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1. CHIU 2012
Naar aanleiding van onze oproep voor een CHIU commissie hebben we vele
enthousiaste reacties binnen gekregen. Daarom is nu definitief besloten in 2012 een
CHIU te organiseren! Dit internationale evenement zal plaatsvinden van 13 tm 15
april. Save the date!
De CHIU 2012 commissie bestaat uit de volgende buitenlandruiters: Florence van
Gelderen, Renske Steenstra, Vivian Koetsier en Lian Vermunt. Vanuit de
binnenlandruiters: Charlotte Boskma en Lara Schalk vanuit Hippeia, Nina Nicolai
Tompkins vanuit HORS, Maaike Bruins Slot vanuit Parafrid en Dondeyne Zillen en
Myrthe Doomernik vanuit HOP. Vanuit het KNHS-V.N.S. bestuur nemen Lydia en
Martenique plaats in de commissie.
Mocht je alsnog deel willen nemen in de organisatie van het CHIU dan kan dat!
Neem contact op met Martenique via buitenland@studentenruiters.nl of 0640111281.
Hieronder nogmaals de informatie over wat een CHIU inhoudt en wat het verschil is
tussen CHIU-SO-SRNC.
Wat is een CHIU?
Een CHIU zit eigenlijk tussen een SO en een SRNC in. Op vrijdagavond komen de
deelnemers en supporters aan. De deelnemers van dit CHIU zullen bestaan uit
binnenlandruiters, buitenlandruiters en internationale studentenruiters uit andere
landen. Op vrijdagavond zal er een feest zijn, op zaterdag wordt de dressuur
verreden waarna er eventueel een (culturele) activiteit zal plaatsvinden en 's avonds
wederom een groot studentenruitersfeest. Op zondag wordt dan nog het springen
verreden en dan aan het einde van de middag is de prijsuitreiking en kunnen we
hopelijk terugkijken op een mooi evenement!
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Wat is het verschil tussen een SO en een CHIU?
Behalve dat een CHIU langer duurt dan een SO en dat er ook internationale ruiters
zullen zijn is er een groot verschil. Je start in een CHIU namelijk niet individueel
maar in een team van 3 ruiters, waarvan elke ruiter zowel dressuurt als springt. De
dressuur start in de eerste ronde met een drietal proef, een dressuurproef waarin je
dus met zijn 3en achterelkaar rijdt op ongeveer Bb niveau. Deze proef rijd je tegen 2
andere teams en de beste ruiter op ieder paard gaat door naar de volgende ronde.
Er zijn in totaal 4 rondes en in elke ronde gaat het niveau omhoog. Vanaf de 2e
ronde rijd je wel een individuele proef, waarbij er nog altijd 3 ruiters op 1 paard
rijden waarbij de beste doorgaat naar de volgende ronde.
Bij het springen begin je met een parcours op 60/70 cm en ook hierbij rijden 3
ruiters op 1 paard en gaat de beste door. In het springen zijn ook 4 rondes en hier
gaat iedere ronde het parcours omhoog en wordt het parcours pittiger.
Wat is het verschil tussen een SRNC en een CHIU?
Behalve dat een CHIU korter is dan een SRNC, zijn er minder regels waar de
organisatie zich aan hoeft te houden. Er hoeft geen FEI jurylid te zijn, er hoeft geen
gala te zijn en je hoeft niet alle landen uit te nodigen. Maar belangrijker: het is een
stuk goedkoper voor de deelnemers en supporters en er kunnen veel meer
Nederlandse ruiters (zowel binnen- als buitenland) starten.

2. Voorzittersoverleg
Op vrijdag 6 januari 2012 zal het jaarlijkse Voorzittersoverleg (VZO) plaatsvinden in
Utrecht. Hier willen wij graag met de voorzitters van alle verenigingen praten over
onder andere de gang van zaken bij de verenigingen en eventuele problemen of
ideeën met betrekking tot de VNS of SO's. Hierbij is het ook mogelijk om vragen of
andere zaken te bespreken met het VNS bestuur. Mocht je niet aanwezig kunnen
zijn bij het VZO, maar wel interessante gespreksonderwerpen hebben, laat dit ons
weten via info@studentenruiters.nl. Het VZO zal plaatsvinden om 19.00u op de
Uithof bij diergeneeskunde. Wij zijn V.S.R. De Solleysel zeer dankbaar voor het
beschikbaar maken van de locatie.

3. Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar zal er weer een nieuwjaarsborrel plaatsvinden. We nodigen iedereen uit
voor onze Nieuwjaarsborrel die op vrijdag 6 januari 2012 in Utrecht zal
plaatsvinden. We hopen dan met zoveel mogelijk studentenruiters te kunnen
proosten op een nieuw sportief jaar! Het 1e drankje is van ons! Laten jullie even
weten of jullie erbij zijn? Dit kan door te mailen naar info@studentenruiters.nl.
Samenvattend:
Datum: 6 januari 2012
Locatie: De Florin (Nobelstraat 2-4, Utrecht. http://www.florinutrecht.nl/florin/)
Tijd: Vanaf 21.00u

4. Toegestane tijd bij springen op SO’s
Middels dit bericht willen wij iedereen er aan herinneren dat er bij het springen op
SO’s sprake hoort te zijn van een toegestane tijd, passend bij het parcours, bepaald
door de parcoursbouwer. De tijd zal (sowieso) in de eerste ronde vaak ruim genoeg
zijn om je na een weigering te herstellen. Door het nieuwe springprotocol heb je ook
met tijdsfouten nog kans om door te gaan naar een volgende ronde en betekent
tijdsoverschrijding sowieso geen uitsluiting. Wanneer de tijd overschreden wordt,
zullen er daarvoor punten afgetrokken worden. Zorg er als SO commissie voor dat
dit duidelijk bekend is bij de juryleden en schrijvers. Deze strafpunten door de
tijdsoverschrijding behoren ook terug te vinden te zijn op de protocollen. Wij zullen
als VNS controleren of dit nageleefd wordt.
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5. In the spotlight
We hebben weer twee nieuwe ruiters voor onze rubriek In de Spotlight! De eer is aan
Saskia Schildkamp (buitenlandruiter) en Joyce Binnendijk (lid van Hop). Bekijk de
spotlights op:
http://www.studentenruiters.nl/verslagen/In%20the%20spotlight/index.html.

6. Agenda binnenland seizoen 2011-2012
Datum
22 januari
4-5 februari
3-4 maart
13-15 april
5-6 mei
2-3 juni
23-24 juni

Activiteit
Plaats
Lustrum JJ
Nijmegen
SO Hippocampus Enschede
SO Blok
Amsterdam
CHIU Nederland nader te bepalen
SO Concorde
Eindhoven
SO Cave ne CadasTilburg
SO Jolly Jumper Nijmegen

VNS-vertegenwoordiger
nvt
Martenique en Lisan
Sanne en Larissa
nvt
Lisan en Sanne
Sanne en Larissa
Lydia en Aida

7. Agenda buitenland seizoen 2011-2012
Datum
29 dec t/m 1 jan
14 t/m 17 mrt
13t/m 15 april
4 t/m 6 mei
17 t/m 20 mei
5 t/m 8 juli
22 t/m 26 aug

Activiteit
SRNC Engeland
SRNC België
CHIU Nederland
CHIU Zwitserland
SRNC Roemenië
SRNC Duitsland
WUEC Aken

8. Uitslagen SO HORS

Ba dressuur
Bb dressuur
La dressuur
M dressuur
Equipesprijs

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

Naam
Caspara van Hellenberg
Muriel Holte
Julia Mantz
Marnienke van der Maal
Sophie Hoogendijk
Lotte de Leeuw
Larissa van Dassen
Linde van Laar
Aida Evink
Lydia Kampman
Marie-Louise Bijnen
Madeleine Muller
--

Vereniging
Hipac
Blok
Concorde
Blok
Blok
Hippocampus
Hippeia
Parafrid
Parafrid
Hippeia
Hop
Marcroix
Blok
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9. 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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