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1 VNSK 2015
Zondag 6 september werd het VNSK 2015 gehouden op Stal te Bokkel, te Eerbeek.
De drie beste studentenruiters van elke discipline en categorie, mochten het tegen
elkaar opnemen om te bepalen wie zich kampioen 2014-2015 van de desbetreffende
categorie mag noemen. Zij hebben twee proeven/parcours gereden, één op het
eigen niveau en één op een niveau hoger. Daarbij waren de ruiters niet alleen. Zij
werden aangemoedigd door hun supporters, die zelf ook aan de bak moesten.
Gedurende de dag moesten er tweeëndertig vragen gezocht en beantwoord worden
om de vermiste Hores terug te vinden. Het was een succesvolle dag, want niet
alleen Hores maar ook Joris vond zijn weg terug naar huis.
Wij willen alle ruiters en de teams van H.O.R.S. en Parafrid (winnaars van het spel)
feliciteren met hun overwinning!
Ba dressuur

Naam ruiter

Naam vereniging

1.

Eline Schutte

HOP

2.

Mira Stefanova

Hippocampus

3.

Anne-Lieke Brem

Parafrid

Bb dressuur

Naam ruiter

Naam vereniging

1.

Renee Meijer

Solleysel

2.

Dixie de Klerk

Marcroix

3.

Eline Theuerzeit

Parafrid

	
  
	
   	
  

La dressuur

Naam ruiter

Naam vereniging

1.

Anne Smids

Parafrid

2.

Tamara Spanier

Parafrid

3.

Patricia van der Groen

Parafrid

Lb dressuur

Naam ruiter

Naam vereniging

1.

Marieke Arns

Parafrid

2.

Elise Kok

HOP

3.

Jade Brouté

HOP

M dressuur

Naam ruiter

Naam vereniging

1.

Rosemarijn Strijder

Solleysel

2.

Skye Westwater

H.O.R.S.

3.

Manon Jansen

Hippeia

B springen

Naam ruiter

Naam vereniging

1.

Anne Smids

Parafrid

2.

Rosemarijn Strijder

Solleysel

3.

Maartje van der Meulen

H.O.R.S.

L springen

Naam ruiter

Naam vereniging

1.

Louise Sleutel

Parafrid

2.

Skye Westwater

H.O.R.S.

3.

Annelous Groenwold

Parafrid

De prijs voor beste vereniging van het jaar was voor G.S.P.V. Parafrid

2 AB-werkdag
Elk jaar organiseert de KNHS-VNS de AB-werkdag. Tijdens deze dag kunnen
AB-leden met elkaar en met het dagelijks bestuur der KNHS-VNS in gesprek
gaan over zaken die op dit moment spelen. Daarnaast wordt er een activiteit
georganiseerd waar alle AB-leden aan mee kunnen doen. Afgelopen ABwerkdag vond plaats op MRC Marcroix, te Amersfoort waar we genoten hebben
van een heerlijke buitenrit gevolgd door een
bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zijn
verscheidene onderwerpen ter sprake
geweest. Een aantal van de besproken punten zullen worden
uitgewerkt tot een voorstel waarover gestemd gaat worden tijdens
de ALV in oktober (tijdens SO H.O.R.S.). Het was een gezellige
middag en een zeer productieve bijeenkomst! We willen de ABleden bedanken voor hun komst en inzet!

3 Herhaling besluiten HALV 2015
Tijdens SO R.S.R. Marcroix (2015), te Rotterdam zijn er tijdens de HALV beslissingen genomen.
Omdat een aantal beslissingen van toepassing zijn op Steden Ontmoetingen worden die hieronder
nogmaals herhaald. Zo kan iedereen het nieuwe academische jaar en daarmee ook het nieuwe SOseizoen goed van start gaat.
SO startgeld

Het startgeld voor een Steden Ontmoeting mag verhoogd worden, wanneer dit
voor de organiserende vereniging noodzakelijk is om de Steden Ontmoeting te
kunnen organiseren. Voorheen mocht er voor elke start, zowel enkele als
dubbele start, maximaal €10 gevraagd worden. Vanaf heden mag een
vereniging voor een enkele start €12,50 vragen. Wanneer er sprake is van
een dubbele start, mag er voor de tweede start maximaal €10 gevraagd
worden. Wanneer een vereniging ervoor kiest om €12,50 voor een enkele
start te vragen zullen de totale kosten voor deelname aan de Steden
Ontmoeting €30 voor een enkele start en €40 voor een dubbele start
bedragen.

Wijziging Aanvullend Wedstrijdreglement Steden Ontmoeting (SO)
(Deze zijn sinds SO Parafrid 2015 van kracht.)

Artikel 9 Springen Dit artikel geeft onder andere weer wanneer een ruiter Lspringen startgerechtigd is. Het nieuwe reglement ziet er als volgt uit:
a. Een winstpunt in het B-springen bij de KNHS hebben gehaald, of
b. Ooit L-springen of hoger zijn gestart bij de KNHS, of
c. Bij een SO tweemaal als beste of driemaal bij de beste drie, waarvan niet
meer dan twee keer als eerste (met als voorwaarde dat er een halve finale en
finale is gereden) zijn geklasseerd in het B-springen.
d. Indien een ruiter startgerechtigd is voor het L-springen als beschreven in
Artikel 9d of door deelname aan een VNSK, promoveert de ruiter niet
automatisch in de dressuur.
Artikel 15 Klassering Individueel Dit artikel gaat in op de individuele
klassering van studentenruiters tijdens een SO. Veranderingen zijn gemaakt
bij het bepalen van de plaats in het klassement, wanneer de prestaties van
twee ruiters/amazones vergeleken moeten worden die ieder op een ander
paard hebben gereden. Het nieuwe reglement ziet er als volgt uit:

De klassering wordt bij een wedstrijd volgens het verreden knock-out systeem
opgemaakt met het aantal rondes, dat de ruiters gereden hebben, in
ogenschouw genomen. Bij een gelijk aantal verschilpunten, van twee ruiters
op verschillende paarden, ten opzichte van de ruiter die doorgaat naar de
volgende ronde, geeft het aantal stijlpunten de doorslag in de plaatsing. Bij de
dressuur bepaalt men de klassering door de punten in het protocol van achter
naar voren te vergelijken. Daarbij wordt het punt ‘de verzorging van het
geheel’ overgeslagen. Bij een gelijk aantal punten bij het springen wordt de
klassering bepaald door eerst naar het aantal punten voor ‘wijze van rijden’.
Als de combinaties na toepassing van voorgaande regels nog steeds gelijk
geklasseerd zijn, is er sprake van een ex-aequo-klassering. Een ruiter die
door is naar een volgende ronde maar deze door welke omstandigheid dan
ook niet kan rijden, wordt geklasseerd als beste van de ruiters die niet door
zijn gegaan naar de volgende ronde. De hoogst geplaatste ruiter dan wel
amazone die niet door zou gaan op hetzelfde paard als de deelnemer die zich
terugtrekt neemt zijn of haar plaats over en rijdt in de volgende ronde mee.
Uitgezonderd hierin is, de ruiter/amazone die als laatste van de drie op
hetzelfde paard is geëindigd. Deze ruiter/amazone kan nimmer doorgaan naar
de volgende ronde. Wanneer dit het geval is gaat de deelnemer die zich het
hoogst geplaatst heeft in de desbetreffende categorie door naar de volgende
ronde.

4 Na de bestuurswissel
Veel verenigingen zijn net of wisselen binnenkort van bestuur. Wij willen de verenigingen vragen nabij
de bestuurswissel, de namen van de nieuwe bestuursleden en hun contactgegevens door te geven
aan de KNHS-VNS. Dit kan door te mailen naar info@studentenruiters.nl
Wij wensen de nieuwe besturen veel plezier en succes!

5 Aanvragen SO’s en VNSK
Wij willen de verenigingen erop attenderen dat de aanvragen voor een SO of het VNSK, voor het
academische jaar 2015-2016 kunnen worden ingediend bij de KNHS-VNS. Verenigingen die vorig
academisch jaar geen SO hebben kunnen organiseren krijgen voorrang op de anderen aanvragen.
Wees op tijd met de aanvraag!

6 Agenda Nationaal
Academisch jaar 2015 – 2016
3 & 4 oktober 2015
SO N.S.R.V. Jolly Jumper
24 & 25 oktober 2015

SO a.s.r. H.O.R.S.
ALV van de KNHS-VNS

7 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
Lusanne Nooitgedagt
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

