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Sarah Van Hasselt 
Biografie / Curriculum Vitae 

 

Als 26-jarige amazone is Sarah volop bezig aan de uitbouw van haar professionele 
carrière als eventingruiter. In haar kindertijd kreeg ze de microbe van het paardrijden te 
pakken. Haar passie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid hebben ervoor gezorgd dat 
Sarah er doorheen de jaren in is geslaagd om haar levensdroom te realiseren, en van 
haar hobby haar beroep te maken. Dit leidde tot de oprichting van ‘Van Hasselt Horses 
BVBA’ waardoor ze sinds 2010 zelfstandige is. 
 
In haar dagelijkse beroepsactiviteit combineert ze nationale en internationale wedstrijden 
met zowel eigen als eigenaarspaarden en het geven van paardrijlessen.  
 
Als Ambitieuze sportvrouw tracht Sarah steeds toe te werken naar de grote 
internationale wedstrijden. Zo behaalde ze in 2010 nog een mooie klassering op het 

wereldkampioenschap in Kentucky (USA). 
 
Maar ook nationaal legt Sarah de lat hoog waardoor ze in de jeugdreeksen meerdere 
malen Belgisch kampioene werd. Enkel de titel van Belgisch kampioene bij de senioren 
ontbreekt nog op haar palmares. Dit is dan ook één van de doelstellingen die Sarah zich 
nog stelt voor de nabije toekomst. 
 
Sarah wordt in haar carrière steeds ondersteund door een sterk team. Familie en 
vrienden worden door haar dan ook hoog in het vaandel gedragen, wat van ‘Van Hasselt 
Horses BVBA’ een sterke teamgebonden onderneming maakt. 
 
Onderstaand vind je een overzicht van de Sarah’s opleidingen en een greep uit haar 
belangrijkste prestaties. Voor meer informatie over Sarah kan je steeds terecht op haar 
website: www.sarahvanhasselt.be 
 
  

Opleiding: 
  
Diploma TRAINER A - 2010 
Diploma TRAINER B - 2006 
Pedagogisch Diploma - 2006 
Diploma Hoger Secundair TSO Topsportschool KA 2 HASSELT – 2003 

 
 

Sportresultaten: 

 

2010 
 
Selectie Nationaal team (4 members) Wereldkampioenschappen Kentucky (USA) 2010 

met ''Artic Fox Too''. 
- 2e beste Belgische resultaat en foutloze cross op WEG Kentucky. 
- 6e teamplaats  op het Wereldkampioenschap in Kentucky met België en alzo het 
behalen van een Olympisch ticket voor het team voor de Olympische Spelen 
Londen 2012 (5 ruiters) 
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Selectie jonge paarden Wereldkampioenschappen Le Lion d'Angers met het 6 jarige 
paard ''Une Belle Fille''. 

- Foutloze cross en 20'plts op 40 deelnemers. 
Selectie voor topwedstrijd Aken 2010 met Artic Fox Too. 
  
Goede resultaten op ***-niveau in Vairano (Italië), Luhmulen (Duitsland), Haras les Pins 
(Frankrijk), Jardy (Franrijk), ... 
 
Zilveren medaille op Belgisch Kampioenschap 6-jarigen Arville met ''Une belle fille''. 
 
5e plaats op Belgisch Kampioenschap 5-jarigen met "Fiona van de Zwartwaterbossen" in 
Brugge. 

  

2009 
 
''AA TALENT VAN HET JAAR 2009'' gekozen uit alle jeugdruiters in België onder 25 jaar. 
 
A-kader lid van het Talentenplan. 
 
Belgisch kampioene 5-jarigen met ''Une belle fille'' in Arendonk. 
 
Selectie voor topwedstrijd Aken 2009 met Artic Fox Too. 
 
Diverse goede resultaten op cic/cci*** en cic** wedstrijden in België en het buitenland. 
 
Sportvrouw van het jaar Brecht. 
 

2008 
 
A kader-lid van het Talentenplan 
 
2e plaats op de verkiezing AA talent van het jaar 2008 
 
Diverse goede uitslagen op cic/cci**/*** niveau in binnen -en buitenland. 
 
Sportvrouw van het jaar Brecht. 
  

2007 
 
A kader-lid van het Talentenplan 
 

2e plaats op de verkiezing van het AA talent van het jaar 2007. 
 
Diverse goede uitslagen op cic/cci**/*** niveau in binnen en buitenland. 
 
Selectie Europese kampioenschappen in Pratoni (Italië) met Artic Fox Too. 

- Foutloze cross, 16e individuele plaats op 75 deelnemers 
- Jongste deelneemster van het EK 
- 2e beste Belgische prestatie. 
 

Selectie Wereldkampioenschappen Le Lion D'Angers (Franrijk) jonge paarden met de 6-
jarige ''Coldplay'' 

- Foutloze cross en 22e plaats op 45 deelnemers. 
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Jeugdresultaten 

 
Europees Kampioenschap selectie Portugal  met Cara Donn - Young Riders 2004 
 
Europees Kampioenschap selectie Polen met Helleborus – Young Riders 2003 

 
Europees Kampioenschap selectie België (Waregem) met Helleborus – Junioren 2002  

- Zilveren teammedaille. 
 
Belgisch kampioene Young Riders 2002 – Tongeren 
 
Europees Kampioenschap selectie Junioren Duitsland met Heleborus – 2001 

 
Belgisch kampioene Young Riders 2000 - Genk 
 
Belgisch kampioene Junioren 1999 - Waregem  
 
Europees Kampioenschap selectie Ponyruiters Zweden met Edelweiss -1999 
  
Belgisch kampioene Pony’s 1997 – Nokere 
 
Belgisch Kampioene Stijlrijden  Pony’s – 1997 en  2e plaats Finale Stijlrijden Pony’s – 
Neckerhallen Mechelen 
 
Belgisch Kampioene LRV jumping en Stijlrijden Pony’s D midden 1998/1999 

 


