












Monique van Hal
u Marketing en communicatie, 

ondernemer, consumentengedrag, 
coaching / pionier

u Passie voor hippische sector

u Bieman de Haas, GREEN, Equine
Industry, TRUST Equestrian, Cavalor, 
Kingsland, Dy’on, bestuurslid KNHS

u Stal de Blokhoeve, HAS Hogeschool, 
Trendpanel Paard, Kempenpaard, 
stichting HIP, Hippische Monitor

u Draagvlak en publieke opinie

u Paardrijden en moeder!



Annelou de Man
u Sales- en brandmanagement, events en 

media

u Bieman de Haas, Equine Industry, 
Academy Bartels

u Brave Communications, veilingen, 
persvoorlichting, copywriting en 
organisatie

u Paardenliefhebber pur sang, HM Stables













Case: introductie BR rijhelm







Paarden zijn ons leven. Wij genieten het meest van alle bijzondere 
vriendschappen die horen bij een leven met paarden. Vriendschap 
is bijzonder. Met de komst van sociale media zijn we nog nooit zo 
verbonden geweest als nu. Je kan tegenwoordig vrienden hebben 

over de hele wereld. Maar de krachtigste verbindingen vind je 
altijd dichtbij. Samen zijn daar waar het er echt toe doet. 





Yvonne (42 jaar)
“Ik kan me eigenlijk geen moment zonder 
paarden voorstellen. Ze hebben altijd deel uit 
gemaakt van mijn leven. En doen dat nu nog 
steeds. 

Ik vind het heerlijk om naar stal te gaan, dat 
is voor mij echt even ontspannen. Mijn paard 
Fabulous is een allrounder, samen werken we 
eraan het beste in elkaar naar boven te 
halen. Zij in mij als ruiter, en ik vind het leuk 
om haar steeds weer wat verder te trainen.”  



Suzan (24 jaar)
“Mijn paard Dueno is echt mijn maatje. Het 
liefste zou ik de hele dag op stal zijn. Anika en 
Tom zijn er dan vaak ook. Het is altijd gezellig 
en we hebben veel lol.

We hebben niet echt een trainingsschema, 
maar we zijn wel elke dag met onze paarden 
bezig. Per dag bekijken we wat we gaan 
doen: springen, dressuur, longeren of een 
buitenrit. En ja natuurlijk: als we naar een 
wedstrijd gaan moet alles er wel op en top 
uitzien.”



Julia (12 jaar)
“Mijn papa en mama hebben vroeger ook 
altijd gereden. En rijden nu ook nog. Ik vind 
het heerlijk om naar stal te gaan, vaak gaan 
ze mee. En er is eigenlijk altijd wel iemand 
om mee te kletsen en lol te maken.

Ik rijd wel altijd eerst even mijn pony. Ik wil 
graag beter worden in het rijden van 
paarden. En ik vind het belangrijk om lol te 
hebben met mijn pony. Na het rijden blijven 
we vaak nog even hangen op stal.”







Gemiddeld zijn er 7 contactmomenten 
nodig voordat iemand tot aanschaf van 

een product of dienst over gaat.











Checklist voor een goed huwelijk
1. Luister naar elkaar

2. Marketing is pas succesvol als sales dat is en andersom

3. Vind de balans korte en lange termijn 

4. Content = key

5. Verbinding is succesvolle factor




