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Notulen Algemene Ledenvergadering VOORJAAR van Regio Gelderland/Flevoland
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Datum
: 8 april 2019
Locatie : De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51,6971 LH te Brummen
Aanvang : 20.00 uur
Bericht van verhindering is ontvangen van:
Mw. M.E. Keijl-van Leeuwen (Hippisch Hattem uit Hattem), Dhr. W. Romeijn (PSV Roviënna uit
Horssen), Mw. Chantal Douwma (HS Pothoven uit Beemte Broekland), Mw. Marina Burger
(namens Kring Rivierengebied), Dhr. Vincent Sprenger (PSV Randmeerruiters uit Hierden), Mw.
J. van der Craats (PSV Grebberuiters uit Wageningen), Mw. I. de Wolf (PSV De Grote Brug uit
Zoelen), Dhr. Ruud van Driesten (RV & PC Lelyruiters uit Lelystad), Mw. Mona Ignacia (PC De
Waaghalsjes uit Hoevelaken), Mw. Anne-Marie Renkens Hopman (PPV De Musketiers uit
Afferden). Mw. Sandra Kamping (PSV De Liemers uit Beek) en Petra Alink (PSV De Dijkruiters
Groessen uit Groessen).
De presentielijst is aanwezig bij de algemeen secretaris.
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1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter Dhr. Herman Ubbink opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een
speciaal woord van welkom richt hij tot erelid Dhr. Marius Breukink. Ook Dhr. Theo Fledderus
algemeen directeur van de KNHS wordt hartelijk welkom geheten. De directeur van de KNHS zal
een presentatie geven over de stand van zaken bij de KNHS.
2. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 12 november 2018
De link naar de website was nog niet aangepast aan de nieuwe digitale naam van KNHS Regio
Gelderland, waardoor niet iedereen de notulen kon opzoeken.
De notulen worden per pagina doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld met dank aan de
notuliste.
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3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
45

4. Financieel verslag 2018
Financieel verslag lag voor alle genodigden bij de ingang van de zaal. Penningmeester Mw. Janet
Limpers geeft een toelichting op de Verlies & Winst en Balans 2018:
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 De lastenzijde
De post “Bestuurskosten” laat een daling zien, dit komt doordat er minder personen aanwezig
waren op de ALV en bestuursvergaderingen. Er zijn geen extra vergaderingen uitgeschreven en
door carpooling zijn er minder kilometerdeclaraties ingediend.
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De Kampioenschapskosten laten bij de jurykosten een daling zien. Er zijn minder kilometers
gedeclareerd doordat locatie Steenderen centraler in de provincie ligt. De stijging prijzengeld
heeft te maken met de aanschafkosten van de dekens. Hier staan de inkomsten van de
inschrijfgelden van de kampioenschappen tegenover.
De stijging van de post “Diversen” komt door de aanschaf van vlaggen en de waterverstrekking
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tijdens de outdoor kampioenschappen i.v.m. warmte.
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Nieuw is de post “Recreatie”. Het forum Recreatie/Buiten Rijden begint nu goed vorm te krijgen
en is actief bezig. De gelden zijn besteed aan de ontwikkeling van een routeplatform. Ook de
KNHS heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.
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In 2017 was er nog sprake van een boekjaar overstijgende post voor het Vormingswerk. Nu
hebben de beloftetrainingen geheel in de 1e helft van 2018 plaatsgevonden.
Door het laat indienen van de kostenfacturen door enkele instructeurs van het JSP in 2017 zijn
deze facturen pas in de 2e helft van 2018 betaald. Deze kosten horen echter bij boekjaar 2017,
vandaar dat zij apart genoemd zijn in dit exploitatieoverzicht. Het Jeugd StimuleringsPlan 2018
heeft nu plaats gevonden in 2e helft 2018 en is afgerond. Ruiters hebben een evaluatiemoment
gehad en daarmee konden zij zich plaatsen voor de nieuwe Beloftetrainingen in 2019.
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De post “Rabo Talenten/jurybijeenkomst” laat een stijging zien. Het Rabo Talentenplan is nu
geheel vervallen en de kosten welke hier bij deze post vermeld staan zijn kosten welke dit jaar
gemaakt zijn. Mede doordat wij zelf de bijscholing van juryleden gaan verzorgen zoals
afgesproken in het dressuurforum. Deze kosten zijn in januari gedeclareerd bij de KNHS en
worden allemaal vergoed. Het overige bedrag bestaat uit kosten voor de springequipe van de
Regio tijdens CSI Geesteren en de jurybijeenkomst ter voorbereiding van de
outdoorkampioenschappen.
Onder de post “Diversen” vallen attenties voor jubilerende verenigingen, bij ziekte en afscheid
van bestuursleden. Hieronder vallen ook de notariskosten van 2 kringen waarvan inmiddels de
statuten gedeponeerd zijn bij de notaris. De overige kringen zullen dit jaar volgen.
 De batenzijde
Er is een teruglopend ledenaantal bij de KNHS en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de
vergoeding welke wij als Regio van de KNHS ontvangen. Ook bij ons loopt het aantal leden
terug.
De post “Beloftetraining” is het bedrag welke de deelnemers aan deze training betalen. In 2017
was dit nog boekjaar overschrijdend, doordat de beloftetraining toen van oktober t/m april liep,
maar eind 2017 is dit gesplitst in Jeugd Stimuleringsplan en Beloftetraining. De beloftetraining
loopt nu van januari t/m mei en JSP van september t/m december.
De KNHS Beloftebijdrage van €8500,- is hoger dan verwacht en 2018 was het laatste jaar
waarop wij nog op een bijdrage konden rekenen. Het bedrag wordt gereserveerd net als in 2017
om eventuele tekorten van de werkgroep m.b.t. de Beloftentrainingen en het Jeugd
Stimuleringsplan op te vangen.
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Zoals gezegd het Rabo Talenten Plan van de KNHS bestaat niet meer.
Het bedrag van het Jeugd Stimuleringsplan is ook het bedrag welke de deelnemers betalen voor
deelname en voor de selectiedag.
De post “inschrijfgeld Kampioenschappen” is een nieuwe post, welke deelnemers aan de
kampioenschappen zowel indoor als outdoor betalen. Hiervan worden de kampioensdekens
betaald. Dit alles resulteert in een negatief resultaat van €5.053,84.
Dit bedrag vindt u ook weer terug op de balans 2018.
Het vermogen per 1 januari 2018 is €72.626,89 minus het negatief resultaat van €5.053,84
brengt het huidige saldo op €67.573,05.
Voorzitter bedankt de penningmeester voor haar verslaglegging.
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5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
Dhr. Clemens Bokkers doet het woord namens de kascommissie. De kascommissie was erg
tevreden over de zorgvuldigheid en duidelijke uitleg van de penningmeester en adviseert het
bestuur decharge te verlenen. Dat wordt door de aanwezigen ondersteund met een applaus. De
voorzitter dankt de kascommissie.
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Mw. Sandra Kamping is aftredend. De heren Clemens Bokkers en Kris van Gelder vormen de
nieuwe kascommissie voor april 2020. De voorzitter vraagt de vergadering om de invulling van
het reserve lid en Dhr. Aalt van de Kamp biedt zich hiervoor aan. Waarvoor dank.
125
6. Bestuursverkiezing
 Vacature Kring Rivierengebied
Als kandidaat is voorgedragen Mw. Pauline van Aalst.
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Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht. De voorzitter stelt de vergadering daarom voor bij
acclamatie Mw. Pauline van Aalst (lid van PSV Ons Genoegen) te benoemen als bestuurslid van
Regio Gelderland namens Kring Rivierengebied en vraagt haar zich even kort voor te stellen.
135
7. KNHS Update door Dhr. Theo Fledderus (algemeen directeur) geeft presentatie
"Update van de stand van zaken bij de KNHS".
De presentatie wordt op de website van de regio geplaatst.
140

7.1 KNHS Jaarplan 2019
Belangrijke leidraad is “Van Hand Veranderen”. Sport leuk houden/maken voor iedereen.
Wedstrijd- en Topsport, buitenrijden, paardenwelzijn, opleidingen, servicegerichte organisatie
en financieel gezond zijn.
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7.2 Wedstrijdsport | leuker, flexibeler, laagdrempeliger
Mw. Adrianne van Waardenberg-Nooren is aangesteld als de nieuwe manager wedstrijdsport.
Dhr. Fledderus vraagt de vergadering of de wedstrijdorganisaties in Gelderland moeite hebben
met het zelf bewaren van de uitslagen. Wordt er gefraudeerd in onze sport? Getekende
uitslagenlijsten dienen door de wedstrijdorganisatie 1 jaar bewaard te worden en worden niet
meer naar de KNHS gestuurd.
Mw. Van Aalst geeft aan dat ze dat wel eens hoort. Mw. Brinkman draagt aan dat het soms lang
duurt voor de wedstrijduitslag gepubliceerd wordt. Dat hoort ook nog bij de wedstrijd.
Controle op de neusriem valt onder paardenwelzijn en Dhr. Breukink geeft aan dat het een risico
is om dat te controleren. Paarden hebben veel adrenaline in de wedstrijd en het losrijden. Hij
geeft ook aan dat het afnemen van de peesbeschermers door de controleur niet zonder risico is
en probeert hiermee aan te geven dat het instellen van controlemaatregelen wel veilig moet
blijven voor onze officials.
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Impulsrubrieken voor aangepaste sport kunnen nu ook worden uitgeschreven. Er is vraag naar.
Mw. Brinkman vraagt of iedereen dat kan uitschrijven. Er zijn toch extra faciliteiten nodig. Er is
geen of bijna geen ervaring mee bij de verenigingen, dus meer informatie hierover lijkt
gewenst.
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Met ingang van 1 april 2019 is er een reglementswijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt
het hele jaar indoorwedstrijden uit te schrijven, waarmee de kalender dus altijd uit in- en
outdoorwedstrijden kan bestaan. Mw. Krijt ziet dit niet positief voor verenigingen die geen eigen
accommodatie hebben. Hebben al minder mogelijkheden en inkomsten. Dhr. Schutte geeft aan
te weten dat springruiters in de zomer niet naar binnen gaan.
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Dhr. Bokkers geeft aan dat het idee is gekomen uit slecht weermomenten waarbij de
wedstrijdring gevaarlijk wordt en waar dan de mogelijkheid geboden wordt om het springen
naar binnen te brengen. Dhr. Fledderus vult aan dat het belangrijk is om eigen krachten te
erkennen zodat uitvoering doorgang kan vinden.
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7.3 Wedstrijdsport | Pilot jeugdrubrieken
Het doel is om kinderen met leeftijdgenoten te laten rijden, passend bij de leerfase en motoriek
van het kind. Hoogte van de pony speelt geen rol. De klasse-indeling blijft wel behouden (bijv.
JO12-klasse M). Er is een pilot gestart met 4 dressuurwedstrijden. Mw. Van Aalst vindt dat er
meer spelenderwijs gewerkt moet worden. Niet in dressuur maar in spelen. Zij ziet een
terugloop in ponyleden, waar komt dat van? De (FNRS) manegebedrijven organiseren veel voor
kinderen en zijn erg populair, dát zou de KNHS moeten gebruiken. Working Equitation is daar
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een goed voorbeeld van. KNHS is erg wedstrijdgericht.
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7.4 Opleidingen | R.O.P.’s officials & instructeurs
Uitgangspunt is om de scholing voor de officials kleinschaliger te laten zijn en dichter bij huis.
Regionaal OpleidingsPunten gaan dit uitzetten. In Gelderland zijn al 14 bijscholingen
georganiseerd die zeer goed bezocht zijn. In het najaar krijgt dit een vervolg.
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De instructeursopleidingen worden intensiever en langer. Mw. Marion Schreuder is in 2018
aangesteld als projectleider Opleidingen om dit verder uit te rollen.
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7.5 Topsport | presteren op Topniveau
Het CHIO Rotterdam staat in augustus 2019 in het teken van EK Dressuur, Springen en Paradressuur. Sinds de WEG in 1994 is dit het grootste paardensportevenement in ons land. Er zijn
dit jaar 17 internationale wedstrijden en 3 EK’s. Een aantal om trots op te zijn.
Dit jaar wordt de KNHS Talentendag op 4 september gehouden. Het selectiemoment vindt plaats
op woensdag 3 juli. Op deze dagen worden talentvolle combinaties gescout die de potentie
hebben om te zijner tijd door te stromen naar één van de jeugdkaders. De combinaties worden
door trainers uit het KNHS Trainersplatform getraind en beoordeeld.
7.6 Buitenrijden | Buitengewoon genieten
Een nieuw platform voor buitenrijden en beschikbaar voor iedere ruiter/menner
(www.buitenrijden.nl). Samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Landschappen, Wandel- en Mountainbikebond voor het ontsluiten en onderhouden van de
paden/routes. Investeren i.s.m. Provincie Gelderland. Platforms staan op de website van de
KNHS, waar ook overzichten te vinden zijn van maneges, uitbatingen, opstappunten en
overnachtingsplaatsen (PaardenWelkom).
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Uit de vergadering komt de opmerking dat er bij Eerbeek mountainbike- en ruiterpaden zijn
samengevoegd en dat dat daar werkt niet. Dhr. Fledderus adviseert om contact op te nemen
met het forumlid Buitenrijden in Gelderland (Dhr. Herm Hullegie – zie website Regio Gelderland
voor contactgegevens).
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7.7 Paardenwelzijn | Liefde voor het paard
Ook hier weer samenwerken en misverstanden voorkomen. Paarden op een natuurlijke wijze
houden en de mogelijkheden hiertoe verschillen wel per regio. De buitenstaander bepaalt hoe
wij met paarden omgaan. Rekening houden met hoe wij de sport naar buiten kunnen brengen
en durven te verbeteren.
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7.8 Servicegerichte organisatie | KNHS Concoursprogramma
Hartman 3.5 concours is verouderd. Het werkt op verouderde software en wordt op termijn niet
meer onderhouden. KNHS is nieuw programma aan het ontwikkelen en gaat proefdraaien in de
2e helft van het jaar.
Uit de vergadering komt de vraag of er naar de website van de KNHS gekeken kan worden.
Deze zou regelmatig uit de lucht gaan, terwijl men iets aan het invullen is (MijnKNHS?). De heer
Fledderus neemt dit mee naar de werkorganisatie.
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7.9 Organisatie | Governance
Veel sportbonden werken aan het moderniseren en herinrichten van hun Governance structuur,
ook de KNHS. Governance is de wijze van besturen en toezicht houden via beleid, processen &
beslissingen. Er is een begeleidingsgroep ingesteld. Deze voert gesprekken over doelen, leden,
rolverdeling, structuur en gelaagdheid binnen de KNHS.
- Voldoen aan eisen NOC*NSF (bijv. matchfixing);
- Voldoen aan AVG;
- Recente wetswijzigingen verwerken in statuten.
Elke laag een eigen rechtspersoon. Dhr. Fledderus geeft als voorbeeld de Aangespannen Sport,
die tegen de afschaffing van de oordoppen is. Soms is er deels overleg, maar uiteindelijk gaat
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iedereen zijn gang. Brengt negatief imago aan onze sport. Publiciteit is dan moordend.
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In Regio Zuid-Holland nemen commerciële zaken de overhand. Equestrian: Horses & Riding is
opgericht. Is een eigen rechtspersoon, dus niemand kan er wat aan doen. Vrijheid die er nu is,
betekent dat je als rechtspersoon een heleboel richtingen op kan gaan die paardensport
technisch de verkeerde kant op kan gaan. Wordt door de KNHS verder uitgewerkt.
Dhr. Breukink geeft aan dat het stimuleren van de verenigingen belangrijk wordt.
@Dhr. Ubbink vult aan dat de kringen, de tussenlagen, voort kunnen zoals het nu gaat zonder
dat daar een rechtspersoon bij is.
Mw. Ederveen vraagt hoe het gaat met het commercieel maken van het HC Ermelo en of de
Hippiade nog door de KNHS georganiseerd gaat worden?
@Dhr. Fledderus geeft aan dat er een nieuwe persoon is aangetrokken om dat te verbeteren. De
Hippiade wordt in 2019 nog door KNHS georganiseerd, maar is in gesprek met Academy Bartels
(Gijs Bartels) voor 2020.
Uit de vergadering komt de opmerking dat de sport leuker moet. Nu was de prijsuitreiking
indoor dressuur zonder paard/pony. Deelnemers en hun begeleiders zelf de keuze geven hierin.
Het publiek was teleurgesteld. Springen was wel met pony/paard.
@Dhr. Fledderus geeft aan dat dit wordt geëvalueerd.
Mw. Brinkman vraag of de verdeelsleutel is veranderd. Haar idee is dat er vanuit de regio
minder afvaardiging is naar de KNHS kampioenschappen indoor. Heeft dat een commerciële
reden?
@Wedstrijdsecretaris Dhr. Romijn geeft aan dat er niets is veranderd qua aantallen. Klasse B en
L1 zijn sinds een paar seizoenen toegevoegd en voor deze klasses is er voor gekozen om 1
afgevaardigde te sturen per klasse/categorie. In de zomer is aantal hoger omdat er dan meer
ruimte is.
Dhr. Bokkers haalt nog even de rubriek Impuls voor aangepaste sport aan. Er is wel animo,
maar deze combinaties zijn vaak wel KNHS-lid, maar willen geen startkaart.
Dhr. Klokman brengt ter sprake dat er oefencrossen georganiseerd worden waar ook
deelnemers zonder startkaart rijden. Aansprakelijkheid en verzekering zijn dan wel in het
geding.
8. Mededelingen Ledenraad en Fora Dressuur, Springen, Eventing en Buiten Rijden
 Mededelingen Ledenraad
De Ledenraad heeft haar vergaderstructuur aangepast. Er zijn besloten en openbare
vergaderingen. Werkt naast het nieuwe hoofdbestuur prima. De publieke tribune wordt tijdens
openbare vergaderingen slecht bezocht.
 Mededelingen Forum Dressuur – reglementswijzigingen (door mw. Corrie Ederveen)
Leeftijdgebonden sport wordt vanaf juni in Gelderland aangeboden. Iedereen mag dat
organiseren.
Over het Regionaal OpleidingsPunt wordt in het forum veel gesproken. Opleidingen besproken
en uitgewerkt. Er zijn al 14 bijscholingen georganiseerd in Gelderland. In onze regio wordt de
bijscholing niet tijdens de wedstrijd gehouden, maar op aparte avonden op een geschikte locatie
met nabespreking door een docent. Er rijden gemiddeld 5 combinaties in verschillende klasses
voor.
Het licentiesysteem gaat in 2020 veranderen. Er komt 1 bijscholing theorie en 1 technische
toets per 2 jaar. Jury mag nu beide proeven beoordelen in alle klasses. Zien we vooral op
kleine(re) wedstrijden. Is het wenselijk, dat is de vraag. Deelnemers worden liever beoordeeld
door 2 verschillende juryleden.
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Controle op (te) strakke neusriem kan ook getoond worden door de ruiter op aanvraag van
toezichthouder.
Hartman 3.5 concoursprogramma. Als WPA-er is mw. Ederveen betrokken bij het ontwerpen van
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het nieuwe programma. Werkgroep heeft een pakket van eisen opgesteld. Monitor, lijsten
printen, facturen, etc. Hartman is erg compleet. Nieuwe KNHS programma gaat eind van dit jaar
online. Mw. Ederveen geeft het advies om zo lang mogelijk met Hartman te blijven werken. Het
nieuwe programma heeft namelijk lang niet zoveel functionaliteiten als Hartman.
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Toezichthouder voorterrein dressuur is als pilot uitgezet. Mw. Ederveen vraagt of er in de
vergadering officials zijn die interesse hebben voor deze functie. Eis is de status van jurylid. Er
is gewoon vergoeding hiervoor.
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 Mededelingen Forum Springen – reglementswijzigingen (door dhr. Gerrit Klokman)
Dhr. Kolkman stelt zich voor. Per voorjaar 2019 is hij benoemd als nieuw forumlid springen. Op
25 februari voor de 1e keer een forumvergadering bijgewoond.
Reglementswijziging bevatten o.a. de neusriem en beenbeschermers. Filmpjes staan op
YouTube.
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Er zijn 10 nieuwe springjuryleden aan een stagetraject begonnen. Een intensief traject.
Het behalen van 1 winstpunt in dressuur om te mogen springen is soms een drempel. Het forum
verdiept zich hier verder in.
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Er is besproken of er voor de rijstijlrubrieken een ander protocol moet komen. Notering van
afwijkingen van de norm, of iets anders. Er is een werkgroep geformeerd om dit uit te werken.
Het springforum vindt dat het traject van 4 weken Hippiade te lang is. Er zouden ook als
disciplinekampioenschappen georganiseerd kunnen worden op 1 dag. Dhr. Klokman vraagt of
als er iemand ideeën heeft dit te delen met hem of andere forum leden springen.
Het forum komt 24 juni weer bij elkaar.
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 Mededelingen Forum Eventing – reglementswijzigingen (door mw. Corrie Ederveen)
Op 26 februari jl. is de laatste vergadering geweest.
Nieuw rijstijlprotocol is in ontwikkeling. Met kruisjes. Voldoet het aan de norm? Voorbeeld
rijstijl: is de beugel te lang/te kort, etc.
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Leeftijdsportaanbod: Voor combinatiesprongen bij springen en cross zullen er alternatieve
moeten komen.
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Sportaanbod beginnende eventingruiters. Oefenderby’s organiseren. Mobiele hindernissen te
huur bij de KNHS.
EK landelijke ruiters vindt plaats in Noord-Duitsland op 1-4 augustus. Team voor NL is
geformeerd.
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Eventingforum maakt zich zorgen over de hoeveelheid wedstrijden op de kalender die afgelast
worden. Aanbod ruiters is goed, maar financiën zijn vaak de reden van annulering.
Alle forumverslagen zijn terug te vinden op de KNHS-site.
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 Mededelingen Portefeuillehouder Buiten Rijden (door dhr. Herm Hullegie)
Recreatie is BuitenRijden geworden. Nieuwe naam met nieuwe website. Buitenrijden.nl is een
platform van de KNHS. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door HV Polo en NOC*NSF.
Samenwerkingspartners zijn FNRS, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Easygis en de
Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland.
Ruiter- en menpaden zijn daarin vastgelegd. Werkgroep “Jong honden” opgericht en zij werken
dat uit. Mw. Marleen Ras en mw. Wilma Plaisier werken met hen samen.
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Regioconsulenten: consulente Achterhoek is gestopt en we zoeken een opvolger. Nieuwe
consulente Rivierenland Oost is Mw. Betty Delgijer. In Kring Rivierengebied is mw. Marina
Burger met 3 personen actief. Op de Veluwe is de ervaren consulent Dhr. Jaap van den Ende de
contactpersoon.
Project “Adopteer je bos” begint vorm te krijgen.
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“Paarden welkom” wordt verder doorontwikkeld. Dagtrips beschikbaar, waar kun je parkeren,
mooie route, eten en weidegang voor paard en eten voor mens.
Forum wil project bedenken waardoor een recreatieruiter lid wil worden van de KNHS. Dhr.
Hullegie denkt dat het lidmaatschap van de KNHS voordeel brengt voor de recreatieruiter.
@Dhr. Brusse geeft aan dat er al een database bestaat met ruiterpaden (Ruiter & Mennen).
@Dhr. Hullegie antwoordt daarop dat “Ruiter & Mennen” niet samenwerkt met de KNHS.
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Mededelingen Werkgroep Jeugd Stimulerings Plan en Belofteplan (door mw. Annalies
Harenberg)
Afgelopen seizoen hebben zich 45 springcombinaties en 66 dressuurcombinaties ingeschreven
voor het JSP. Daaruit zijn 27 springcombinaties en 46 dressuurcombinaties geselecteerd.
Instructeurs dressuur zijn: Carolien Reverdink, Dennis Ausma, Arnold Veldhoen en Jean-René
Luijmes.
Instructeurs springen zijn: Sabine Bouwman, Faan Pompen en Wout van den Brink.
De deelnemers hebben een valtraining kunnen volgen door judoka Yosh Lotens, een
dressuurclinic door Joyce Heuitink en een springclinic door Steven Veldhuis kunnen bijwonen.
De einddag moet nog vorm krijgen.
9. Kampioenschappen 2019-2020
 OUTDOORkampioenschappen dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier-/zestallen
i.s.m. PSV In Den Bosch uit Lichtenvoorde, locatie in Zieuwent.
Pony’s en paarden op 2 en 3 augustus 2019.
Overige informatie te vinden op website www.knhsregiogelderland.nl/outdoor.
Het team aan het Verengingskampioenschap bestaat uit 4 dressuurcombinaties en 4
springcombinaties. Er kunnen meerdere teams per vereniging aan start komen. Een combinatie
mag starten in dressuur en springen. Hoogste toegestane klasse van een combinatie is M1
dressuur en M springen. Nieuw is dat een pony door 2 ruiters in hetzelfde team gestart mag
worden.
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 4- en 6 tallen:
Mag samengesteld zijn uit meerder verenigingen of kringen. Ook gelegenheidscombinaties
mogen (dus zonder startkaart). De enige eis is dat de ruiter lid is in Geldeland.
De puntentelling is afgeschaft (B-combinaties telde als 1 punt, L combinaties als 2 punten, etc.).
Alle prijswinnaars ontvangen een herinnering in de vorm van een medaille (lint in de kleur van
de prijs en de medaille volgens de lay-out van de huidige stalplaat maar dan rond).
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Dagindeling is in te zien op de website van de regio (www.knhsregiogelderland.nl/outdoorkampioenschap).
Paarden en pony’s nu in 1 weekend. Aan veiligheid is gedacht. Pony’s en paarden worden per
dagdeel uit elkaar gehouden.

425

Prijsuitreiking dressuur: 1e ,2e en 3e prijs te paard/te pony en de rest vooraf te voet.
Nieuw is dat voor Indoorkampioenschappen 2019-2020 er voor de klasse ZZL voorselectie
plaatsvindt via de kringen want de groep wordt te groot. Outdoor blijft vrije inschrijving.
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 Regiokampioenschappen Eventing i.s.m. RSV Barchem, locatie Barchem.
Pony’s en paarden klasse B t/m Z op 25 t/m 27 oktober 2019.
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Pony’s dressuur
Pony’s springen
Paarden springen

: 25 januari 2020
: 31 januari/1 februari 2020
: 7/8 februari 2020
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Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van de
INDOORkampioenschappen 2019-2020 op bovengenoemde data kunnen zich tot 1 mei 2019
aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat van Regio Gelderland
(kampioenschap@knhsregiogelderland.nl).
De OUTDOORkampioenschappen 2020 zijn toegekend aan PV De Boleemruiters te Zevenaar.
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10.Rondvraag
Mw. Ederveen
455

Haar vereniging vraagt of er een slechtweer-senario is/kan zijn voor
onze outdoorkamp?
@Herman: is er niet. Afgelopen zomer in Steenderen is er flink
gecommuniceerd met de organisatie over een hitteprotocol. In Rekken
(2016) was het weer erg nat, maar dat is ook goed opgepakt. Het moet
vooral veilig zijn en goede kampioenen kunnen opleveren. Vindt dat
beide wedstrijden in hun jaar hard gewerkt hebben om dat te realiseren.

460
11.Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en wenst allen wel thuis.
De vergadering wordt gesloten om 22.23 uur.
465
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