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1 Nieuwe website vanaf februari 2013
Misschien hebben jullie het al gemerkt: de website is sinds oktober niet altijd up-to-date. Dit komt
omdat wij hard aan het werk zijn aan een vernieuwde website. Door de uren die hierin gemaakt
worden, is het niet altijd mogelijk alle updates per direct door te voeren. De release van de nieuwe
website zal in februari zijn. Vanaf dan kunnen jullie gewoon weer een regelmatig bijgewerkte site van
ons verwachten. Heb je nog suggesties of vragen over de nieuwe site? Dan kun je contact opnemen
met de vicevoorzitter onder volgend e-mailadres: vicevoorzitter@studentenruiters.nl.

2 Top resultaten op de World Finals voor Internationaal
Tijdens de jaarwisseling werden in het Noorse Drøbak de World Finals verreden voor studentenruiters.
Nederland behoorde tot de zes landen die het afgelopen jaar tijdens de Nations Cups voor studenten
(SRNC) het best gepresteerd hadden, waardoor zij een startplaats in de Golden League verdienden.
Voor deze gelegenheid bestond het Nederlandse team uit Milou Anthonisse, Rosan Regtien en Saskia
Schildkamp. Zij lieten meteen zien waarvoor ze gekomen waren, door in de dressuur als enige team in
totaal door te gaan naar de volgende ronde. Dat legde alvast de basis voor de gewonnen gouden
teammedaille in de dressuur. Individueel was er brons voor Milou en goud voor Rosan. Zij wist in
zowel de individuele proef op Z2 niveau als tijdens de kür op muziek het beste resultaat te behalen.
In het springen werden geen individuele medailles verdiend, maar met een knappe derde plek in het
teamklassement kon iedereen tevreden zijn. De eerste en tweede plaats waren voor respectievelijk
Duitsland en Ierland. De belangrijkste prijzen tijdens studentenconcoursen worden echter verdeeld in
het gecombineerde dressuur- en springklassement. Het hele afgelopen jaar werd dit klassement
steeds gewonnen door Duitsland. Tijdens de World Finals was deze eer eindelijk en welverdiend voor

Nederland. Een goed begin van het nieuwe jaar, helemaal omdat ook het individuele gecombineerde
klassement op overtuigende wijze werd gewonnen door Rosan. Saskia werd knap zesde in dit
klassement en de negende plaats was voor Milou. In de Silver League was Caroline van der Heijden
uit België de winnares van het gecombineerde klassement, dankzij haar tweede plaatsen in het
springen en de dressuur.
Voor studenten gaat het niet alleen om paardrijden, het sociale aspect is ook van belang. Het nieuwe
jaar werd groots ingeluid met een spetterend gala, waarbij om middernacht iedereen samen met oude
bekenden en nieuwe vrienden in avondkleding en met champagne van het vuurwerk genoot. Ook hier
werd Nederland goed vertegenwoordigd, mede door de grote groep supporters die was meegekomen.

3 Zichtbaarheid AB-leden nieuwe site
Belangrijk! Op de nieuwe site willen wij graag alle AB-leden met naam vernoemen. Dit om het belang
van de AB-leden te benadrukken en makkelijker ons verhaal te kunnen doen over DB en AB. Echter
begrijpen wij het als je als AB-lid niet met je naam op het internet wilt komen te staan. Daarom bieden
wij jullie de kans om dit aan te geven. Dit kan bij de secretaris (secretaris@studentenruiters.nl).
Aangeven om niet vermeld te willen worden kan tot en met 20 januari. Indien je dit niet aangeeft gaan
wij ervan uit dat de AB-leden dit geen probleem vinden.

4 Ga mee naar SRNC België!
Wil je als nationale studentenruiter eens een internationale studentenwedstrijd meemaken? Van 14 tot
en met 17 maart vindt het SRNC plaats in België! Dit is de kans om als nationale studentenruiters
eens dicht bij huis een SRNC mee te maken. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met
de commissaris Internationaal via: buitenland@studentenruiters.nl.

5 AB Vergadering (juni)
In juni zal er een AB vergadering plaatsvinden. Hierin gaan we de gang van zaken evalueren samen
met het AB. We hebben als datum en tijd de SO van Concorde gekozen in juni. Een uur voordat de
loting van de SO begint zullen wij vergaderen. Dit is op de thuisbasis van Concorde. Het adres is
hieronder nogmaals compleet vermeld. Hiervoor willen wij alle AB-leden nodigen.
Adres:
Manege Sonniushof
Sonseweg 52
Son
Tijd:
Een uur voor loting SO Concorde. Dit wordt nog nader per e-mail gecommuniceerd.

6 In de spotlight à Nationaal

Naam: Myrthe van Beeck Calkoen
Geboren: 19 december 1988
Studie: Agrotechnologie, Wageningen

Hoe lang rijd je al paard?
de
Ik ben denk ik op mijn 7 begonnen met paardrijden op de manage, na 3 jaar moest helaas de
manage er mee ophouden en heb ik enige tijd niet gereden, totdat ik een eigen pony kreeg. Daar heb
ik wat wedstrijdjes mee gereden (dressuur en springen), dat was echt super leuk. Daar groeide ik uit,
en daarom ging ik eigenlijk veel te jong over op de paarden. Het paard dat ik toen kreeg was een 3
jarige merrie en ik heb haar nog steeds!
Heb je ook een verzorgpaard/eigen paard?
Ja thuis hebben we 2 paarden en mijn oude pony. Mijn moeder rijdt ook dus dat is lekker ideaal;
doordeweeks als ik aan de studie zit, verzorgt mijn moeder de paarden, en in het weekend en de
vakanties doe ik het.
Wat is het beste resultaat gehaald in je studententijd?
Haha qua studie? Helaas heb ik alleen nog maar mijn propedeuse, maar mijn Bachelor is ook in zicht
gelukkig. Buiten mijn studie om ben ik wel trots op mijn prestatie van 10km hardlopen in 53 minuten.
Helaas heb ik op paardensport gebied niet veel gedaan sinds ik studeer. :(
Wat was je mooiste ervaring als studentenruiter?
Helaas heb ik er nog maar 1, maar het was gelijk een geweldige ervaring, en ik hoop dat er nog vele
mogen volgen!!
Waarom heb je er voor gekozen om als studentenruiter te gaan starten?
Rough Riders ging eindelijk na een aantal jaar weer naar een SO, dus die kans kon ik natuurlijk niet
laten liggen. En KNHS-wedstrijden starten naast je studie vind ik lastig te combineren. Dus
studentenwedstijden zijn daar een heel mooi alternatief op.
Wat zou je graag nog een keer willen meemaken in de paardensport?

Oh dat is een moeilijke vraag, ik zou nog zo veel mee willen maken in de paardensport. Maar ik zou
het heel gaaf vinden als ik eindelijk een keer Z2 zou kunnen gaan starten met mijn eigen merrie.
Voordat ik ging studeren bleef ik maar hangen in het Z1 omdat ze geen wissels sprong.
Welk paard zou je graag willen hebben?
Oh moeilijke vraag, ik houd heel erg van een bepaald type paard: goed karakter, werkwillig en een
beetje stevig gebouwd voor een dressuurpaard. Maar er lopen zo veel gave paarden in de sport, en
Totilas blijft natuurlijk heel indrukwekkend!
Is er een ruiter of andere sportman/vrouw die je als een voorbeeld hebt?
Adelinde Cornelissen vind ik wel echt een voorbeeldamazone.
Heb je een soort levensmotto?
Nee, ik heb niet echt een levensmotto, maar als het om paarden gaat denk ik altijd: zo veel mogelijk
afwisseling is de beste training voor ruiter en paard!
Merrie/Hengst/Ruin?
Hengst is natuurlijk altijd gaaf, maar voor thuis gewoon een merrie.
Culinair diner of stamppot?
Stamppot, want met culinair dineren krijg je altijd zo weinig, en ik houd van veel eten!
Wintersport of Zonvakantie?
Wintersport vind ik altijd ideaal omdat het in de winter toch niet van heel veel paardrijden komt.
Zonvakantie is ook heerlijk, maar niet te warm hoor.
Spijkerbroek of mantelpak?
Spijkerbroek.
Boek, bioscoop of TV?
Bioscoop, ook al ga ik er niet vaak naar toe.
Favoriet drankje?
Coebergh 7u vind ik altijd lekker.
Wat is je favoriete website?
Die heb ik niet zo echt, maar als het gaat om het meest bekeken dan moet ik toch Facebook zeggen.
Wil je verder nog iets kwijt dat je belangrijk vindt, waar je je aan stoort of iets anders?
Nee niet echt, ik vind het erg leuk dat ik hiervoor gevraagd ben en hopelijk gaan er nog veel
studentenwedstrijden komen!

7 In de spotlight à Internationaal

Naam: Max Zuylen
Geboren: 02-09-2020 – 30 jaar
Studie: Bouw Technische bedrijfskunde
Hoe lang rijd je al paard?
Van kleins af aan. De eerste keren met een pony op de manege, terwijl mijn moeder die vast hield
omdat ik nog maar net capabel was om de teugels vast te houden. Het talent was toen al aanwezig ;-)
Hoeveel paarden heb je nu om mee te rijden?
1, Whops, mijn toppertje! Een schitterende zwarte Sheraton merrie, die als ze wilt springt als een
tijger!
Wat is je leukste SRNC tot nu toe?
NEDERLAND 2011, met dank aan alle organisatoren toen!
Wat was je mooiste ervaring als studentenruiter?
Roemenië, waar ik Renske heb ontmoet! Wat een geweldig land en met de andere studentenruiters
was het een groot feest.
Waarom heb je er voor gekozen om als studentenruiter te gaan starten?
Tja… een combinatie van feest en paarden, wat wil je nog meer :D
Wat zou je graag nog een keer mee willen maken in de paardensport?
Een eerste plek met team Holland op een SRNC (survivors cup telt ook).
Welk paard zou je graag willen hebben?
KOS de Tinker uit de Paard en Sport, BLOOS BLOOS..

Is er een ruiter of andere sportman/-vrouw die je als voorbeeld hebt?
Lotje Schoots omdat ze er zo goed uitziet in haar ‘’Anita active bh’’.
Wat is je levensmotto?
‘It’s impossible’, said pride…’It’s risky’, said experience… ‘It’s pointless’ said reason..’Give it a try’,
whispered the heart…
Merrie/Hengst/Ruin?
The he form doesn’t like it between my legs.
Culinair diner of stamppot?
Wat denk je zelf…
Wintersport of Zonvakantie?
Wedstrijd.
Spijkerbroek of net pak?
Net pak.
Boek, bioscoop of TV?
boektvbioscoop
Favoriet drankje?
Bob drinkt alles op.
Wat is je favoriete website?
Mag ik niet melden. (restrictie 3.01.00 kroeze)
Wil je verder nog iets kwijt dat je belangrijk vindt, waar je je aan stoort of iets anders?
Stoorpuntje 1: Ik stoor me ontzettend aan de regels om de spotlight door te geven. Vind diep in mijn
hart dat Martenique hem nog eens verdient, omdat ze de buitenlandruiters de afgelopen jaren zo goed
heeft begeleid!
Stoorpuntje 2… SRNC België duurt nog zooooo lang!
Ik geef de spotlight door aan Jurrien Brak en waarom.
Omdat ze mee was als supporter naar Noorwegen en ik haar nog niet ken!

8 Agenda
8.1 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

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

8.2 Internationaal
Datum

Activiteit

Chef de Equipe

14-17 mrt

SRNC België

--

16-19 mei

CHIU Sardinië

--

23-26 mei

SRNC Roemenië

--

27-30 jun

SRNC Zweden

--

9 Contactadressen
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken kan je
contact opnemen met het Dagelijks Bestuur van de KNHS-VNS.
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Binnenland
Commissaris Buitenland

Larissa van Dassen
Julia Mäntz
Anouk Hubrechsen
Jenita Mollenhorst
Sanne Rijkmans
(Martenique Groen)

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

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

