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1. Nieuw bestuur KNHS-VNS
Sinds de ALV van 15 oktober 2011 is er een nieuw bestuur aangetreden. Drie
nieuwe en drie oude gezichten hebben plaatsgenomen in het bestuur. Zie punt 10.
voor de contactadressen.

2. Een geslaagd VNSK 2011!
Ondanks dat het VNSK op het laatste moment verplaatst moest worden, is het toch
een groot succes geworden! Het eerste weekend van september verzamelden de
geselecteerden zich in Vries, om daar de strijd aan te gaan. Mede dankzij de inzet
van de vrijwilligers is het weekend vrijwel vlekkeloos verlopen. De dressuur op
zaterdag werd gevolgd door een gezellig feest en op zondag werden de springrondes
verreden. De uitslagen zijn verderop in deze nieuwsbrief te vinden.

3. In the spotlight
We hebben weer twee nieuwe ruiters voor onze rubriek In de Spotlight! De eer is aan
Rosan Regtien (buitenlandruiter) en Maaike Bruins Slot (lid van Parafrid en HOP).

4. Vier reglementswijzigingen
Op de ALV van 15 oktober 2011 zijn er vier voorstellen tot reglementswijzigingen
aangenomen. Hieronder de vier nieuwe artikelen.
Wijziging 1:
Wijzigen artikel 12.1, 12.2, 13.3 en 13.4 van ‘Deel V reglementen der KNHS-VNS:
Wedstrijdreglement stedenontmoetingen’.
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Artikel 12. Startgerechtigden B-dressuur
1. Startgerechtigd in de B-dressuur Poule B zijn de bij de VNS ingeschrevenen die:
a) Nooit hebben deelgenomen aan de eerste ronde tijdens een Nationaal
Studenten Concours (het starten in de voorronde is dus toegestaan);
b) Nooit hebben deelgenomen aan een VNS Kampioenschap;
c) Nooit hebben deelgenomen aan een C.H.(I).U.. of Nations Cup;
d) Nooit hebben deelgenomen aan een L-dressuurproef of L-springwedstrijd op
een stedenontmoeting;
e) Bij een stedenontmoeting niet meer dan twee maal als beste of drie maal bij
de beste drie (met als voorwaarde dat er een halve finale of finale is gereden)
geklasseerd zijn geweest in de B-dressuur poule B en/of de Caprilli;
f) Maximaal B-startgerechtigd zijn bij de KNHS, dat wil zeggen: maximaal 9
officiële winstpunten hebben behaald.
2. Startgerechtigd in de B-dressuur Poule A zijn ruiters die voldoen aan lid 1 en die
niet meer dan twee maal als beste of drie maal als beste drie (met als voorwaarde
dat er een halve finale of finale is gereden) geklasseerd zijn geweest in de Bdressuur Poule A, nooit gestart zijn in een Caprilli-proef als bedoeld in artikel 17 en
niet starten in de B-dressuur Poule B of het B-springen.
Artikel 13. L-dressuur op een stedenontmoeting
3. Startgerechtigd in de L-dressuurproef Poule A zijn alle donateurs, die niet in de
B-dressuur of hoger dan de L Poule A starten en bij een stedenontmoeting niet meer
dan twee maal als beste of drie maal bij de beste drie (met als voorwaarde dat er een
halve finale of finale is gereden) zijn geklasseerd in de L-dressuur poule A, nooit
hebben deelgenomen aan een eerste ronde tijdens een Nationaal Studenten
Concours. En nooit hebben deelgenomen aan een C.H.(I).U. of Nations Cup en niet
hoger dan B bij de KNHS zijn gestart.
4. Startgerechtigd in de L-dressuurproef Poule B zijn alle donateurs, die niet in de
B-dressuur of L-dressuur Poule A starten en bij een stedenontmoeting niet meer
dan twee maal als beste of drie maal bij de beste drie (met als voorwaarde dat er een
halve finale of finale is gereden) zijn geklasseerd in de L-dressuur poule A. Ook
mogen zij niet hoger dan L zijn gestart bij de KNHS. Tevens zijn alle Mdressuurruiters stargerechtigd in de L-dressuur Poule B indien er geen M-dressuur
verreden wordt, waarbij indien mogelijk in handicap een M-proef gereden moet
worden.
Wijziging 2:
Wijzigen artikel 5. van de ‘Richtlijn selectiemethode Internationale
Studentenconcoursen (I.S.C.)’ van onze reglementen.
Artikel 5. Afmelding inschrijving
a. Wanneer een ruiter zich inschrijft voor een I.S.C., is deze verplicht tot deelname.
Bij afmelding na de inschrijfdatum is deze ruiter zelf verantwoordelijk voor het
regelen van een geschikte vervanger. De vervanger moet ook een buitenlandruiter
zijn of een ruiter die direct lid wordt van de studentenruiters (en dus moet voldoen
aan de eisen die aan een buitenlandruiter gesteld worden). Het inschrijfgeld blijft
ten alle tijden verschuldigd. Indien er geen vervanger wordt gevonden, zal de boete
die wordt opgelegd aan de VNS verhaald worden op de buitenlandruiter die zich te
laat heeft afgemeld.
b. Indien sprake van sterfgevallen of terminale ziekte van eerstegraads familieleden
kort voor het evenement, dan vervalt - op vertoon van een geldige artsverklaring –
bovenstaande en regelt de VNS de gevolgen met AIEC.
Wijziging 3:
Toevoegen artikel 12.7. aan ‘Deel III: Reglementen Nationale Studenten
Kampioenschappen voor studentenruiters: springen en dressuur’ van onze
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reglementen.
Artikel 12. Algemene voorwaarden voor deelname
1. Voor de VNS-Kampioenschappen worden de drie beste verenigingsruiters per
categorie (zoals genoemd in artikel 17) geselecteerd door de commissaris
binnenland. Dit gebeurt naar aanleiding van plaatsingspunten behaald op
stedenontmoetingen. Hierbij wordt er alleen gekeken naar de hoogste klasse
waarin de ruiter het academisch jaar heeft gereden. Bij eventuele overgang
naar een hogere klasse tijdens het jaar is de ruiter niet toegestaan VNSK te
starten in de lagere klasse.
2. Stedenontmoetingen georganiseerd in de periode tussen twee edities van de
Nationale Kampioenschappen tellen mee voor de selectie.
3. Het minimum aantal S.O.’s dat meetelt voor de selectie is vijf stuks bij de B1,
B2 en L dressuur en het L springen. Wanneer er in lid 2 genoemde periode
minder dan vijf S.O.’s zijn georganiseerd, worden S.O.’s uit het voorgaande
jaar meegeteld tot het minimum aantal van vijf is bereikt. Voor B springen en
M dressuur geldt een minimum van vier SO’s.
4. De laatste S.O. die meetelt voor selectie mag uiterlijk vier weken voor de
Nationale Kampioenschappen plaatsvinden.
5. Personen die in aanmerking willen komen om geselecteerd te worden voor de
VNS-Kampioenschappen moeten aan minimaal twee S.O.’s hebben
deelgenomen in de periode tussen de vorige VNS-Kampioenschappen en het
komende kampioenschap.
6. Wanneer een persoon aan meer dan twee S.O.’s heeft deelgenomen tellen de
twee beste resultaten.
7. Wanneer de som van de twee beste resultaten van twee of meer ruiters gelijk
is, wordt er gekeken naar de behaalde plaatsingspunten per
Stedenontmoeting. Degene met de hoogste plaatsingspunten in 1 wedstrijd
wordt dan geselecteerd. Mocht dit gelijk zijn, dan wordt er gekeken naar de
plaatsing die de hoogste plaatsingspunten opleverde. Mocht dit gelijk zijn,
dan wordt er gekeken naar het 3e resultaat van de ruiters (indien mogelijk).
Wijziging 4:
Wijzigen ‘Reglement Selectieprocedure StudentenWereldkampioenschappen’.
Artikel 4. Selectiecommissie
In de aanloop naar een Studentenwereldkampioenschap wordt een
selectiecommissie voorgedragen door het D.B.. Deze selectiecommissie bestaat uit:
de Commissaris Buitenland, met dien verstande dat deze zelf afziet van de
mogelijkheid zich te kwalificeren voor deelname aan het WK, een ander lid uit het
D.B., die ook niet meedoet aan kwalificatie voor het betreffende WK, en één of meer,
na overleg met de KNHS, juryleden en/of trainers, die tijdens het selectieweekend
zullen jureren. Juryleden en/of trainers mogen geen vrienden zijn of trainer-pupil
relatie hebben met de leden uit het A-kader.
Artikel 5. Indeling A-kader
Uiterlijk vijf maanden voor een Studentenwereldkampioenschap maakt de
selectiecommissie de indeling van ruiters in het A-kader bekend. Dit A-kader
bestaat uit alle ruiters die voldoen aan de voorwaarden voor opname (zie artikel 6).
Het D.B. kan besluiten maximaal 2 wildcards voor het A-kader uit te kunnen delen
aan ruiters die niet direct opgenomen zijn in het A-kader. Indien het D.B. wildcards
wil uitdelen moeten de voorwaarden hiervoor minimaal 8 maanden voor het WK
bekend gemaakt worden.
Artikel 6. Voorwaarden voor A-kader opname
Om in aanmerking te komen voor opname in het A-kader moet een ruiter:
1. Ten tijde van het WK ingeschreven staan als voltijd student aan een
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Universitaire of meerjarige HBO opleiding, of minder dan een jaar afgestudeerd zijn
aan een van de bovengenoemde instellingen.
2. Minimaal één keer op een S.R.N.C. gestart zijn en daarbij een tweede ronde
hebben behaald, in de jaren tussen voorgaand WK en de selectie.
3. Ruiters die nog nooit op een S.R.N.C. hebben gestart zijn uitgesloten van
deelname aan de selectie. Ook niet als ze van plan zijn na de selectie deel te nemen
aan een S.R.N.C.
4. In uitzonderlijke gevallen kan een studentenruiter dispensatie voor
bovengenoemde criteria aanvragen bij het D.B. door het indienen van een
schriftelijk dispensatieverzoek.
Artikel 7. Verkennende training
Wanneer mogelijk, vindt in het jaar voorafgaand aan het
Studentenwereldkampioenschap een eerste verkennende training plaats voor
ruiters die op wedstrijden (S.R.N.C.’s, C.H.I.U.’s, C.H.U’s, N.S.K.’s en N.S.C.’s) reeds
bewezen hebben in aanmerking te komen voor opname in het A-kader.
Artikel 8. Selectieweekend
1. In het jaar waarin het Studentenwereldkampioenschap plaats vindt, vindt na de
bekendmaking van het A-kader een of meerdere selectieweekenden plaats, naar
aanleiding waarvan het uiteindelijke team (3 ruiters en 1 reserveruiter) bekend
wordt gemaakt.
2. Het laatste selectieweekend vindt uiterlijk drie maanden voor het betreffende WK
plaats.
3. De uitnodiging voor een selectieweekend moet uiterlijk zes weken van te voren
naar het A-kader worden verstuurd.
4. Ruiters uit het A-kader die mee willen doen aan de selectie maken dit uiterlijk
vier weken van te voren kenbaar aan de Commissaris Buitenland.
5. Ruiters zijn verplicht een eigen paard mee te nemen naar het selectieweekend.
Dit paard moet voldoen aan de eisen van de selectiecommissie.
6. Tijdens dit weekend dient de gehele selectiecommissie aanwezig te zijn. Is dit niet
mogelijk, dan wordt het weekend verplaatst.
7. De juryleden en/of trainers uit de selectiecommissie zullen tijdens het
selectieweekend de ruiters beoordelen.
Artikel 9. Uitslag selectieweekend
1. De beoordeling van de juryleden en/of trainers uit de selectiecommissie vormen
de uitslag. De ruiters met de hoogste punten zullen in het team worden geplaatst.
Bij een gelijke eindstand, waarbij het gaat om een startplaats voor het WK, zal
worden gekeken naar de plaatsingen tijdens verschillende S.R.N.C.’s in de jaren
tussen voorgaand WK en het selectieweekend.
2. De jury ondertekent de uitslag en is verplicht aanwezig te zijn tijdens de
bekendmaking.
3. Het gehele A-kader en de voltallige selectiecommissie krijgen binnen 14 dagen na
het einde van het selectieweekend schriftelijk de resultaten van het selectieweekend
en de samenstelling van het team toegestuurd.
Artikel 13. In werking treding
Dit reglement is geldig vanaf 15 oktober 2011, daarmee vervallen alle eerder
vastgestelde reglementen die in strijd zijn met deze reglementen.

5. Beste ruiters/vereniging 2010-2011
De beste ruiters/vereniging over het jaar 2010-2011 zijn:
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B dressuur – Simone Larooi (Parafrid)
L dressuur – Jasmyn de Graaf (Hippeia)
M dressuur – Femia van Stiphout (Hippocampus)
B springen – Rinka van Dommelen (Concorde)
L springen – Janna Pedersen (Hippocampus)
Vereniging – U.S.R. Hippeia (Utrecht)

6. Agenda binnenland seizoen 2011-2012
Datum
5-6 november
22 januari
4-5 februari
3-4 maart

Activiteit
SO HORS
Lustrum JJ
SO Hippocampus
SO Blok

Plaats
Amsterdam
Nijmegen
Enschede
Amsterdam

VNS-vertegenwoordiger
Sanne en Aida
nvt
ntb
ntb

7. Agenda buitenland seizoen 2010-2011
Datum
29 dec t/m 1 jan

Activiteit
SRNC Engeland

8. Uitslagen SRNC Spanje

Prestatie team

Prestatie individueel

7.
10.
11.
5.
34.
38.
44.

Onderdeel
Dressuur
Springen
Overall
Naam
Marieke Schildkamp
Jurrien Brak
Michael Gale
Martenique Groen

9. Uitslagen SRNC Italië

Prestatie team

Prestatie individueel

5.
10.
6.
2.
16.
37.
41.

Onderdeel
Dressuur
Springen
Overall
Naam
Marieke Schildkamp
Vivian Koetsier
Viktorien Gouveneur
Floor van Gelderen
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10. Uitslagen VNSK

Ba dressuur

Bb dressuur

La dressuur

Lb dressuur

M dressuur

B springen

L springen

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
3.

Naam
Simone Larooi
Gea Bloemhof
Anne Maas
Jessica Bosmans
Laurette Harterink
Larissa van Dassen
Renske van der Hoeven
Nienke Bakker
Jasmyn de Graaf
Maaike Bruins Slot
Louise Sleutel
Janna Pedersen
Lydia Kampman
Jurrien Brak
Femia van Stiphout
Rinka van Dommelen
Tessa de Waal
Soraya Roetert
Milou Anthonisse
Jurrien Brak
Janna Pedersen

Vereniging
Parafrid
Hippocampus
Concorde
Jolly Jumper
Jolly Jumper
Hippeia
Les Chevaliers
Parafrid
Hippeia
Parafrid
Parafrid
Hippocampus
Hippeia
Parafrid
Hippocampus
Concorde
Jolly Jumper
Hippeia
De Solleysel
Parafrid
Hippocampus

11. Uitslagen SO Hippeia

Ba dressuur

Bb dressuur

La dressuur

Lb dressuur

M dressuur
Equipesprijs

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Naam
Sita ter Horst
Esther Boon
Anne Schoonderwoerd
Bente Vogels
Leonie van Dalen
Charlotte Boskma
Amber Holleman
Jet te Kamp
Laura van Silfhout
Eline Diesvelt
Tessel Veltkamp
Dana Coerts
Madeleine Muller
Lydia Kampman
Marjet van Beem
--

Vereniging
Jolly Jumper
Hippocampus
Hippeia
De Solleysel
Hippeia
Hippeia
Hippocampus
Hippeia
Hippocampus
Parafrid
Parafrid
Parafrid
Marcroix
Hippeia
Jolly Jumper
Hippocampus
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12. Uitslagen SO Parafrid

Ba dressuur

Bb dressuur

La dressuur

Lb dressuur

M dressuur

B springen

L springen

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Equipesprijs

Naam
Jenita Mollenhorst
Berber van Norden
Julia Mäntz
Bente Vogels
Mieke Bootsma
Marnienke vd Maal
Laurette Harterink
Angela de Winter
Yneke Oenema
Jet te Kamp
Estelle Cohen
Jasmyn de Graaf
Lotte Kersten
Milou Anthonisse
Lusanne Nooitgedagt
Jet te Kamp
Lydia Kampman
Aida Evink
Milou Anthonisse
Marieke Schildkamp
Fleur Kuijten
--

Vereniging
Hippeia
Hippeia
Concorde
De Solleysel
Hippeia
Blok
Jolly Jumper
Parafrid
Parafrid
Hippeia
Marcroix
Hippeia
De Solleysel
De Solleysel
Marcroix
Hippeia
Hippeia
Parafrid
De Solleysel
De Solleysel
Concorde
De Solleysel

13. Contactadressen
Dit was de nieuwsbrief voor deze keer! Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding
van deze brief of ergens anders over kan je altijd bij ons terecht. Het e-mailadres is
info@studentenruiters.nl of één van onderstaande persoonlijke adressen.
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Binnenland:
Commissaris Buitenland:

Lydia Kampman
voorzitter@studentenruiters.nl
Aida Evink
vicevoorzitter@studentenruiters.nl
Lisan Hofman
secretaris@studentenruiters.nl
Larissa van Dassen
penningmeester@studentenruiters.nl
Sanne Rijkmans
binnenland@studentenruiters.nl
Martenique Groen
buitenland@studentenruiters.nl
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