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1 Website komt er dit weekend!
We hebben er hard aan zitten werken. Maar komend weekend wordt de nieuwe website van de
KNHS-VNS gepubliceerd. Alle nodige partijen werken hard aan de laatste lootjes om het helemaal
de
klaar te maken voor de 16 van februari. Maar om jullie te verrassen gaan we niet in op details ;)

2 Nieuwe structuur KNHS-VNS: Nationaal en Internationaal
Sinds jaren hebben bestuursleden er altijd hard aan gewerkt om nationale en internationale
studentenruiters dichter bij elkaar te brengen. Echter is vooral het afgelopen jaar gebleken dat met de
huidige manier van organisatie binnen de KNHS-VNS beide partijen niet de aandacht krijgen die ze
verdienen. Daarom is er besloten dat er binnen de KNHS-VNS bij beide takken van de
studentenruiters, de nationale en de internationale, een eigen dagelijks bestuur moet zijn. Wij zijn
ervan overtuigd dat dit zowel de nationale als internationale studentenruiters ten goede komt. Beide
groepen werken nog wel onder de naam KNHS-VNS om zo de samenwerking en het sociale contact
tussen beiden duidelijk uit te dragen.
Daarom is sinds 1 februari het nieuwe bestuur Internationaal actief. Op dit moment zijn beide besturen
op de achtergrond nog aan het kijken hoe dit wettelijk in de statuten moet worden verwerkt. De
definitieve wijziging wordt binnen een jaar verwacht.
We willen via deze weg iedereen bedanken die deze nieuwe slag mogelijk heeft gemaakt. Ook willen
we Martenique Groen nogmaals via deze weg bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Wij
wensen ook het nieuwe bestuur het beste!

3 Afscheidsbericht van Martenique Groen

Mijn KNHS-VNS bestuursperiode is nu echt voorbij, na twee jaar penningmeester en bijna twee jaar
commissaris buitenland is dit tijdperk voorbij. Dus dan is het tijd om te reflecteren, wat heb ik veel
meegemaakt en veel geleerd. In beide functies! Maar vooral in de functie van commissaris Buitenland.
De ontwikkeling van de buitenlandruiters (vanaf nu de internationale tak van de KNHS-VNS) is de
afgelopen vijf jaar zo hard gegaan. Van met moeite drie ruiters kunnen sturen naar de SRNCs tot
hedendaagse praktijken van selecties te moeten houden voor SRNCs omdat je tien mensen hebt die
willen rijden en maar drie ruiters kunt sturen. Van af en toe een supporter naar meer dan tien
supporters. Dat is geweldig maar het houdt ook in dat het teveel wordt voor een persoon.
Ik sta er dan ook volledig achter dat er nu twee besturen zullen zijn die afzonderlijk de belangen van
de nationale en de internationale ruiters zullen behartigen en samen voor alle Nederlandse
studentenruiters. Ik wens vooral mijn opvolgers van het internationale bestuur heel veel succes en
wens dat ze vele van hun ideeën en voornemens kunnen gaan uitvoeren; het zal goed zijn voor de
internationale studentenruiters!
Dan wil ik graag ook gebruik maken om een aantal mensen te bedanken voor de ervaringen die ik heb
opgedaan tijdens mijn bestuursperiode: Dondeyne Zillen, voor het samen organiseren van het VNSK
2010, de HippeFridders voor de leuke SO party's, de internationale studentenruiters voor alle
SRNCs/CHIU's en het WUEC team voor de Aken experience en daarnaast mijn excuses voor Lydia
Kampman dat ik niet altijd het makkelijkste bestuursgenootje was voor een voorzitter ;) Maar toch wil
ik al mijn bestuursgenoten in die afgelopen ruim 3,5 jaar bedanken voor de uiteindelijk altijd fijne
samenwerking!!
Ondanks dat de focus nu vooral op de wedstrijden met mijn eigen paard komen te liggen blijf je nou
eenmaal studentenruiter voor het leven... Dus zal vele van jullie nog wel een keer tegenkomen!

4 Nieuw bestuur Internationaal
Hierbij willen wij jullie voorstellen aan het nieuwe bestuur Internationaal:
-------------------------------Hallo lieve studentenruiters,
Mijn naam is Marieke Schildkamp en vanaf nu ongeveer ben ik de nieuwe voorzitter van het nieuwe
internationale bestuur. Ik studeer Diergeneeskunde in Utrecht, met Veterinaire Volksgezondheid als
differentiatie. Nog maar een half jaartje als het goed is, en dan ben ik eindelijk afgestudeerd.
In 2010 reed ik mijn eerste SRNC in België en sindsdien zijn er nog een heleboel bijgekomen,
waaronder ook twee World University Equestrian Championships in Sangju, Korea en Aken,
Duitsland. Allemaal ervaringen die ik voor geen goud had willen missen!
In het nieuwe bestuur ben ik naast het algemene beleid ook verantwoordelijk voor de PR en
sponsoring en schrijf ik alle persberichten. Verder gaan we natuurlijk een heleboel leuke activiteiten
organiseren, waarbij ik jullie hopelijk allemaal ga leren kennen.
Tot snel! x Marieke
-----------------------------------Hoi allemaal!
Mijn naam is Louise Sleutel, ik ben 23 jaar en in dit splinternieuwe Internationale bestuur zal ik de rol
van NR (National Responsible) gaan vervullen. Ik studeer Farmacie in Groningen en ben hier nu voor
mijn 6e jaar mee bezig met een beetje boel vertraging, dus ik ben voorlopig nog niet afgestudeerd.
Ik start vanaf begin 2009 op nationale studentenwedstrijden en ben in 2011 voor het eerst meegegaan
als supporter naar SRNC NL; dit vond ik zo leuk dat ik ben blijven plakken en nu alweer 2 jaar actief
ben bij Internationaal. Ik heb 2 jaar de functie van secretaris vervuld in het VNS bestuur en ook een
jaar bestuur van mijn studentenrijvereniging Parafrid gedaan met Jurrien Brak. Mijn hoogtepunt van
mijn carrière als studentenruiter is het Nederlands Studenten Kampioenschap in het L springen in
2010, wat in Ermelo verreden werd. In het nieuwe bestuur ga ik me vooral bezighouden met het
onderhouden van het contact met de AIEC en alles omtrent de opgaven en het samenstellen van
teams regelen.
Groetjes Louise
-----------------------------------------Haa mede-studentenruiters,
Mijn naam is Renske Kroeze, ik ben 23 jaar jong en in het aankomende bestuur zal ik de rol van
secretaris op me nemen. Dit betekent dat ik jullie ga bestoken met e-mails :). Op dit moment ben ik
bezig met het schrijven van mijn scriptie. Over een aantal maanden hoop ik klaar te zijn met
bedrijfskunde aan de Universiteit Twente.
In Roemenië 2012 ben ik voor het eerst mee geweest naar een SRNC. Ik hoop dat er nog vele
volgen!!! Helaas kan ik nog geen hoogtepunt van mijn carrière als studentenruiter noemen, maar wie
weet volgt dat nog een keer ;)
In mijn vrije tijd ben ik druk met de sport, het liefst eventing.
Tot heel snel!!! Xxxx
------------------------------------------

Hallo allemaal!
Mijn naam is Jurrien Brak, ik ben 21 jaar en studeer commerciële economie in Groningen. In het
nieuwe bestuur neem ik de functie van penningmeester op me en ga ik ervoor zorgen dat er genoeg
centjes binnen komen en uitgegeven worden natuurlijk! Een aantal jaar geleden ben ik lid geworden
bij de studenten paardrijvereniging in Groningen, Parafrid, en heb daar ook een jaar bestuur gedaan
en een aantal commissies. Via Martenique ben ik bij de internationale studentenruiters terecht
gekomen. In 2011 ben ik voor het eerst mee geweest naar een SRNC. En nu dus in het bestuur! Ik
heb heel veel zin om leuke dingen te gaan organiseren voor de internationale studentenruiters en om
het wat meer op de kaart te zetten in Nederland!
Groetjes Jurrien

5 Agenda
5.1 Nationaal
Datum

Activiteit

Vertegenwoordiger (indien nodig)

2-3 mrt

SO Blok, Amsterdam

Julia & Sanne

6-7 apr

SO Cave ne Cadas, Tilburg

Anouk & Larissa

20-21 apr

SO De Solleysel, Utrecht

Anouk & Jenita

11-12 mei

SO Jolly Jumper, Nijmegen

Larissa & Julia

2-3 jun

SO Hippocampus, Enschede

Larissa & Jenita

22 jun

AB-vergadering, Eindhoven

22-23 jun

SO Concorde, Eindhoven

Larissa & Sanne

5.2 Internationaal
Datum

Activiteit

Chef de Equipe

14-17 mrt

SRNC België

Nancy Grootveld

16-19 mei

CHIU Sardinië

Ans van Oort

23-26 mei

SRNC Roemenië

Louise Sleutel

27-30 jun

SRNC Zweden

Louise Sleutel

6 Contactadressen
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken kan je
contact opnemen met een van de bestuursleden van de KNHS-VNS.
Bestuur Nationaal
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nationaal

Larissa van Dassen
Julia Mäntz
Anouk Hubrechsen
Jenita Mollenhorst
Sanne Rijkmans

Bestuur Internationaal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
NR

Marieke Schildkamp
Renske Kroeze
Jurrien Brak
Louise Sleutel

voorzitter@studentenruiters.nl
vicevoorzitter@studentenruiters.nl
secretaris@studentenruiters.nl
penningmeester@studentenruiters.nl
binnenland@studentenruiters.nl
internationaal@studentenruiters.nl

Mail die niet direct aan een van de bestuursleden gericht is, kan worden verstuurd naar:
info@studentenruiters.nl voor Nationaal of naar internationaal@studentenruiters.nl voor Internationaal.
www.studentenruiters.nl
www.studentriders.nl
www.facebook.com/knhsvns
www.facebook.com/DutchStudentriders
www.twitter.com/knhsvns

