de voorsnuit. 

http://www.hippos.fi/hippos/muut/in_english/trotting
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Het is dan ook niet te verwonderen dat Finland het 5de à 6de grootste drafsportland is in Europa. De 

meest bekende paarden in de Finse drafsport zijn: Charme Asserdal, Friendly Face, BWT Magic, 

Viesker, Keystone Patriot, Patrik, Reipas, Vekseli, Vieteri, Vonkaus, Ponseri, Isla J Brave, Not A Space 

Case, Santeri Dahlia, Passionate Kemp, Sara Salama, Target Hoss, I.P. Vitotiina en Houston Laukko. 

Deze laatste is het eerste Finse paard dat het ‘Grand Circuit’ op zijn naam wist te schrijven. 

Door de snelheid van het Finse paard en de snelle ontwikkeling van de fokkerij heeft de Finse draver 

de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd en hoort hij bij de top van de Europese drafport. 

De bekendste drafrennen van Finland 

De belangrijkste rennen van het jaar zijn: Finlandia-Ajo, tevens de grootste renbaan van Finland, St. 

Michel en Kymi Grand Prix. Hieronder vindt u enige uitleg over elke ren. 

Finlandia-Ajo 

Deze ren is de ‘European Masters Series race’ die door Finlandia-Ajo wordt georganiseerd op de 

grootste renbaan van Finland in Vermo. Deze sprintersren, die voor het eerst georganiseerd werd in 

1980, is een evenement dat jaarlijks, tussen eind april en begin juni, plaatsvindt. De eerste winnaar 

was het Franse paard Ejakval. De prijzenpot voor 2014 was 110.000 euro. 

Mikkeli (St. Michel Race) 

Deze ren vindt plaats in een weekend in juni en werd voor het eerst georganiseerd in 1981. Er 

werden al verschillende Europese- en wereldrecords tijdens deze wedstrijd gevestigd. Het meest 

memorabele record is het Wereldrecord van de Italiaanse hengst, Varenne op 14 juli 2002 

(1,09,3/1609m). 
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Kymi Grand Prix 

De eerste keer dat deze ren plaatsvond was in 1998. Deze ren is bijna altijd een deel geweest van de 

‘Grand Circuit division’ op enkele uitzonderingen na. De eerste winnaar van de ren was de Franse 

merrie Dtryade des Bois. 

Grand Prix d’Étain Royal Seinäjoki-race 

Deze ren was vroeger bekend onder de naam ‘Seinäjoki-Ajo’, van 1975-2008 en in 2009 kreeg ze de 

nieuwe naam ‘Grand Prix d’étain Royal Seinäjoki-race’. De eerste winnaar van de nieuwe race was de 

Zweedse merrie Camilla Highness. 

Renbanen 

Er zijn 43 renbanen in Finland. Bijna elke dag van het jaar vindt er een wedstrijd plaats, met 

uitzondering op Kerstdag en Kerstavond. 

Tijdens deze rennen worden verscheidene moderne diensten aangeboden. Op provinciale 

wedstrijden en renbanen bieden ze de toeschouwers een hal aan met restaurants, waar je in enkele 

gevallen de wedstrijd online kan volgen via TotoTV3.  

Op de onderstaande kaart zie je alle 43 renbanen in Finland. De tekst op de kaart betekent het 

volgende: 

Keskusravirata  Finlands grootste renbaan in Vermo (tegen Helsinki) 

Maaskuntaraviradat  Belangrijkste renbanen in:  Forssa, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kaustinen, 

Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, 

Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, 

Tornio, Turku, Vaasa en Ylivieska 

Kesäradar  Zomer renbanen in:  Kaukonen, Kurtakko, Sodankylä, Kemiärvi, Kalajoki, Kokkola, 

Kannus, Haapajärvi, Vieremä, Lieksa, Pihtipudas, Halsua, Härmä, 

Kauhava, Lapua, Suonenjoki, Hankasalmi, Jämsä, Kokemäki, 

Kausala, Riihimäki, Loviisa en Maarianhamina 

                                                           
3  TotoTV is een digitaal kanaal dat je bij je thuis kan bestellen en dat je ook terugvindt in wedgelegenheden in 

Finland. 
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FIGUUR 5: RENBANEN IN FINLAND 
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7. Organisaties en verwanten 

Equestrian Federation of Finland 

De ‘Equestrian Federation of Finland’ of de Hippische Federatie van Finland 

werd opgericht in 1920 en is sinds 1923 lid en tevens ook vertegenwoordiger 

van de Internationale Hippische Vereniging, of International Equestrian 

Federation of Fédération Equestre Internationale (FEI). 

Focus 

De nationale federatie legt zijn focus op de ontwikkeling van de paardensport, zowel hobby als sport. 

Vervolgens concentreren ze zich ook op het promoten van de welvaart van het paard en de veiligheid 

van de ruiter. Ten slotte ondernemen ze acties om activiteiten aan te bieden voor jonge mensen en 

werken ze aan een veilige verkeersroute voor ruiters en vervoerders van de dieren. 

Toen de federatie werd opgericht waren er amper een paar honderd sport- en recreatieve ruiters en 

slechts 3 maneges op twee locaties in Finland. Vandaag de dag zijn er ongeveer 170.000 Finnen van 

wie de hobby paardrijden is. De paardensport is de tiende grootste sport in Finland. De meest 

populaire sporten zijn ijshockey en de autosport ‘Formule 1’. De paardensport is wel de tweede 

grootste vrouwensport.  

Leden 

Er waren ongeveer 476 rijclubs in Finland in 2013 die tevens lid zijn van de nationale federatie en nog 

eens 231 hebben hun kandidatuur gesteld om lid te mogen worden. De federatie heeft door de leden 

van rijclubs en stallen meer dan 46.560 leden (2013). 94% van hen zijn vrouwen en 6 % zijn mannen. 

60% van de ruiters zijn volwassen en 40% zijn jonger dan 19 jaar. 

Contactgegevens: 

The Equestrian Federation of Finland 

Radiokatu 20, 00093 SLU (Finland) 

T +358-9-2294 510 

F +358- 9-1496864 

ratsastus@ratsastus.fi  

www.ratsastus.fi  

Hippos 

Suomen Hippos ry, is een Finse draver- en fokkerijvereniging, die bestaat uit 130 leden. 

De organisatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Fintoto Oy, dat een gokbedrijf is 

en Suomen Hevosurheilulehti Oy, dat het belangrijkste kanaal is omtrent het nieuws rond paarden. 

Het bedrijf werd opgericht in 1973. Eén van de functies van het bedrijf is het uitdelen van 

vergunningen aan Lesgevers/trainers, chauffeurs en juryleden. Hippos is ook verantwoordelijk voor 

het formuleren van het regelement de drafsport. Ook het registreren van paarden behoort tot hun 

mailto:ratsastus@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/
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takenpakket. Ten slotte zorgen ze er ook voor dat alle informatie en cijfermateriaal omtrent de 

fokkerij en de rennen op een juiste manier wordt verzameld en verdeeld. 

Hun algemeen streefdoel is om de drafsport en het fair play-gebeuren te stimuleren en te promoten 

tijdens de verschillende evenementen. 

Op de website van Hippos kan u ook verschillende nuttige informatie vinden omtrent medische 

vereisten voor het paard en tijdelijke invoervereisten. 

Contactgegevens: 

Tulkinkuja 3, FI-02650 Espoo (Finland) 

T + 358 (0) 20 760 500 

F + 358 (0) 20 760 5291 

hippos@hippos.fi en voornaam.famailienaam@hippos.fi  

 Wedstrijdsecretariaat, de heer Jouni Vikström, Tel +358 (0)20 760 52 47 

 Dierenarts, mevrouw Pia Raistakka, Tel +358 (0)20 760 52 44 

 Sport Manager, Dr Jukka Niskanen, Tel + 358 (0)400 600 280 

 Import en export(wedstrijdpaarden), mevrouw Essi Kortekangas, Tel + 358 20 760 5251 

 Manager van de fokkerij, mevrouw Minna Mäenpää, Tel + 358 (0)40 511 2067 

 Communicatie Manager, mevrouw Leena Mäenpää-Wirtz, Tel +358 (0)40 553 8882 

 Coördinator, mevrouw Ursula Kajander, Tel + 358 (0) 20 760 5201 

 Beheer manager, de heer Pekka Soini, Tel + 358 (0)20 760 5284 

www.hevosopisto.fi  

 

De Ypäjä Equine College 

De Ypäjä Equine College is de grootste paardenschool voor beroepsonderwijs, trainers en ruiters in 

Finland. De school is opgestart in 1930 samen met het Nationale Studboek en de Cavalry school. Ze 

bieden verschillende trainingsprogramma’s aan voor: rijinstructeurs, stalmanagers, 

grooms/stalhulpen en hoefsmederij. De paardenschool is ook het centrum voor vele trainingen van 

nationale teams in verschillende disciplines. 

De school werkt nauw samen met de National Equine Research Center (MTT). De andere belangrijke 

coöperatieve lokale partners zijn Ypäjä Horse Clinics, het Finse paarden museum en de National 

Equine Competence Association of Finland. De school is in het bezit van nationale en lokale 

mailto:hippos@hippos.fi
mailto:voornaam.famailienaam@hippos.fi
http://www.hevosopisto.fi/
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organisaties: het Ministerie van Onderwijs, de Finnish Equestrian Federation, Suomen Hippos en de 

gemeentes Ypäjä, Forssa en Jokioinen. 

Op de paardenschool is er ook een museum waar verschillende tentoonstellingen lopen doorheen 

het jaar. 

Contactgegevens: 

Ypäjä Equine College, Finland 

Opistontie 9, 32100 YPÄJÄ (Finland) 

T +358 2 76 021 

F +358 2 7602 200 

hevosopisto@hevosopisto.fi  

www.hevosopisto.fi  

 

  

mailto:hevosopisto@hevosopisto.fi
http://www.hevosopisto.fi/
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8. Beurzen en tijdschriften 

Paardenbeurzen 

Hevoset-messut 

Elk jaar organiseert de stad Tampere een paardenbeurs. In 2015 vindt deze beurs plaats op 11 en 12 

april. Tijdens de voorbije editie in 2014 kreeg de beurs 14.742 bezoekers over de vloer, dit was een 

nieuw record. Niet alleen het aantal bezoekers was een nieuw record, maar ook het aantal standen 

kende een nieuw record, namelijk 161. 

Op deze beurs vind je verschillende standen terug die paardenmaterialen aanbieden. Dit gaat van 

kleding tot en met vrachtwagens. 

Contactgegevens: 

Tampere Trade Fairs Ltd  

Ilmailunkatu 20, FIN-33900 Tampere (Finland) 

info@tampereenmessut.fi 

www.tampereenmessut.fi of www.hevosmessut.fi  

Helsinki Horse Fair 

Elk jaar vindt er in Helsinki de Horse fair (beurs) plaats. Deze beurs is vergelijkbaar met de beurs van 

Tampere. Deze beurs vindt plaats op 7 en 8 maart in 2015. 

Contactgegevens: 

Messuaukio 1, 00521 Helsinki (Finland) 

T +358 (0)40/450-3251 

F +358 (0)9/142358 

www.messukeskus.com  

Tijdschriften 

In Finland is ‘Hevoset & ratsastus’ het meest bekende tijdschrift omtrent de paardensport. Door op 

de link www.ratsastus.net/Linkit.aspx te klikken, kan je hieromtrent meer informatie vinden. 

  

mailto:info@tampereenmessut.fi
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.hevosmessut.fi/
http://www.messukeskus.com/
http://www.ratsastus.net/Linkit.aspx
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9. Medicatie en paardenklinieken 

Wanneer een paard een blessure oploopt of ziek wordt, raadpleegt de eigenaar de dierenarts. 

Wanneer een dierenarts een medicijn voorschrijft voor het zieke paard (de medicatie voor deze 

dieren zijn bijna uitsluitend met een voorschrift te verkrijgen) moet de eigenaar dit gaan afhalen bij 

de apotheek. 

Ook de dierenartsen en de klinieken kunnen de medicatie geven om de behandeling voor te zetten 

en dierenartsen kunnen de medicatie geven waar het paard gestald is, net zoal in België. Het is in 

Finland bij wet verboden dat een individueel persoon medicatie voor zijn paard online importeert. 

Daarnaast moeten alle Finse gemeenten een dierenarts hebben die erkent is door EVIRA (de Finse 

voedselveiligheid autoriteit). Deze dierenarts moet actief zijn met het behandelen van paarden. 

De link hieronder is een PDF-document met alle contactgegevens per gemeente: 

www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/esittely/elainlaakarintoimi/kunnalliselainlaakarit_08102012.

pdf.  

Lijst met paardenklinieken in Finland 

Gespecialiseerde paardenklinieken 

1. Veterinary Teaching Hospital – Equine Clinic (University of Helsinki)  

Adres: Viikintie 49 (P.O. Box 57), 00014 University of Helsinki  

T +358-9-1911 (exchange) 

www.vetmed.helsinki.fi/english/vth/index.html  

Contactpersoon: Director Mr. Jussi Anttila 

jussi.anttila@helsinki.fi  

T +358-9-191 57293 

2. Ypäjä Equine Horse Hospital  

Contactpersoon: Mevrouw Anne Sjöholm 

anne.sjoholm@hevossairaala.fi  

T +358 40 4166052 

www.hevossairaala.fi  

Dierenklinieken die ook paarden verzorgen 

1. Eläinklinikka Takala 

T +358 500 - 367 123 

klinikka@elkt.fi  

www.elainklinikkatakala.fi  

2. Elwet Horse Clinic 

Contactpersoon: Mr. Erkki Luikko 

erkki.luikko@elwet.fi  

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/esittely/elainlaakarintoimi/kunnalliselainlaakarit_08102012.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/esittely/elainlaakarintoimi/kunnalliselainlaakarit_08102012.pdf
http://www.vetmed.helsinki.fi/english/vth/index.html
mailto:jussi.anttila@helsinki.fi
mailto:anne.sjoholm@hevossairaala.fi
http://www.hevossairaala.fi/
mailto:klinikka@elkt.fi
http://www.elainklinikkatakala.fi/
mailto:erkki.luikko@elwet.fi
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www.elwet.fi  

3. Hevosklinikka Anivet 

T +358 2 - 255 0001 

posti@anivet.fi  

www.anivet.fi  

4. Equivet Clinic  

T +358 9 - 541 6922 

klinikka@equivet.fi  

www.equivet.fi  

5. Animagi (een keten van klinieken) 

Contactpersoon: Ms. Anna-Maria Mäkelä, CEO  

T +358 20 774 9610 

Anna-maria.makela@animagi.fi 

a. Hyvinkää Horse Hospital  

www.hyvinkaanhevossairaala.fi  

b. Laukaa Horse Clinic 

www.animagi.fi/laukaa/animagi-hevosklinikka-laukaa-ent-laukaan-elainsairaala  

c. Oulu Horse Clinic 

www.animagi.fi/oulu/animagi-hevosklinikka-oulu-ent-oulun-hevosklinikka  

6. Kangasalan Hevosklinikka  

T +358 3 - 377 4666 

info@kangasalanhevosklinikka.fi  

www.kangasalanhevosklinikka.fi  

7. Kuopio Private Clinic  

www.kyea.com/hevoset.htm  

8. Kouvola Horse Clinic 

Contactpersoon: Mevrouw Taina Sjöberg, Dierenarts 

Mr. Arto Hytönen, CEO Kouvola Trotting Track (de kliniek is bij deze renbaan) 

arto.hytonen@kouvolanravirata.com  

www.kouvolanravirata.com/kouvola/fi/kouvolan_ravirata/hevosklinikka/index.php  

9. Kaustinen Trotting Track Veterinary Clinic 

T +358 44 - 368 7141 

www.kaustisenravit.fi/kaustinen/fi/yhteystiedot/index.php  

www.kaustisenravit.fi/kaustinen/fi/ravirata/elainlaakariasema.php  

  

http://www.elwet.fi/
mailto:posti@anivet.fi
http://www.anivet.fi/
mailto:klinikka@equivet.fi
http://www.equivet.fi/
mailto:Anna-maria.makela@animagi.fi
http://www.hyvinkaanhevossairaala.fi/
http://www.animagi.fi/laukaa/animagi-hevosklinikka-laukaa-ent-laukaan-elainsairaala
http://www.animagi.fi/oulu/animagi-hevosklinikka-oulu-ent-oulun-hevosklinikka
mailto:info@kangasalanhevosklinikka.fi
http://www.kangasalanhevosklinikka.fi/
http://www.kyea.com/hevoset.htm
mailto:arto.hytonen@kouvolanravirata.com
http://www.kouvolanravirata.com/kouvola/fi/kouvolan_ravirata/hevosklinikka/index.php
http://www.kaustisenravit.fi/kaustinen/fi/yhteystiedot/index.php
http://www.kaustisenravit.fi/kaustinen/fi/ravirata/elainlaakariasema.php
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10. Porvoo Horse Clinic 

T +358 40 867 4450 

asiakaspalvelu@porvoonhevosklinikka.fi  

www.porvoonhevosklinikka.fi/EN/main.html  

11. Mikkelin Ravirata (Renbaan) 

Dierenarts dienst: Mevrouw Leena Sinnemaa 

T +358 50 531 7021 

www.mikkelinravirata.fi/mikkeli/fi/ravirata/palvelut.php  

12. Seinäjoen Ravirata (Renbaan) 

Kliniek 

T +358 50 362 0253 

www.seinajoenravikeskus.fi  

13. Tampere Horse Clinic 

T +358 3 344 1700  

info@tampereenhevosklinikka.fi 

www.tampereenhevosklinikka.fi  

  

mailto:asiakaspalvelu@porvoonhevosklinikka.fi
http://www.porvoonhevosklinikka.fi/EN/main.html
http://www.mikkelinravirata.fi/mikkeli/fi/ravirata/palvelut.php
http://www.seinajoenravikeskus.fi/
mailto:info@tampereenhevosklinikka.fi
http://www.tampereenhevosklinikka.fi/
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10. Eisen waaraan je moet voldoen in Finland 

Vereisten van paarden stallen in Finland. 

In Finland moeten de paardenstallen voldoen aan bepaalde afmetingen. De criteria waarop deze 

afmetingen gebaseerd zijn, hangen af van de grootte van de dieren. Elke stal moet hoog en breed 

genoeg zijn. Alle paardenhouders waren verplicht om tegen 01/01/2014 aan deze vereisten te 

voldoen (*). 

In de volgende tabellen kan je de minimum afmetingen terugvinden per grootte van het paard. 

Binnenhoogte van de stal 

Stokmaat (schofthoogte in cm) Binnenhoogte van de stal 

Minder dan 146 cm  2,2 m 

Tot 155 cm  2,3 m 

Tot 160 cm  2,4 m 

Tot 165 cm  2,48 m 

Tot 170 cm  2,55 m 

Meer dan 175 cm  2,625 m 

 
FIGUUR 6: SCHOFTHOOGTE PAARD METEN 

Vereiste stalgrootte in m² 

Schofthoogte (in cm) Stalgrootte (in m²) 

Maximum 108 cm 4,0 

108 - 130 cm 5,0 

130 – 140 cm 6,0 

140 – 148 cm 7,0 

148 – 160 cm 8,0 

Meer dan 160 cm 9,0 

* Uitzonderingen: Deze maatregel is niet van toepassing wanneer het paard enkel voor een korte periode moet gestald 

worden, zoals bij korte training, tentoonstelling, …  
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Buitenlandse deelnemers in Finland 

In Finland zijn er een aantal speciale voorwaarden en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn 

op paarden die geregistreerd zijn in het buitenland en die getraind worden of deelnemen aan 

wedstrijden in Finland. De volgende punten moet de trainer in acht nemen: 

Vooraleer een paard, dat geregistreerd is in het buitenland en getraind wordt in Finland, wil 

deelnemen aan zijn eerste officiële wedstrijd of testwedstrijd, moet het dier in het bezit zijn van een 

tijdelijk exportcertificaat dat wordt uitgegeven door de Suomen Hippos-organisatie. 

Het paard moet zich één dag vroeger aanmelden op een wedstrijd dan de paarden die in Finland 

geregistreerd zijn, wanneer: 

 het paard voor de eerste keer deelneemt aan een wedstrijd in Finland; 

 het paard heeft deelgenomen aan wedstrijden in het buitenland (elke tussenwedstrijd in het 

buitenland moet worden aangegeven); 

 het paard voor het eerst terug deelneemt aan een wedstrijd nadat een nieuw kalenderjaar van 

start is gegaan; 

 wanneer een paard, dat getraind wordt in Finland, is ingegeven voor de eerste wedstrijd of 

testwedstrijd, wordt er een “bank transferformulier” opgestuurd naar de trainer van het paard 

om de betaling te doen van de verplichte wedstrijdverzekering; 

 elke gewonnen geldsom (prijzengeld) dat gewonnen is door een paard dat in Finland wordt 

getraind wordt normaal gezien uitbetaald op een Finse bankrekening, vandaar dat het raadzaam 

is om een Finse bankrekening te openen; 

 wanneer de eigenaar van het paard of de verantwoordelijke de gewonnen geldsom toch wenst te 

ontvangen op een buitenlandse bankrekening, is het de taak van de eigenaar of verantwoordelijke 

om de bankgegevens mee te delen aan de organisatie na elke behaalde prijs. De organisatie kan 

de kosten die hierbij komen kijken aftrekken van de gewonnen geldsom; 

 elk paard moet geïdentificeerd worden voor elke afspraak/wedstrijd, wanneer er geen 

identificatiecertificaat, in een andere taal dan het Fins, aanwezig is. Als een identificatiecertificaat, 

vertaald is in het Fins, verworven is voor een paard dat getraind word in Finland, moet het paard 

geïdentificeerd worden bij de eerste wedstrijd dat daarop volgt; 

 de identificatievergoeding voor het paard dat getraind wordt in Finland (25 EUR/afspraak of 

wedstrijd) wordt contant betaald wanneer het dier gestald staat op de wedstrijd. De vergoeding 

zal niet worden aangerekend wanneer het identificatiecertificaat is verworven voor het paard of 

als het paard een microchip ID heeft ingepland gekregen in zijn land van herkomst of elders; 

 voor de identificatie moet de trainer of de eigenaar van het paard altijd het registratiebewijs, 

paspoort of identificatiecertificaat, vertaald in het Fins, van het paard bij zich hebben; 
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 een paard dat wordt getraind in Finland moet het recht hebben om deel te nemen aan 

wedstrijden volgens de regels van zowel het land van registratie en Finland; 

 de kwalificatietijden in de testraces voor paarden die worden opgeleid in Finland, maar in het 

buitenland zijn ingeschreven worden bepaald volgens de Finse harddraverij regels. 
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11. Kansen 

‘Is er een markt voor Vlaamse ondernemers op de paardenmarkt in Finland?’ is een vraag die nu naar 

boven komt. Wat we daarover kunnen zeggen is dat de Finse paardenmarkt een groei kent en dat 

paardrijden in het algemeen er steeds populairder wordt. Hieronder worden enkele sectoren 

besproken die van nut kunnen zijn voor Vlaamse ondernemers. 

Is er een markt voor stallenbouwers in Finland? 

De paardenmarkt in Finland is bezig aan een opmars, maar in vergelijking met andere Europese 

paardenmarkten, voornamelijk Centraal-Europese landen, is de markt in Finland heel klein. 

Aankopen gebeuren vaak op kleine schaal en dit mede door het groot aantal Finse producenten van 

paardenstallen. Deze Finse producten kan je plaatsen in de categoriegroep van goed tot heel goed. 

Het is dan ook zeer moeilijk voor buitenlandse producenten van paardenstallen om te concurreren 

met Finse bedrijven. De grootste kost voor de buitenlandse producent zijn voornamelijk de zeer hoge 

vervoerskosten. Daarnaast heb je ook nog eens de aanwezigheid van Zweedse 

dochterondernemingen van paardenstalbedrijven. Ook de Finse S-Group4 importeert vanuit Zweden 

(bijvoorbeeld, Myrby). Dit alles maakt het zeer moeilijk om te concurreren op de Finse markt van de 

stallenbouw. 

Als we gaan kijken naar de beste producten die op de Finse markt te verkrijgen zijn komen we tot de 

vaststelling dat er één grootte Duitse speler aanwezig is, namelijk Röwer & Rüb. Dit bedrijf biedt 

paardenstallen, stapmolens en andere paar gerelateerde producten aan in deze sector. De Finnen 

zijn bereid meer te betalen voor deze hogere en betere kwaliteit en verkiezen ook om vast te houden 

aan dit bedrijf. (Staffansberg, 2014) 

Het zal voor Belgische bedrijven dus een moeilijke noot zijn om te kraken om hun producten aan te 

bieden in Finland. 

Toerisme 

In de toeristische sector zijn er nog mogelijkheden voor de Vlaamse ondernemer. In Finland is er 

nood aan een professioneel aanbod van toerisme, zeker voor buitenlands toerisme. Het toerisme in 

Finland heeft nood aan goed opgeleide mensen en mensen die kennis hebben van paarden en van de 

sector. In België is die kennis aanwezig en voornamelijk individuele personen kunnen hier met succes 

een bedrijf (paardenboerderij, manege enz.), opstaren, mits de juiste begeleiding. 

                                                           
4  S-Group is een Fins bedrijf dat actief is in de Retail en dienstenhandel. Dit bedrijf heeft meer dan 

1.600 winkels in Finland. Het bedrijf bestaat uit coöperatieven en dochterondernemingen. S-Groep levert 
producten en diensten in de volgende sectoren: groothandelaars en consumptiegoederen, tankstation en 
brandstof, toerisme en gastvrijheid, auto-en auto-accessoires, alsook in het doel van de agrarische handel. 
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Paardenhandel 

In Finland is de drafsport bijzonder goed georganiseerd, dus daar lijken de kans op zaken doen 

gering. Maar zoals altijd geldt: een goed paard is overal graag gezien en gewild. 

Wel zijn er nog kansen in de springsport en dressuursport. Die sporttakken zijn aan een opmars bezig 

in Finland. De mogelijkheid om paarden te verkopen/verhandelen naar Finland zijn heel reëel. 
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12. Nuttige links 

1. Via de volgende link, www.ratsastus.net/Linkit.aspx, kan je een adressenlijst vinden van 

verschillende Finse paardendisciplines. Zo kan je er namelijk fokkers (Finse benaming: Hevos ja 

ponikasvattajat), paardenverkopers (Finse benaming: Hevoskauppiaat) en anderen terugvinden. 

De link is afkomstig van het paardentijdschrift Hevoset & ratsastus. 

2. Wanneer je van plan bent om een verkoopovereenkomst te sluiten over een paard kan het 

volgende document van nut zijn:  

www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/31364/Pollanen_Hanna.pdf?sequence=1. 
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 Staffansberg, F. i. (2014, Juli). (Flanders investment and trade, Interviewer) 

 Statistics Finland - www.stat.fi/til/aiheet_en.html#maa  

 Top Dressage Finland - www.topdressage.fi  

 Viaden Gambling market finland: een toonaangevende mobiele en casino software development 

bedrijf - www.viaden.com/products/finland-gaming-license.html  

 Vlaams paardenloket - www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/De-Vlaamse-paardenwereld-van-

A-tot-Z  

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander 

gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk 

gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze 

publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van 

de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, 

bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & 

Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: Maart/2015 
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