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1 Agenda Nationaal
Voor collegejaar 2016-2017 staan de volgende SO’s gepland:
17 en 18 juni 2017

SO Cave ne Cadas

30/09 en 01/10 2017

VNSK

Voor collegejaar 2017-2018 staan de volgende SO’s gepland:
16 en 17 september 2017

SO Hippeia

2 Even voorstellen
Tijdens SO Parafrid vond de VNS HALV plaats. Tijdens deze HALV hebben wij afscheid
genomen van Rosemarijn Strijder als penningmeester. We willen Rosemarijn heel erg
bedanken voor haar inzet en gezelligheid de afgelopen jaren! Jette de Vos heeft het stokje
overgenomen van Rosemarijn en zal vanaf nu het Dagelijks Bestuur komen versterken als
penningmeester.

Hoi allemaal! Ik ben Jette de Vos en ik ben 21 jaar oud. Ik
ben geboren in Dordrecht, maar woon nu sinds 4 jaar met
veel plezier in Nijmegen op kamers voor mijn studie
psychologie. Nadat ik al een tijdje lid was bij Jolly Jumper
ging ik op een gegeven moment helpen op ons eigen SO
van Jolly Jumper, vanaf toen is mijn SO verslaving
begonnen :p en ben ik zolang ik kan op de SO’s te vinden.
Ik kijk dan ook erg uit om me aan te sluiten als
penningmeester bij het VNS bestuur en zo nog meer mee
te krijgen van de SO’s!

3 SRNC België

Wij kijken alweer terug op het eerste SRNC
(Student Riding Nations Cup) van het
nieuwe jaar. Het Nederlandse team onder
de leiding van teamchef Louise heeft op de
traditie-locatie Oud Heverlee in België
prachtig gepresteerd en een mooie tweede
plaats in de team dressuur behaald. Niet
minder dan 18 teams en ruiters uit meer
dan 14 landen streden dit jaar om de eerste
punten voor het 2017 klassement en de
World Finals in Polen.

Onze nieuwbies Maaike (Groningen) en Elise
(Eindhoven) gingen samen met Marije
(Deventer) aan de start, die nu alweer vier
jaar geleden in België haar studentenruiter
debuut gaf. Met de beste teamtest ging team
NED al goed van start, als bonus reden
Marije en Maaike zich zelfs door naar de
halve finale. Met een uiteindelijke vierde
plaats voor Marije en een overwinning voor
Maaike in de dressuurfinale tegen Kelley uit
Ierland is de dressuur succesvol afgesloten!

Ondanks dat er in het springen nog wat
ruimte naar boven was, hebben de meer
dan 12 aanwezige Dutchies van een
prachtige eerste wedstrijd in 2017 kunnen
genieten en hebben zich heerlijk op de
feestjes kunnen vermaken. Met als thema
“Save a horse ride a cowboy” waren er op
vrijdagavond geen limieten gezet voor onze
studentenruiters. Met steun van ook een
groot aantal oldies werd er gefeest tot in de
late uren en ook tijdens het gala of de
social activity, een toer door de mooie
omgeving van Oud-Heverlee op de
bierfiets, ontstonden er heerlijke fotos en
verhalen. Dus al met al een geslaagd
weekend!

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

Renee Meijer
Eline Schutte
Demy van Gilst
Jette de Vos
Anne Smids
Rik Doppen

Commissie Internationaal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
NR
PR

Rik Doppen
Daphne Postma
Mark Beltman
Anna Bohnenkamp
Marcia Dominicus

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.facebook.com/knhsvns

www.studentriders.nl

www.facebook.com/DutchStudentriders

www.twitter.com/knhsvns

