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Solange ‘Bixie’ 

Hermans:

Enthousiast, gepassioneerd en gedreven. Dat 

zijn de eerste woorden die opborrelen na 

een gesprek met Solange Hermans, dé vrouw 

achter SoSo Bixie Events. Hermans heeft een 

duidelijk doel voor ogen met de wedstrijden 

die zij organiseert voor de jongste lichting 

paardensporters in de dop: het laagdrempelig 

stimuleren van de paardensport. “Vertrouwen 

en plezier staan bij ons voorop. Ik spreek ook 

niet over wedstrijden, maar liever over een 

Bixie Fun-dag, open voor iedereen”, vertelt 

Hermans over haar passie.

‘Ik wil steeds
met nieuwe
dingen komen’
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H
oewel haar roots in de paarden-

sector liggen, gooide Hermans 

het aanvankelijk over een heel an-

dere boeg. “Ik kom uit een gezin 

van acht kinderen en om geld bij te verdie-

nen stond ik op mijn vijftiende al ponyrijles 

te geven en dat ben ik eigenlijk altijd blijven 

doen. Professioneel ging het eerst echter 

een andere kant op. Ik heb jarenlang in de 

uitvaartbranche als bloemist gewerkt. Mijn 

werk richtte zich vooral op de bijzondere 

uitvaarten en ik kwam veel bij de mensen 

thuis. Tot ik in 2011 ziek werd en aan het 

nadenken kwam. Ik wilde wat anders. Door 

de jaren heen merkte ik dat er steeds min-

der aanwas van jonge kinderen kwam op 

de concoursen. Waar de rubrieken vroeger 

propvol zaten bij de pony’s, hielden som-

mige concoursorganisaties hun paarden- 

en ponyrubrieken zelfs op één dag. Dat 

vond ik een teken aan de wand en ik wilde 

m’n steentje bijdragen om een verandering 

teweeg te brengen. Ik besloot me volledig 

toe te leggen op de Bixie. Veel mensen ver-

klaarden me voor gek en lachten me zelfs 

recht in m’n gezicht uit, maar ik zag er heel 

veel potentie in. Ik dacht bij mezelf: wacht 

maar, ik spreek jullie nog wel.”

VIS IN HET WATER
Het bleek een gouden zet. Niet alleen uit 

noodzaak om de ponysport te promoten 

en meer kinderen in het zadel te krijgen, 

maar ook op persoonlijk vlak. Hermans is 

als een vis in het water en vertelt met haar 

Limburgse tongval honderduit over haar 

passie, waar ze tegenwoordig zelfs haar 

boterham mee kan verdienen. Het con-

cept SoSo Bixie Events werd bedacht en 

zorgvuldig gekneed tot wat het vandaag de 

dag is én het is nog steeds in ontwikkeling. 

Hermans is bedenker, uitvoerder en spin 

in het web. Als rijvereniging of evenement 

kun je haar met al haar expertise inhuren 

en tegenwoordig kan ze de stroom aan 

aanvragen amper aan. “Het is wel keihard 

werken, eigenlijk moet je 24/7 ‘aan’ staan. 

Als ik even niet om m’n telefoon gekeken 

heb, kan het zijn dat er zomaar een stuk 

of vijftien appjes binnen zijn gekomen met 

aan de wedstrijd of sowieso het Bixie-rijden 

gerelateerde vragen. Gelukkig vind ik het 

allemaal heel leuk en geeft het veel ener-

gie.” “Maar soms geef ik haar ook een BV 

hoor”, vult partner Rob Sluijters aan. “Een 

Bixie Verbod krijgt ze dan. Alles wat met de 

Bixie te maken heeft gaat uit en dan is het 

even tijd voor wat anders. Het is een soort 

van constante wind die op je afkomt. Soms 

is het een windvlaag en soms een briesje, 

maar de wind is er altijd. Daar moet je voor 

waken.”

SPONSOREN
“De afgelopen negen weken hebben we 

elk weekend een evenement gehad en dat 

is, met alle voorbereiding die eraan vooraf 

gaat, wel wat veel. Zelf ben ik niet zo zakelijk, 

maar Rob gelukkig wel. Dat moet ook wel, 

want je kunt niet alles uit passie blijven doen. 

Uiteindelijk moeten wij bij de Albert Heijn ook 

gewoon onze boodschappen betalen. Als 

D‘Een organisatie hoeft alleen de locatie 

te bieden, wij regelen verder alles’

“Ik blijf altijd broeden op vernieuwing, want daar kom je mee vooruit”, aldus Solange Hermans, 

initiatiefneemster achter SoSo Bixie Events.
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een organisatie mij wil inhuren om een Bixie-

dag te organiseren onder mijn vlag, betalen 

ze daar nu een vast bedrag voor, exclusief 

kilometervergoeding. Wij regelen dan alles, 

de organisatie hoeft alleen de locatie te 

bieden. Wij zorgen voor de juryleden, de in-

schrijvingen, startlijsten, goodiebags, prijzen, 

et cetera. Zo worden we bijvoorbeeld ook 

gevraagd op grote internationale evenemen-

ten zoals Jumping Indoor Maastricht, CSI 

Twente, Outdoor Gelderland en Jumping 

Amsterdam. Met een hele trailer afgeladen 

vol met spullen vertrek ik dan richting het 

evenement. Inmiddels heb ik een groot 

bereik op social media en dat is sponsoren 

ook opgevallen. Er zijn verschillende bedrij-

ven, zoals De Boer Horsetrucks, Divoza, 

Voermeesters en Sodiak Horsetrucks, die 

ons sponsoren en zonder hun steun zou 

het ook allemaal niet kunnen. Zij zien ook in 

dat de groei van de sector begint met het 

stimuleren van jonge kinderen. We maken 

met onze SoSo een enorme groei door. Zo 

hebben we afgelopen seizoen 2.500 starts 

verwerkt. Ik ben er soms nog wel verbaasd 

over hoe het gaat en dat mensen speciaal 

voor mij komen, maar ik heb er altijd heel 

veel vertrouwen in gehad.”

GEEN KLASSEMENT
SoSo staat voor ‘allemaal samen’ en dat 

is voor Hermans ook heel belangrijk. “Voor 

mij staat voorop dat kinderen een leuke 

dag hebben. Samen met broertjes, zusjes, 

ouders, opa’s en oma’s. Iedereen is welkom 

en we proberen er altijd wat leuks van te 

maken. Onze Bixie-wedstrijden hebben 

altijd een thema en rondom de wedstrijd 

is meestal van alles te doen. Omdat ik de 

kriebels krijg van het woord ‘wedstrijd’, 

maken wij geen klassement op. Iedereen 

is bij ons een winnaar en iedereen krijgt na 

afl oop dezelfde goodiebag en prijsjes. Het 

is de bedoeling om kinderen te motiveren 

en niet om ze teleurgesteld naar huis te 

laten gaan.” 

BIJ DE BASIS BLIJVEN
“Mijn ideaal zou zijn om gemiddeld drie wed-

strijden per maand te organiseren. En of het 

dan om grote internationale evenementen of 

om een wedstrijdje bij de rijvereniging om de 

hoek gaat; dat maakt allemaal niet uit. Het 

pakket blijft hetzelfde en we steken overal 

evenveel energie in. Het is ook belangrijk om 

bij de basis te blijven. Elk kind moet in zijn 

of haar waarde gelaten worden. Bixie-rijden 

moet mogelijk zijn voor alle kinderen, ook 

wanneer ponyrijden niet vanzelfsprekend is.”

Plannen zijn er nog te over. “Ik blijf altijd 

broeden op vernieuwing, want daar kom je 

mee vooruit. Zo heb ik samen met Combipro 

een parcours speciaal voor de Bixie ontwik-

keld. De staanders zijn maar een meter hoog 

en de hindernissen hebben allemaal een 

specifi eke eigen kleur. Die lage staanders en 

de kleuren maken het overzichtelijk voor de 

kinderen. Het is voor kleine kinderen mak-

kelijker om van de blauwe naar de rode hin-

dernis te rijden, dan van hindernis twee naar 

hindernis drie. Verder heb ik ook korte lijntjes 

met de KNHS en zij sturen Bixie-vragen van 

DDEFINITIE BIXIE
De Bixie-rubrieken voor dressuur, springen en mennen zijn speciaal ontwikkeld 

voor kinderen. Deze rubrieken zijn onderverdeeld in de lichtste klasse (AA), de 

middenklasse (A) en de zwaarste klasse (B1). Naast leuke spelletjes is er ook een 

begeleidingsproef voor de allerkleinste ruiters, die nog niet zelfstandig kunnen sturen. 

Meedoen mag vanaf de vierde verjaardag tot en met het jaar waarin de ruiter of 

amazone dertien jaar wordt. Van vier- tot zesjarige leeftijd mag alleen gestart worden in 

de Bixierubrieken waarin de combinatie begeleid wordt, dat zijn de begeleidingsproef, 

AA-dressuur, AA-springen en de ponyspelletjes. Vanaf zesjarige leeftijd mag de 

combinatie meedoen aan alle Bixierubrieken. Meedoen aan mennen mag vanaf de 

zevende verjaardag. (bron: KNHS)

‘Ik hoop een betere doorstroom naar 

de ‘gewone’ ponysport te kunnen 

bewerkstelligen’

Solange Hermans geeft aan dat haar event 

geslaagd is als de kinderen een leuke dag 

gehad hebben.
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leden vaak door naar mij. Het is belangrijk 

om een goed contact te hebben en om een 

organisatie als de KNHS achter je te hebben 

staan. Ook zij zien in dat er potentie zit in 

het stimuleren van jonge kinderen. Over tien 

jaar zou ik graag in elk deel van Nederland 

iemand willen hebben die onder de vlag van 

SoSo Bixie evenementen organiseert in zijn 

of haar omgeving. Ook hoop ik dat er dan 

een betere doorstroom is naar de ‘gewone’ 

ponysport.”

AFGUNST
Hermans heeft door de jaren heen gemerkt 

dat er veel afgunst bestaat. “Omdat ons 

concept nu zo succesvol is, wordt er ook 

heel erg op ons gelet. Dat vind ik soms wel 

lastig. Niet dat we ons niet aan de regels 

houden, maar gewoon dat mensen zo snel 

met hun vingertje wijzen. Ik blijf altijd onver-

minderd positief, maar ik heb ook m’n neus 

al eens gestoten. Mensen zijn tegenwoordig 

heel gemakkelijk en hebben hoge verwach-

tingen. Soms is het moeilijk om daarmee 

om te gaan, maar ik heb er ook al een hoop 

mensenkennis door gekregen. Mijn jongste 

dochter is 23, maar daarin al heel wijs. 

Als ik me dan weer druk maak over een 

opmerking van iemand, zegt zij: ‘mam, laat 

het van je afglijden’.”

VOORUIT KIJKEN
De Limburgse, die voor de liefde naar het 

Twentse Enschede verhuisde, werkt hard 

richting het eind van 2019. Met al een aan-

tal Kerst-Bixie’s achter de rug en nog eentje 

in het verschiet, kijkt ze ook alvast vooruit 

richting 2020. “Ik wil steeds met nieuwe 

dingen komen. Zo ben ik bijvoorbeeld  al 

aan het nadenken over Jumping Indoor 

Maastricht van 2020. Wij komen daar al een 

aantal jaar en ik wil niet steeds hetzelfde 

herhalen. In Maastricht krijgen we ook veel 

bijval van Limburg Paardensport en samen 

met hen proberen we de paardensport in 

het algemeen beter op de kaart te krijgen. 

Op de afgelopen editie hadden we in het 

kader daarvan een soort snuffeldag voor 

scholieren. Het ging niet alleen om leerlin-

gen van paard-gerelateerde opleidingen, 

maar juist ook van andere scholen. Het doel 

was om hen kennis te laten maken met de 

sector. Dit jaar kwamen er achthonderd 

leerlingen voorbij en het doel is om volgend 

jaar, in samenwerking met Limburg 2020 

en het WK-vierspannen, naar de vijfduizend 

toe te werken!”, vertelt Solange Hermans 

enthousiast. 

BBEN SCHRÖDER: ‘BIXIE IS EEN SOORT KLEUTERSCHOOL’
De internationale springbroers Schröder begeven zich ook al enkele jaren op het Bixie-

pad. Op hun jaarlijks terugkerende evenement Schröder Masterclass, dat zich afspeelt 

aan de voet van de grote kerk op het marktplein in Tubbergen, hebben ze zelfs sinds 

een aantal jaar een speciale Bixie-dag aan het imposante programma toegevoegd. 

Ben Schröder: “Wij willen met ons concours iets neerzetten waar iedereen van kan 

profi teren. Iedereen die een keer naar een paardensportevenement toe wil, kan bij ons 

terecht. We vragen geen entree, je kunt bij ons zo binnenlopen. Bixie past heel goed in 

dat concept. Vroeger, toen we nog jong en wild waren, dachten we niet zo na over dat 

soort dingen, maar op een gegeven moment, als je zelf kinderen krijgt, bekijk je dingen 

toch anders. Toen wij ponyreden hadden we de ponyspelen, we deden spelletjes 

als stoelendans met onze pony’s. Geweldig was dat. De hedendaagse Bixie is daar 

een soort moderne variant op. Het is laagdrempelig, maar toch ook al een beetje 

wedstrijdgericht. De kinderen leren al een parcoursje rijden, maar mogen daarbij ook 

geholpen worden. Als je op een pony kunt zitten, kun je in principe al meedoen. Je 

moet het zien als een soort kleuterschool. We proberen iedereen te betrekken bij ons 

evenement en organiseren altijd geinige dingen, zoals het ouder/kind-springen, de 

Golden Oldies, het hoogtespringen, enzovoort. Dat is gewoon mooi om te doen.”

Op de Schröder Masterclass Bixie melden zich elk jaar kinderen van verschillende internationale 

topruiters om mee te doen. Op de foto Daan Horn en Caroline Müller met hun dochter Lisa.

Solange Hermans: “De groei van de sector be-

gint met het stimuleren van jonge kinderen.”
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