Kringenvergadering KNHS Noord-Brabant
op 11 september 2019 te Oirschot
Opmerkingen vanuit de vergadering
in het groen

Jacques van der Harst
Voorzitter KNHS Regio Noord-Brabant

Agenda Kringenvergadering
Agenda voor de KNHS Kringen vergadering van de Regio Noord Brabant
Plaats: Manegé “Het Vierspan” Oirschot op 11 september 2019:
1. Design website Regio aanpassen en mogelijkheid voor aansluiting Kringen
2. Nieuws vanuit de Regio met o.a. regio bestuursverkiezing voorjaar ALV 2020
3. Evaluatie Brabants Kampioenschap te Zijtaart
4. Outdoor kampioenschap 11 / 12 juli 2020
5. Wedstrijdkalender, ervaringen werkgroep selecties over de Kringen.
6. Stand van zaken KNHS
7. Aanpassing Uniforme selectiesysteem
8. Overleg techniek op kring niveau, opzet D.A. ’s t.o.v. de Fora
9. Jury bijscholing
10. Beloften- en Regiotrainingen, training Eventing
11. Aansprakelijkheidsverzekering en de noodzaak hiervan
12. Informatie op kringvergaderingen
13. Status Hippiade uitbreiding / Holland Masters
14. Train de trainer, instructeurs bijscholing
15. Mededelingen, ideeën en rondvraag
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Design website Regio aanpassen en mogelijkheid
voor aansluiting Kringen

Kosten voor de Regio € 1500.- per Kring voor het zelfde
ontwerp €500.Het wordt een voor de telefoon gebruiksvriendelijke
applicatie en vergelijkbaar met de KNHS Website met foto’s
om op door te klikken.
Kring Helmond doet ook mee en verdere opgaven
om mee te doen bij Jacques van der Harst
De Baronie heeft geen belangstelling en is al voorzien
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Bestuur Regio N.B.
Samenstelling bestuur op dit moment, bestaande uit 9 leden in
de voorjaars ALV van 2020 zijn helaas 2 vacatures in te vullen:

Functie
Naam
• Voorzitter
Jacques van der Harst
• Vicevoorzitter
Mirjam van Lanen
• Secretaris
Peter Timmers
• Penningmeester
John Dielissen
• Materialen/prijzen
Ton van Overbeek
• Dressuur en opleidingen Gert-Jan de Reus
• Recreatie
Bastian van der Ende
• Media/Springen
Ad Mulders
• JRB/Eventing
Nicole Vergouwen
Profielen zijn te vinden op de Regio website.
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Komt uit Kring
Hart van Brabant
Noord Oost-Brabant
Eindhoven de Kempen
Hart van Brabant
Hart van Brabant
Baronie
geen
Noord Oost Brabant
West-Brabant

Evaluatie KNHS Brabantse Outdoor
Kampioenschappen 2019

KNHS Noord-Brabantse Outdoor
Kampioenschappen 2019:
•
•
•
•
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20 Juli Pony’s - dressuur en springen
21 Juli Paarden - dressuur en springen
21 Juli Para dressuur heeft niet plaats
gevonden
Financieel voor de Regio met klein
verlies goed afgesloten

Tijdlijn 2020 Regio Kampioenschappen en
Hippiade

20 en 21 juni

4 en 5 april
14 weken

11 en 12 juli

Min.3 weken

10 t/m 15 aug

Min. 3 weken

De Hippiade in 2020 tijdens de laatste week van de
gezamenlijke schoolvakantie in Nederland
6

Belangrijkste verbeter punten voor de KNHS
Brabantse Outdoor Kampioenschappen
1.

Als we toch alle vier- en zestallen uitnodigen voor deelname aan het
kampioenschap is de vraag waarom we nog selecties laten rijden? Besluit:
Minimaal een wedstrijd een door de eigen kring aangewezen wedstrijd rijden met
een minimum resultaat van 60% voor mogelijke deelname BK Outdoor.

2.

Laat de vier- en zestallen, zoals de teams Kür op Muziek en de teams voor het
verenigingskampioenschap vrij inschrijven vóór een n.t.b. datum. En ook
inschrijfgeld laten betalen . Akkoord: Inschrijfgeld niet retour bij deelname. Wel
kleine prijzengelden voor de deelnemers.

3.

Voor de klasse M, Z en ZZ pony’s mogen al meerdere jaren alle deelnemers
komen die 1x een selectieparcours volledig gereden hebben. Besluit: Akkoord:
Maar de combinatie moet geklasseerd zijn in de rubriek waarin hij/zij deelneemt.
Dit geld ook voor de pony's. De kring bepaalt zelf of er meerdere selecties
gereden moeten worden om voor het kringkampioenschap in aanmerking te
kunnen komen.
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Belangrijkste verbeter punten voor de KNHS
Brabantse Outdoor Kampioenschappen
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4.

Hoe krijgen we de rubrieken Z en ZZ springen paarden aantrekkelijker. Ook
hiervoor kun je jezelf afvragen of we nog wel kringselecties moeten houden.
Besluit: Vrije inschrijving en zien of het tijdschema 1.40 rubriek toestaat om meer
deelnemers in de Z en ZZ te krijgen. Voorwaarde is dat de dat de deelnemer
geklasseerd is voor de betreffende rubriek en dat deze combinaties minimaal op
een selectiewedstrijd een volledig parcours hebben verreden.

5.

Is het bijvoorbeeld een idee om combinaties die voor sluitingsdatum minimaal 1
winstpunt hebben in de betreffende klasse vrij in te laten schrijven en dan te
vermelden dat een deelnemer met max. 2 of 3 paarden of pony’s mag starten in
die rubriek. Besluit: Akkoord mits de combinatie een volledig parcours op een
kringselectie wedstrijd heeft afgelegd

6.

Om te voorkomen dat we op de data van de kampioenschappen “hinder” hebben
van andere aantrekkelijke springwedstrijden moeten we wellicht de rubriek
‘aantrekkelijker’ maken (extra prijzen(geld)

Belangrijkste verbeter punten voor de KNHS
Brabantse Outdoor Kampioenschappen
8.

Dit jaar was het mogelijk om tot en met maandag in te schrijven en zijn de
startlijsten op vrijdag gepubliceerd. Als wij volgend jaar de startlijsten weer
maken zou het dus de voorkeur hebben om ongeveer een week eerder de
sluitingsdatum te plannen zodat er een weekend en extra avonden zijn om
de startlijsten te maken.

9.

Kampioenschap 11-12 juli 2020 Startlijsten publiceren en officials
informeren: vrijdag 3 juli Laura voorkeur voor sluitingsdatum inschrijving:
Dinsdag 23 juni Dat betekent dan dat de laatste selectie gehouden kan
worden op zondag 21 juni 2020! Besluit: Akkoord

10. Het losrijd terrein beter afzetten om mix bezoekers en rijder te voorkomen
11. Para ruiters rubriek openstellen voor heel Nederland met een aparte prijs
voor de Brabantse kampioen 1,2 en 3 Het valt weer samen met Überhernn.
Overleggen met KNHS of dat een verplichte wedstrijd is. Aktie regio
9

Belangrijkste verbeter punten voor de KNHS
Brabantse Outdoor Kampioenschappen
12. Vooropstelling dressuur voor de kleine pony's dichterbij, Aanvullende opmerkingen: Parkeren
was als te ver weg ervaren. M en Z springen niet te gelijk laten lopen. Open sloot in het parcours
invoegen. Prijsuitreiking en parcourslopen in volledig tenue. Beter communiceren over wanneer
herstart na onweer stop. En ook alles tijdig stop leggen na besluit.
13. Is het plaatje nostalgisch? Maar redden wij het in de toekomst daar mee. We moeten misschien
stappen maken. Een modernere uitstraling, betere bodems, meer naar deze tijd en
professionaliseren.
14. Het gras was gemaaid, en goed beregend waardoor het mooi groen leek, maar de sporen van de
mestinjecteur waren voelbaar aanwezig. De ruiters leggen de lat steeds hoger en daar hebben
we mee rekening te houden. Losspring te klein voor de Paarden,
15. Veel complimenten gekregen bij de infobalie dit jaar.
16. Klachten die binnenkwamen hadden voornamelijk betrekking op afdelingsdressuur: Wij kijken
naar oplossingen.
17. Pony’s afdelingsdressuur kür op muziek vonden het niet leuk dat ze gelijk met de paarden
moesten en daarvoor een andere dag komen. Wij kijken naar oplossingen.
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Regio Noord-Brabant 2020
Aankondiging KNHS Outdoor Kampioenschappen
De datums voor de Outdoor
Kampioenschappen zijn:
Op zaterdag 11 juli de kampioenschappen
voor pony’s.
Op zondag 12 juli de kampioenschappen
voor paarden.
Op de zondag 12 juli zullen ook de
Brabantse Kampioenschappen voor Para
(lichamelijk gehandicapte) ruiters dressuur
worden verreden. Met open inschrijving.
(overleg met KNHS datum Kaderwedstrijd
i.v.m. kalender conflict)
Op 23 mei 2019 Hebben de besturen van
de KNHS Regio Noord-Brabant en de
Ruitersportvereniging St.Lambertus te
Udenhout de overeenkomst getekend voor
het organiseren door St.Lambertus van de
Brabantse Kampioenschappen 2020

KNHS Landelijk:
Kerncijfers van begin 2019
Kerncijfers KNHS Landelijk
Hieronder staat de ontwikkeling van de kerncijfers van de afgelopen 3 jaar:
2016

2017

2018

184.590

174.770

160.481

Lidmaatschappen via de vereniging

61.196

60.615

58.637

Lidmaatschappen via de manege

69.500

67.109

63.705

Lidmaatschappen direct bij de KNHS

53.894

47.046

38.139

Aantal startpassen

66.165

63.837

60.287

Aantal wedstrijden

7.171

7.274

7.077

748.048

731.032

679.022

Lidmaatschappen

Aantal starts
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KNHS Regio Noord-Brabant:
Wedstrijden en starters
2017
Totaal aantal
wedstrijden

2018

Verschil 2018 met
2017

1164

Dressuur wedstrijden

734

987

+34,5%

Spring wedstrijden

288

365

+26,7%

Starts paarden dressuur

38.074

35.300

-7,3%

Starts pony’s dressuur

17.915

16.789

-6,3%

Starts paarden springen

34.247

31.591

-7,8%

Starts pony’s springen

9.829

8.697

-11,5%

Van de wedstrijden in 2018 tot op heden 72 dressuur en 15
springwedstrijden geannuleerd (10% van de aangevraagde)
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KNHS Regio Noord-Brabant:
Aantal sporters per discipline

2017

2018

Verschil 2018 met
2017

Dressuur paarden

2.798

2.462

-12,0%

Dressuur pony’s

1.182

1.070

-9,5%

Springen paarden

1.223

1.133

-7,4%

618

520

-15,9%

Springen pony’s
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KNHS Regio Noord-Brabant:
Wedstrijdkalender zomer 2019
Totaal aantal aangevraagde wedstrijden voor zomer 2019 KNHS
Noord-Brabant:
aantal
aantal
wedstrijden leden
• Noord Oost Brabant
50
2456
• Helmond
150
2464
• West Brabant
68
2655
• Eindhoven de Kempen
68
4115
• Hart van Brabant
89
2938
• De Baronie
92
3341
•
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Totaal aantal wedstrijden:

517 dit is 20 per week!

Ervaringen nieuwe
wedstrijdkalender

Gezien de overvolle wedstrijdkalender zou het
misschien toch en goed idee zijn om 2 keer per
jaar samen te zitten op kringen niveau om
afspraken te maken over datums? Bereiken wij
wel de verenigingen met onze boodschap?
Wij gaan samen een poging wagen om met de
organisatoren te overleggen in 2 maal 3 kringen
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Stand van zaken KNHS
• Er is veel verloop van personeel bij de KNHS
• Merkbaar aan afwezige kennis bij de organisatie van de Hippiade
• De KNHS heeft externe hulp ingeroepen om het organiseren van de
Hippiade voor elkaar te krijgen
• Er wordt gewerkt aan nieuwe statuten voor de KNHS
• In algemeen is het wel wat zorgelijk dat er zo weinig technische kennis
aanwezig blijft
• En dat er blijkbaar weinig grip is op het personeel verloop
• De accommodatie wordt nu meer commercieel uitgebaat
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Besluitenlijst Kringenvergadering
Uitval van 1 of meerdere selectie wedstrijden:
- bij 3 selectie wedstrijden en 1 valt uit dan tellen de 2 overgebleven wedstrijden.
- bij 4 selectie wedstrijden en 1 valt uit dan tellen de 3 overgebleven wedstrijden.
- bij 5 selectie wedstrijden en 1 valt uit dan tellen 3 van de 4 overgebleven wedstrijden.
- bij 5 selectie wedstrijden en 2 vallen uit dan tellen de 3 overgebleven wedstrijden.
- bij 6 selectie wedstrijden en 1 valt uit dan tellen 4 van de 5 overgebleven wedstrijden.
- bij 6 selectie wedstrijden en 2 vallen uit dan tellen 3 van de 4 overgebleven wedstrijden.
- bij 6 selectie wedstrijden en 3 vallen uit dan tellen de 3 overgebleven wedstrijden.
Inschrijfgeld selectiewedstrijden:
Maximaal €. 9,-- voor de pony's en maximaal €. 15,-- voor de paarden.

Prijzenschaal bij selectiewedstrijden:
Geen prijzenschaal voor selectiewedstrijden vastgesteld.
Puntentelling selectiewedstrijden:
Nummer 1 krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten, enz.
Niet gestart: 99 punten.
Bij voortijdige verlating van de proef: aantal deelnemers + 5 punten.
Bijdrage van de verenigingen aan de kring:
De kring bepaald zelf hoe hoog de bijdrage van de verenigingen aan de kring is.
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Vragen aan Kringen
•

In zomer 2019 afspreken welke proeven in welke maand worden gereden op de selectiewedstrijden. Besluit:
Volgens aanbevolen schema van de KNHS

•

Maximale inschrijfgeld deelname aan selectiewedstrijden. (vraag Helmond) Vraag is M/Z paarden naar 17.- Euro
en pony’s B/L naar 9.- Euro en M/Z pony's naar 10.- Dit om hogere kosten bij gebruik van sommige manege
exploitanten in de kring te kunnen bekostigen. Uitkomst nu niet veranderen maar in maart opnieuw bespreken ook
i.v.m. het idee voor gezamenlijke selectie wedstrijden over de kring grenzen zowel voor dressuur als springen. Dat
moet meer deelnemers geven en beter inkomsten voor de organisator. Onderwerp voor DA vergadering voor
ideeën. Ongewijzigd

•

Aantal juryleden bij de verschillende rubrieken van de selectiewedstrijden? Voorstel 2 juryleden wordt nu
verschillend ingevuld per kring. Nog niet wijzigen. Blijft zo en per kring vastleggen

•

Bij voortijdige beëindiging van de proef (b.v. uitsluiting of vrijwillig verlaten) krijgen combinaties (teams) 5 punten
meer dan het aantal gestarte combinaties/teams in de rubriek op de betreffende wedstrijd. Graag verduidelijken,
niet dat het veel uitmaakt, maar toch: is het 5 punten meer dan het aantal gestarte deelnemers in totaal of het
aantal gestarte deelnemers uit de kring? Niet wijzigen is de uitkomst van de discussie.

•

Voor de dagprijzen kunnen nog andere rubrieken in handicap verreden worden, graag aanvullen met Artikel 8b. Is
akkoord. En het deelnemen aan de laatste selectiewedstrijd is niet verplicht voor het behalen van het
kringkampioenschap. zowel bij dressuur als springen
(Kring Eindh.de Kempen en kring Helmond doen dit al) De kringen bepalen dit zelf.
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Reglement selectie voor Brabants Team
kampioenschap pony’s (huidige regels)
Uitgeschreven worden de volgende rubrieken:
•
•
•

Teamkampioenschap categorie ABC klasse Licht
Teamkampioenschap categorie BCDE klasse Licht
Teamkampioenschap categorie BCDE klasse Midden

Bij < 4 teams in een rubriek kan de rubriek in handicap verreden worden met een andere rubriek.
Deelname is mogelijk voor teams die zich selecteren via de kringselectiewedstrijd.
Algemeen
Een team kan bestaan uit minimaal 4 en maximaal 7 combinaties.
4 combinaties rijden een 4-tal proef, 2 combinaties een individuele dressuurproef en 2 combinaties een springparcours.
De klasse wordt bepaald aan de hand van de samenstelling van het 4-tal en de combinaties die starten in de individuele dressuur, uitgaande
van de individuele klassering van de ruiters op de wedstrijddag.
B/L combinatie dressuur: 1 punt
M combinatie dressuur : 2 punten
Z combinatie dressuur : 3 punten
Met een totaal van maximaal 9 punten mag men deelnemen aan de klasse Licht (ABC / BCDE)
Met een totaal van 10 t/m 13 punten mag men deelnemen aan de klasse Midden (BCDE)
Voor de categorie ABC geldt, dat er in het 4-tal minimaal 3 AB pony’s moeten worden opgenomen en dat er maximaal 1 C-pony mag starten op
het onderdeel individuele dressuur.
Bovendien mag er slechts 1 C-pony deelnemen aan het springen.
De in te zetten combinaties behoren, indien mogelijk, allemaal tot dezelfde vereniging. Er mogen maximaal 2 combinaties ingezet worden die
lid zijn van een andere vereniging binnen dezelfde kring.
Er mogen geen gelegenheidscombinaties worden ingezet.
Alle deelnemende combinaties moeten startgerechtigd zijn in het jaar 2019.
Een pony mag maximaal éénmaal aan elk onderdeel van het kampioenschap deelnemen.
Een combinatie mag aan het viertal en aan beide individuele rubrieken deelnemen.
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Reglement selectie voor Brabants Team
kampioenschap pony’s (huidige regels)
Afdelingsdressuur
Bij het teamkampioenschap wordt de proeven uit het dressuurproevenboekje 2016 gevraagd van het jaar waarin het
kampioenschap verreden wordt (proef 39 of 41)
Een team dat wordt uitgesloten/gediskwalificeerd, krijgt 40 (2x 20) punten minder toegewezen dan het team dat het laagst werd
gewaardeerd van alle andere teams die voor het Kampioenschap in de betreffende klasse/ring zijn gestart en niet zijn
uitgesloten/gediskwalificeerd.

Individuele dressuur
1. Per team mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B-dressuur en ten hoogste de
klasse M2 dressuur.
2. De combinaties rijden een dressuurproef in overeenstemming met de hoogste klasse waarin ze startgerechtigd zijn op de
wedstrijddag.
3. De 1e proef van de maand, zoals vermeld in het door de KNHS voorgestelde schema zal worden gereden (proef 3, 7, 11, 15
of 19)
Springen
1. Per team mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B-springen en ten hoogste de
klasse M-springen.
2. De combinaties leggen een springparcours af in overeenstemming met de hoogste klasse waarin ze startgerechtigd zijn op
de wedstrijddag.
3. Bij het springen wordt voor alle klassen een parcours Tabel A zonder barrage verreden volgens artikel 238.2.a.
4.
Bij het springen wordt geen individueel klassement opgemaakt. De gemaakte fouten dienen als aftrek bij de
uitslagberekening van het teamkampioenschap.
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Reglement selectie voor Brabants Team
kampioenschap pony’s (huidige regels)
Uitslagberekening
Viertal:
De door de jury gegeven punten worden met 2 vermenigvuldigd.
Dressuur:
De punten, behaald door de twee individuele dressuurcombinaties worden bij elkaar opgeteld.
Een individuele dressuurcombinatie die wordt uitgesloten/gediskwalificeerd, krijgt 20 punten minder toegewezen dan de combinatie die het
laagst werd gewaardeerd van alle andere individuele dressuurruiters, die voor het kampioenschap in de betreffende klasse zijn gestart en niet
zijn uitgesloten/gediskwalificeerd.
Springen:
Het totaal aantal strafpunten (vastgesteld in overeenstemming met tabel A/art. 236) van de springcombinaties wordt vermenigvuldigd met
twee. Dit wordt vervolgens in mindering gebracht op het puntentotaal van afdelingsdressuur en ind. dressuur samen.
Bij het B-springen is alleen het behaalde resultaat in strafpunten van belang. Voor wat betreft de aftrekpunten bij het springen geldt, dat een
combinatie maximaal 40 strafpunten kan behalen.
Combinaties, die meer strafpunten behalen of die worden uitgesloten/gediskwalificeerd in het parcours, krijgen voor de berekening van de
uitslag van het kampioenschap 40 strafpunten toegewezen, welke niet zullen worden vermenigvuldigd.
Totaal:
Het team met het hoogste totaal aantal punten in het eindklassement is kampioen.
Indien twee teams met een gelijk aantal punten eindigen, is het totaalresultaat dat is behaald bij het onderdeel afdelingsdressuur
doorslaggevend voor het vaststellen van de onderlinge plaatsing. Indien de punten nog gelijk zijn, is het totaal behaalde aantal punten in de
individuele dressuur doorslaggevend. Indien de punten dan nog gelijk zijn beslist het beste individuele resultaat per team bij het onderdeel
individuele dressuur.
Afmeting wedstrijdring voor viertallen en individuele dressuur: 20 x 40 m
Afmeting wedstrijdring springen: 25 x 70

Inschrijfgeld € 20.00 per team
Prijzen: Ereprijzen en rozetten

22

Prijsuitreiking in tenue op het erepodium

Voorstel techniek dichter naar de bron
• Discipline Adviseur/Afgevaardigde?
• Eén dressuur en één spring en één eventing
afgevaardigde per kring.
• Wat moet het inhoudelijk zijn? Andere opzet.
• Bedoeling dat DA’s ideeën en vragen aandragen die
spelen in de kringen en aan de forumleden
overbrengen. Verwachtingspatroon communiceren.
• DA’s zijn “ogen en oren” van het kringbestuur, zij
moeten in principe de Fora en regio bestuursleden
voeden.
• In vervolg de inhoud van de DA vergadering laten
sturen door het Fora lid. Directer contact Kringen
Fora
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Jury bijscholing 2019- 2020
Datum

Dag

Plaats

Vereniging

Klasse Docent

6-10-2019

Zondag

Kronenberg

De Peelbergen

L

Jan Wolfs

11-10-2019

Vrijdag

Oud-gastel

Manege Reigershof

Z

Mathie Boomaars

18-10-2019

Vrijdag

Someren

Het Keelven

L

Janine van Twist

19-10-2019

Zaterdag Oirschot

Oirschotse rijvereniging

Z

Mathie Boomaars

20-10-2019

Zondag

Someren

Het Keelven

M

Jan Wolfs

25-10-2019

Vrijdag

Nieuw en St.Joosland De Kroo

L

Karin Retera

9-11-2019

Zaterdag Nieuw en St.Joosland De Kroo

M

Mathie Boomaars

16-11-2019

Zaterdag Someren

Het Keelven

ZZL

Mathie Boomaars

30-11-2019

Zaterdag Someren

Het Keelven

L

1-2-2020

Zaterdag Oirschot

Oirschotse rijvereniging

ZZL

Mathie Boomaars

2-2-2020

Zondag

Oirschot

Oirschotse rijvereniging

M

Jan Wolfs

16-2-2020

Zondag

Kronenberg

De Peelbergen

L

?

21-3-2020

Zaterdag Someren

Keelven

Z

Mathie Boomaars

Monica Drohm

In voorjaar 2020
4 bijscholingen
voor de nieuwe
licentieperiode
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Jurybijscholing KNHS Regio’s Noord-Brabant,
Limburg en Zeeland door middel van coaching
Werkwijze:
• Tijdens reguliere dressuurwedstrijden (indoor of outdoor), zo veel als
mogelijk verspreid over de 3 regio’s, maximaal 15 juryleden de proeven
van ca. 6 ruiters te laten beoordelen in hun klasse.

• Deze beoordeling staat los van de normale jury. Privacy!
• Deze proeven worden opgenomen op video.

• Na afloop wordt in een geschikte ruimte nabesproken door de coach aan
de hand van de videobeelden.
• Speciale aandacht voor de beweging van het paard of pony. Verschil in
inzicht in takt en regelmaat geeft regelmatig beoordelingsverschillen.
• De inhoud van de bijscholing is in lijn met de KNHS bijscholingen.

25

Regionaal Opleidingspunt
Doelstellingen Regionaal Opleidingspunt

1. Er is één persoon waar officials terecht kunnen in de regio voor
vragen en ondersteuning.
2. Het organiseren van bijscholingen in de regio ( zowel
officialbijscholingen als instructeursbijscholingen).
Wat is er nodig om deze doelstellingen te realiseren?
Aanspreekpunt voor officials in de regio
Het idee om een coach in te zetten wordt in het land goed
ontvangen. Men is het eens over de taken van een coach in de regio.
Wat zou een coach moeten doen:
• Aanspreekpunt bij problemen.
• Nieuwe juryleden op weg helpen.
• Begeleiden van juryleden.
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Pavo / KNHS
Beloftetraining
van het talenten plan
Noord-Brabant 2019/2020
Wat houdt het in:
De Beloftetrainingen zijn bedoeld om jonge ambitieuze ruiters en amazones
in zowel hun rijtechniek als kennis van de paardensport een goede basis aan
te leren. We begeleiden deze talenten middels dressuur, spring en mentale
trainingen naar een hoger niveau in de disciplines dressuur en springen. Op
de selectiedag wordt bepaald of men voor deze Beloftetraining in
aanmerking komt.
Mentale training en

Voor wie:
Ruiters en amazones geboren in het
jaar 2000 t/m 2007, die al actief zijn
in de disciplines springen of
dressuur. Met een paard of met een
pony cat. D of E.

algehele leiding:
Marion Schreuder

Selectie datums in herfstvakantie:
Springen op woensdag 16 oktober 2019
Dressuur op donderdag 17 oktober 2019
Locatie: Manege de Vierhoeven
Sportlaan 15c, 5071 CB Udenhout

Opgeven voor de selectiedag:
Inschrijven doe je door een e-mail te sturen
aan: wsnoordbrabant@gmail.com

KNHS talentenplan Noord-Brabant
Regiotrainingen 2019/2020

Wat houdt het in:
De Regiotrainingen zijn bedoeld voor de beginnende
ruiters en amazones die interesse hebben om zich
verder te bekwamen in de sport. Dit moet gezien worden
als een uitgebreide basistraining. Deze trainingen
worden decentraal in de Regio Noord-Brabant gegeven.

Selectie datums in herfstvakantie:
Springen op woensdag 16 oktober 2019
Dressuur op donderdag 17 oktober 2019

Voor wie:

Locatie: Manege de Vierhoeven

Ruiters en amazones geboren in het jaar 1998
t/m 2009, in de disciplines springen of
dressuur. Met een paard of pony cat. C D of E.

Sportlaan 15c, 5071 CB Udenhout

Opgeven voor de
selectiedag:
Inschrijven doe je door een e-mail te
sturen aan:
wsnoordbrabant@gmail.com

Eventing training 2019/2020
•
•
•
•
•

Kennismaking dag eventing op 16 november
4 Praktische Eventing trainingen, springen
1 Theorie les
Gastexpert
Als afsluiting een onderlinge
oefenwedstrijd
Docenten: René van der Loo
Renske Kroeze
Opgeven voor de selectiedagen (te bepalen):
Inschrijven doe je door een e-mail te sturen aan:
wsnoordbrabant@gmail.com
Je ontvangt dan een inschrijfformulier waarop je alle
benodigde informatie kunt vermelden.

Aansprakelijkheid verzekering bestuur
•

De KNHS heeft een overkoepelende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten waaronder ook de besturen van de regio’s en kringen van de KNHS vallen. De
polis is in lijn met de actuele statuten.
Deze polis dekt aansprakelijkheid rond activiteiten die van een sportorganisatie te
verwachten zijn, het verzorgen van trainingen en instructie hoort daarbij. Het organiseren
van niet paard-gerelateerde activiteiten sowieso niet.

•

Er is geen sprake van een specifieke collectieve evenementenverzekering, dus mocht
er schade worden geleden omdat een activiteit door bijvoorbeeld weeromstandigheden
niet doorgaat, dan kan dit niet geclaimd worden. Ook schade in verband met geplaatste
tribunes op locatie is uitgesloten.

•

Ook is er geen collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor
de regio’s en kringen.

•

Met de voorgangers van AON is een pakket voor paardensportorganisaties opgesteld
van wettelijke aansprakelijkheid/bestuurdersaansprakelijkheid/evenementenverzekering,
deze kunnen jullie vinden op de KNHS site.
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Aansprakelijkheid verzekering instructie
Specifiek rond de instructie is het zo dat niet alle gediplomeerde instructeurs een
licentie hebben aangevraagd en op de site van de KNHS zijn geplaatst. Voor het
behouden van de licentie en de vermelding op de KNHS-site moet de instructeur met
regelmaat bijscholing volgen.

De KNHS adviseert:
• Vooral gebruik te maken van instructeurs met een KNHS licentie (die dus op de
site staan).
• Iets minder perfect is een instructeur met een KNHS diploma die kan aantonen
regelmatig bijscholingen te volgen.
• Minimaal is toch wel een door de KNHS erkend instructeurs diploma.
Indien een instructeur wordt gekozen die niet op de site van de KNHS vermeld staat
adviseren wij wel om minimaal een kopie diploma te vragen en deze in de
administratie te bewaren.
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Informatie op Kringvergaderingen

Wij komen als Regio bestuur graag naar jullie
kringvergadering om informatie te geven wat
er leeft op KNHS en Regio niveau
Info op kringvergaderingen:
25 september Helmond
3 okt de Baronie
9 okt Noord Oost Brabant
7 nov Hart van Brabant
6 nov Eindhoven de Kempen
24 okt West Brabant
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Hippiade in de toekomst
De kogel is door de kerk!
➢ De Hippiade zal vanaf 2020 worden georganiseerd in de laatste
gemeenschappelijke school vakantieweek (en tevens de laatste
bouwvakweek). Dit is in 2020 t/m 2022 week 33.
➢
2020: 12 t/m 15 augustus
2021: 18 t/m 21 augustus
2022: 17 t/m 20 augustus
➢ De Hippiade zal worden gehouden van woensdag t/m zaterdag.
Woensdag en donderdag zijn voor de pony’s en de vrijdag en zaterdag
voor de paarden. Paarden en pony’s zijn dus gescheiden waarbij alle
rubrieken op dezelfde dag worden afgewerkt.
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Tijdlijn 2020 Regio Kampioenschappen en
Hippiade

20 en 21 juni

4 en 5 april
14 weken

11 en 12 juli

Min.3 weken

10 t/m 15 aug

Min. 3 weken

De Hippiade in 2020 tijdens de laatste week van de
gezamenlijke schoolvakantie in Nederland
34

Train de trainer
•
•
•
•

•
•
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Er is veel belangstelling voor bijscholing voor instructeurs.
42 deelnemers uit heel Brabant.
Wij hebben nu 3 heel succesvolle bijeenkomsten gehad met
NOC/NSF top coach Francesco Wessels. Hierbij is met de trainers
gewerkt aan het onderwerp, wat is goed coachen.
Dit heeft geleid tot een programma om bij een collega trainer op
bezoek te gaan om samen tot beter coachen te komen.
Dit wordt door iedereen met veel enthousiasme aangepakt en
geëvalueerd in januari 2019.
Vervolg op 9 september 2019.

Introductie van het
project eigenaar zoekt
ruiter

Jacques van der Harst

Principe van het project eigenaar zoekt ruiter
Uitgangspunten
• Het project heeft als basis het samenbrengen van talentvolle
paarden met goede ruiters/amazones teneinde beiden te
verbeteren en een goed basisopleiding te geven
• Het plan is niet bedoeld om snel waarde vermeerdering te
verkrijgen voor de deelnemende paarden
• De ambitie is om de paarden langere tijd vast te leggen
teneinde op een hoger niveau te kunnen deelnemen aan
wedstrijden en dus het begeleiden van beloftevolle ruiters en
amazones van in hun weg naar de (inter)nationale sport
Disciplines dressuur, springen en later mogelijk eventing
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Principe van het project eigenaar zoekt ruiter
Nog meer uitgangspunten
• De paarden en ruiters worden geselecteerd door een kleine
commissie aangesteld door de stichting waarvan een
commissie lid de algemene leiding heeft.
• De paarden worden na keuring contractueel vastgelegd en
mogen voor de eerste 2 jaar niet worden verkocht tenzij
tegen vooraf gemaakte afspraken en vastgelegd in het
eigenaar, ruiter en stichting overeenkomst.
• Is er onverhoopt aanleiding om het paard na die 2 jaar te
verkopen dan krijgt zowel de ruiter als de fokker een van te
voren afgesproken en contractueel vastgelegd aandeel in de
winst
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KNHS Brabantse Indoor
Kampioenschappen
2020
De Brabantse Indoor Kampioenschappen 2020 zullen weer te Schijndel

plaatsvinden in manege Molenheide
Met meer selectie voor startmogelijkheden op de Dutch Masters
De datums van de Indoor Kampioenschappen zijn:
17, 18 en 19 januari:
24, 25 en 26 januari:
1 en 2 februari:
8 en 9 februari:
15 en 16 februari:

Para,Dressuur Paarden
Dressuur Pony’s
4 tallen Kür en Team kampioenschappen
Springen Pony’s
Springen Paarden
Tijdens alle 5 weekenden van het 2020
Brabantse Indoor Kampioenschap zal
dankzij onze sponsors
géén entreegeld worden gevraagd!
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Wij bedanken de Sponsors
van de KNHS Regio NoordBrabant voor hun steun
Pavo paarden voer (belofte training)
Zoom advocatuur (belofte training)
Hoofdsponsor van de regio

Bedankt!
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