KNHS-VNS
Vereniging Nederlandse Studentenruiters

Juni 2014

Inhoud
1

Vacatures DB 2014-2015 ................................................................................................................. 1

2

Reglementswijzigingen na HALV ..................................................................................................... 1
2.1

Artikel 12 .................................................................................................................................. 1

2.2

Artikel 9.5.a en artikel 9.6.a ..................................................................................................... 2

3

Losrijden van paarden op SO .......................................................................................................... 2

4

AB-werkdag ...................................................................................................................................... 3

5

SRNC Zweden ................................................................................................................................. 3

6

Jumping Houten ............................................................................................................................... 3

7

Uitslagen SO De Solleysel ............................................................................................................... 3

8

Agenda ............................................................................................................................................. 4
8.1

9

Nationaal .................................................................................................................................. 4

Contactadressen .............................................................................................................................. 5

1 Vacatures DB 2014-2015
Voor het volgende collegejaar zullen een aantal bestuursfuncties vrijkomen. Lijkt het jou leuk om een
functie binnen het bestuur te vervullen, dan kun je mailen naar info@studentenruiters.nl. Voeg hierbij
je motivatie toe. Voor meer informatie kun je ook mailen naar dit email adres.
Voor het bestuur 2014-2015 kun je solliciteren op de functies van vicevoorzitter en secretaris. De
functie van penningmeester komt eventueel ook vrij.

2 Reglementswijzigingen na HALV
Tijdens de HALV van 17 mei 2014 zijn er twee voorstellen aangenomen. De nieuwe reglementen zien
er als volgt uit:

2.1 Artikel 12
Artikel 12 – Instromen, Promotie en Degradatie
1. Wanneer een nieuwe studentenruiter gaat starten met het rijden van SO’s, wordt samen met
desbetreffende ruiter, het desbetreffende AB-lid (indien van toepassing) en de Commissaris
Nationaal bepaald in welke rubriek(en) de ruiter mag instromen.
2. Indien de ruiter vindt dat de rubriek waarin hij is ingestroomd, niet overeenkomt met zijn
niveau, dan moet desbetreffende ruiter aangeven bij de Commissaris Nationaal. Dat kan tot
uiterlijk één week voor de SO waarbij hij voor de derde keer deelneemt aan die rubriek op een
SO.
3. Na deze eerste drie keer starten in eenzelfde rubriek is het voor studentenruiters niet meer
mogelijk om op eigen besluit door te gaan naar een hogere of lagere rubriek.

4. Ruiters die een SO willen rijden en die startgerechtigd zijn voor een hogere klasse dan
gewenst, kunnen degradatie aanvragen bij de Commissaris Nationaal. De desbetreffende
ruiter zal alsnog een eerste keer moeten starten in de rubriek waarvoor hij/zij stargerechtigd
is. De aanwezige KNHS-VNS-vertegenwoordigers zullen de proef of het parcours beoordelen
en in overleg met het DB besluiten of de ruiter in een lagere rubriek mag starten tijdens een
volgend SO.
5. Er kan ook degradatie bij de Commissaris Nationaal worden aangevraagd indien men ten
minste twee maal als laatste is geëindigd in de betreffende rubriek en nog niet eerder is
gedegradeerd. Goedkeuring vindt plaats als men aan deze eis voldoet. Na degradatie begint
men met nul plaatsingspunten (zie Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 16) en is men
uitgesloten van VNSK-deelname. Men promoveert wanneer men twee maal als beste of drie
maal bij de beste drie (met als voorwaarde dat er een halve finale en/of finale is gereden) in
het klassement eindigt.
Artikel 12 van het Aanvullend Wedstrijdreglement Stedenontmoeting (SO) zal vanaf volgend
collegejaar gelden. Dit artikel geldt dus niet tijdens SO Parafrid. Dit is de laatste kans voor ruiters om
op eigen besluit te starten in een hogere klasse. Wanneer een deelnemer wel naar een hogere klasse
wil maar deelname aan SO Parafrid niet mogelijk is, dient de deelnemer zich vanaf collegejaar 20142015 wel aan het nieuwe Artikel 12 te houden.

2.2 Artikel 9.5.a en artikel 9.6.a
Artikel 9.5.a:
Startgerechtigd in het B-springen zijn de bij de KNHS-VNS ingeschrevenen die:
a. Ooit een keer tijdens een SO bij de beste drie geklasseerd geweest zijn in de klasse Bbdressuur of hoger, of
b. Startgerechtigd zijn voor het B-springen bij de KNHS
c. Bij een SO niet meer dan twee maal als beste en niet meer dan drie maal bij de beste drie
(met als voorwaarde dat er een halve finale of finale is gereden) zijn geklasseerd in het Bspringen, of
d. Nooit in het L-springen zijn gestart.
Artikel 9.6.a:
Startgerechtigd in het L-springen zijn zij die:
a. Ooit een keer tijdens een SO bij de beste drie geklasseerd geweest zijn in de klasse Ladressuur of hoger, of
b. Een winstpunt in het B-springen bij de KNHS hebben gehaald, of
c. Ooit L-springen of hoger zijn gestart bij de KNHS, of d. Bij een SO eenmaal als beste of twee
maal bij de beste drie (met als voorwaarde dat er een halve finale en finale is gereden) zijn
geklasseerd in het B-springen.
Dit artikel is per direct aangenomen en geldt dus al vanaf SO Parafrid.

3 Losrijden van paarden op SO
Tijdens de afgelopen SO's heeft het DB meerdere keren geconstateerd dat paarden los werden
gereden door ruiters die het niveau van de proeven niet beheersen. We willen er op wijzen dat de
ruiters die het paard losrijden tenminste de oefeningen van de klasse waarin het paard loopt dienen te
beheersen.
Daarnaast heeft het DB geconstateerd dat paarden tijdens de afgelopen SO's los werden gereden
met hulpmiddelen die niet toegestaan zijn in de klasse waarin het paard meedoet. We willen iedereen
er graag op deze manier op wijzen dat dit niet is toegestaan. Paarden voor de Ba en Bb klasse mogen
niet met sporen worden losgereden. Zwepen tijdens het losrijden mogen niet langer zijn dan 1.10

meter. Daarnaast is losrijden met andere sporen dan stompe sporen in geen enkele klasse
toegestaan.

4 AB-werkdag
Op 22 juni zal er een AB-werkdag gehouden worden. Deze zal plaatsvinden op het CHIO in
Rotterdam. Alle AB-leden zijn welkom. Natuurlijk zal er niet alleen worden vergadert, maar is er ook
voldoende mogelijkheid om de paardensport van deze dag te kunnen volgen. Meer informatie zal per
email naar de AB-leden worden verstuurd.

5 SRNC Zweden
3 tot en met 6 juli is SRNC Zweden. Voor team Nederland zullen Floor van Gelderen, Martenique
Groen en Renske Kroeze rijden.

6 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.

7 Uitslagen SO De Solleysel
In het weekend van 17 en 18 mei werd de SO De Solleysel 2014 verreden. Deze stedenontmoeting,
met als thema 'My Little Pony o.d.z. Vroeger was alles beter', vond plaats op de kliniek van
Diergeneeskunde te Utrecht. Wij willen V.S.R. De Solleysel bedanken voor de organisatie en alle
winnaars feliciteren met hun overwinning.
Ba Dressuur

Naam Ruiter

Naam Vereniging

VNSK Punten

1

Lisa Teunissen

Concorde

0

Bb Dressuur

Naam Ruiter

Naam Vereniging

VNSK Punten

1

Maudy van Klaveren

Hippeia

9

2
3
4
5
6
7
8
9

Jade Brouté
Iris Jansen
Ilse Rosielle
Anne Schoonderwoerd
Charlotte Anema
Suzanne van Ravenswaaij
Charlotte de Lege
Bob van der Hulst

HOP
Blok
Hippeia
Hippeia
De Solleysel
Hippeia
De Solleysel
HOP

7
5
3
1
0
0
0
0

La Dressuur

Naam Ruiter

Naam Vereniging

VNSK Punten

1

Thera Kok

De Solleysel

11

2
3
4

Danique Barten
Leonie Kalenkamp
Nicky Hoek

Blok
De Solleysel
Concorde

9
7
5

5
6
7
8
9
10
11

Annemarie Dijk
Marloes Polman
Henrieke van Bommel
Debbie Wiggerts
Giorna Leito
Senne Nienhuis
Miriam Rook

Hippeia
Blok
Hippeia
Hippeia
Blok
Hippeia
Hippeia

3
1
0
0
0
0
0

Lb Dressuur

Naam Ruiter

Naam Vereniging

VNSK Punten

1

Nienke Bakker

Parafrid

6

2
3
4
5
6

Larissa van Dassen
Marieke Arns
Marije Grift
Michelle Borm
Lisan Hofman

Hippeia
Parafrid
De Solleysel
Concorde
Parafrid

4
2
0
0
0

M Dressuur

Naam Ruiter

Naam Vereniging

VNSK Punten

1

Narda Eijkelenboom

De Solleysel

5

2
3
4
5

Aida Evink
Bonnie van Rooijen
Eline Diesvelt
Anouk Hubrechsen

Parafrid
Hippeia
Parafrid
Concorde

3
1
0
0

De equipesprijs was voor G.S.P.V. Parafrid.

8 Agenda
8.1 Nationaal
Datum

Activiteit

22 juni

AB-werkdag

28-29 juni

SO Parafrid

6-7 september

SO Hippeia

20-21 september

VNSK Parafrid

4-5 oktober

SO Jolly Jumper

25/26 oktober

SO H.O.R.S.

Vertegenwoordiger
Anouk & Lusanne

9 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

Marieke Arns
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

