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1 Gelukkig 2016!

Namens de KNHS-VNS wensen
wij iedereen een heel gezond
en sportief 2016!

	
  
	
   	
  

2 AIEC - World University Equestrian Federation World Finals Marburg 2015
Maandagavond vertrokken de meeste Nederlanders naar onze oosterburen, verkleed als Polen voor
het eerste feestje met als thema: One sport one world. Dinsdagmorgen gingen de World Finals echt
van start met de openingsceremonie en de dressuur voor de Silverleaque. Rik Doppen reed een nette
proef en was helaas net niet door.
Het Nederlandse team bestaande uit Martenique, Marjolein en Joanne deed mee in de Goldleaque,
waarin Martenique door mocht naar de tweede ronde in de dressuur. Ze haalde de finale net niet,
e
maar wel een hele mooie 4 plaats in de dressuur! Woensdag reden alle Nederlanders een mooie
foutloze ronde in het springen, wat voor Rik en Joanne een plekje in de tweede ronde opleverde.
Tijdens de finales op donderdag was Joanne net iets minder snel dan José en eindigde daarmee op
een mooie tweede plek in het springen.
De World Finals 2015 werden afgesloten met een mooie derde plek voor team NL in het springen en
een vierde plek in de dressuur en combined. Donderdagavond werd 2015 goed afgesloten en 2016
goed begonnen met een mooi galafeest. Gelukkig nieuwjaar!

3 Agenda Nationaal
Voor 2016 zijn de volgende SO’s toegewezen:
30 & 31 januari 2016

SO E.S.R.V. Concorde

12 & 13 maart 2016

SO A.S.R. Blok

2 & 3 april 2016

SO D.R.V. Hippocampus

23 & 24 april 2016

SO T.S.R. Cave ne Cadas

14 & 15 mei 2016

SO G.S.P.V. Parafrid
HALV der KNHS-VNS

4 & 5 juni 2016

SO V.S.R. De Solleysel

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

Marieke Arns
Suzanne van Ravenswaaij
Renee Meijer
Rosemarijn Strijder
Anne Smids
Marlies Verkade

Commissie Internationaal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
NR

Marlies Verkade
Renske Kroeze
Marcia Dominicus
Milou Anthonisse

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

