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1 Verdelen startplekken
Tijdens de laatste SO's zijn er wat vragen en opmerkingen gekomen omtrent het verdelen van de
startplaatsen. Het doel van de verdeling is ten eerste dat er zoveel mogelijk ruiters (ongeacht welke
vereniging) kunnen starten en ten tweede dat het aantal starts per rubriek zoveel mogelijk gelijk
tussen de aanwezige verenigingen wordt verdeeld.
De lijst met aanmeldingen die de organiserende vereniging heeft ontvangen, wordt doorgestuurd naar
de Commissaris Nationaal. Hij/zij kijkt of alle ruiters zich voor de juiste rubriek hebben opgegeven en
wijst de nieuwe ruiters een rubriek toe. Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare starts zijn,
zal hij/ zij de startplekken verdelen.
Basisregels die allereerst gehanteerd worden: 1. Niet-studentenruiters komen altijd onderaan de
startlijst, 2. Aanmeldingen die na sluitingsdatum binnen komen, komen net boven de nietstudentenruiters op de lijst, 3. Enkele starts gaan altijd voor dubbele starts.
Wanneer er bijvoorbeeld teveel ruiters in de rubriek La-dressuur zijn en daar zitten ruiters bij die zich
ook voor het springen hebben opgegeven, dan zullen deze ruiters als eerste afvallen voor het Ladressuur (ervan uitgaand dat er genoeg plek is bij het springen). Tot slot worden de starts zoveel
mogelijk gelijk verdeeld tussen de verenigingen, waarbij het moment van aanmelden bij de
organiserende vereniging kan meespelen. Stel dat er in het Bb-dressuur 12 starts beschikbaar zijn en
er zijn 15 aanmeldingen na het volgen van eerdere stappen: 4 aanmeldingen van vereniging A; 2 van
vereniging B; 4 van vereniging C; en 5 van vereniging D. De volgorde van aanmelden is in dit
voorbeeld A, B, C, D. Dan mogen er 4 mensen van A, 2 van B, 3 van C en 3 van D starten. De rest
van de aanmeldingen komt reserve te staan.
Wanneer er na het toewijzen van starts geplaatste deelnemers uitvallen, dan gaat de verdeling
opnieuw. Dit betekent in de meeste gevallen dat de plek wordt overgenomen door een studentenruiter
van dezelfde vereniging (die zich op tijd had aangemeld). In ieder geval moet de lijst met reserves niet
zo worden gezien dat degene die bovenaan staat, zal invallen voor een eerste deelnemer die uitvalt.
Tot slot hebben de AB-leden (degenen die de leden van hun vereniging aanmelden bij de

organiserende vereniging) ook een rol bij de verdeling van de starts. Binnen de vereniging kunnen er
afspraken zijn over voorrangsregelingen voor de studentenruiters van hun vereniging. Dit kan op basis
van moment van aanmelden, op basis van hoe vaak gestart, nieuwe ruiter, enzovoort. Hier houdt de
Commissaris Nationaal geen rekening mee. Als men vanuit een vereniging wil wisselen tussen
ingedeelde studentenruiters en studentenruiters die reserve staan, dan moeten zij dit aangeven bij de
organiserende vereniging. De organiserende vereniging geeft dit weer door aan de Commissaris
Nationaal.

2 Save the date: HALV en AB-werkdag
Tijdens SO De Solleysel zal de HALV van de KNHS-VNS plaatsvinden. Tevens is er een AB-werkdag
georganiseerd op 22 juni. Over beide activiteiten zal later meer informatie volgen.

3 WUEC uitgesteld
De WUEC in Abu Dhabi is uitgesteld naar 17 tot en met 20 november, in verband met een
besmettelijke ziekte. Het team dat Nederland zal vertegenwoordigen bestaat uit: Saskia Schildkamp,
Marcia Dominicus, Milou Anthonisse en Renske Kroeze.

4 SRNC Roemenië
1 tot en met 4 mei is de SRNC in Roemenië. Het Nederlandse team bestaat uit Annelous Groenewold,
Marjolein Heuvelmans en Nancy Grootveld. Marcia Dominicus zal uitkomen voor team international.
Naast de ruiters gaat er een grote groep supporters mee, dus het kan niet anders dan een geslaagd
evenement worden!

5 Jumping Houten
10 tot en met 13 juli vindt Jumping Houten plaats. Dit is een CSI** wedstrijd. Op de zaterdagavond
van het evenement is er een studenten rubriek. Dit is een springrubriek op een hoogte van 1.00 meter.
Er kan gereden worden met zowel eigen als gehuurde paarden. Ook voor nationale ruiters is dit een
leuk evenement, want na afloop zal er een spetterend feest zijn.

6 Agenda
6.1 Nationaal
Datum

Activiteit

Vertegenwoordiger

12-13 april

Anouk & Lusanne

22 juni

SO Cave ne Cadas
SO De Solleysel
En HALV
AB-werkdag

28-29 juni

SO Parafrid

Larissa & Lusanne

6-7 september

SO Hippeia

27-28 september

VNSK Parafrid

17-18 mei

Eline & Marieke

7 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
Marieke Arns
Anouk Hubrechsen
Lusanne Nooitgedagt
Eline Diesvelt

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
nationaal@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

