Notulen Algemene najaarsvergadering KNHS Regio Noord-Brabant, 22 oktober 2015 te Moergestel
1. Opening.
De voorzitter, mevrouw Pen, opent de vergadering en heet iedereen welkom op de najaarsvergadering van
KNHS Regio Noord-Brabant. Een bijzonder woord van welkom voor alle Hippiade Kampioenen die zo
dadelijk zullen worden gehuldigd. Zij hoopt op een constructieve vergadering waarin naar elkaar geluisterd
wordt. Mocht iemand het woord krijgen wordt deze verzocht eerst naam en de naam van de vereniging
bekend te maken zodat onze notuliste, mevrouw Klein, deze gegevens correct kan vermelden in de
notulen.
2. Notulen najaarsvergadering.
De notulen worden doorgenomen. Dhr. Peemen merkt op dat de locaties van de oefenterreinen eventing
niet op de site staan. Mevrouw Pen geeft aan dat hier actie op ondernomen zal worden. De notulen
worden vervolgens vastgesteld.
3. Ingekomen stukken.
Mail 2 oktober jl. van Mevrouw Hegeman:
Mevrouw Hegeman uit kring Helmond heeft de vraag gesteld waarom de KNHS (sub)topkampioenschappen niet gratis toegankelijk waren. Zij vraagt de aanwezige leden een standpunt in te
nemen of zij ook vinden dat dit gratis moeten zijn voor KNHS leden. Mevrouw Pen antwoord hierop dat aan
een goede organisatie van een evenement nu eenmaal een prijskaartje hangt, gedeeltelijk worden de
kosten door sponsoren gedragen. Ook op de Regiokampioenschappen wordt entree betaald. Als dit niet
zou gebeuren zouden wij als Regio geen vereniging meer bereid vinden om een dergelijk evenement te
organiseren of de kosten moeten uit de Regiocontributie komen en dan gaat of de kwaliteit naar beneden
of de contributie omhoog. Dat geldt ook voor de KNHS met betrekking tot de (sub)topkampioenschappen.
De breedtesport kampioenschappen zijn wel gratis toegankelijk. Mevrouw Pen vraagt de aanwezige leden
of zij het eens zijn met de zienswijze van Mevrouw Hegeman. Een minderheid is het met haar eens.
In haar mail stelt Mevrouw Hegeman een tweede onderwerp aan de orde: zij vindt dat de KNHS
onvoldoende geanticipeerd heeft op het slechte weer tijdens de Hippiade en daardoor rubrieken heeft
moeten afgelasten. Zij is van mening dat de binnen manege vrij had moeten zijn om te gebruiken en dat de
ruiters in de lagere dressuur rubrieken nu geen waardig kampioenschap hebben gehad. (de hallen waren
verhuurd aan derden) Zij krijgt de indruk dat de KNHS voor het geld kiest en niet voor de leden. Na ampele
discussie blijkt dit punt praktisch ook niet uitvoerbaar. Outdoor kampioenschappen mogen reglementair
niet indoor verreden worden en er is binnen ook onvoldoende ruimte om de aantallen van dit outdoor
evenement te verwerken. De KNHS heeft zich extra ingespannen om op 3 oktober de ruiters in de
rubrieken B en L een mooi kampioenschap te bieden en dat is ook gelukt. Het Regiobestuur vindt dat de
KNHS correct heeft gereageerd op de weersomstandigheden.
Mevrouw Hegeman vraagt zich af waarom de voltige kampioenschappen wel binnen worden gereden. Er is
geen vergelijking te maken met de kampioenschappen outdoor aldus Mevrouw Jans van Voltigevereniging
de Witte Gheit, daar de voltigewedstrijden altijd binnen moeten worden gereden.
Een derde vraag die mevrouw Hegeman in eerste instantie rechtstreeks aan het bestuur heeft gesteld en
waar al over gecommuniceerd is, wordt doorgeschoven naar de rondvraag.
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Mail van Mevrouw Vromans:
Zou de outdoor BK voortaan niet beter vòòr de zomervakantie verreden kunnen worden in plaats van
midden in de (bouwvak)vakantie? Mevrouw Pen antwoord hierop dat het elk jaar weer een uitdaging is om
op een goede datum te komen. Het moet 3 tot 6 weken voor Hippiade en de selectie kan reglementair pas
verreden worden vanaf 1 mei. Ervaring leert ook dat het veel eerder vaak niet lukt omdat de verenigingen
dan nog niet gebruik kunnen maken van de terreinen vanwege de oogstperioden. We hebben voor de
outdoor BK minimaal 15 hectare nodig. De data voor 2016 zijn al vastgesteld, maar voor 2017 zal het
Regiobestuur nogmaals kritisch kijken naar de te plannen data.

4. Evaluatie KNHS Outdoor Kampioenschappen 2015 te Zijtaart
Het Regiobestuur kijkt met veel genoegen terug op de Brabantse Kampioenschappen in augustus in Zijtaart.
Stichting Ruitersport Zijtaart had een fantastisch ingericht terrein opgeleverd en alles was tot in de puntjes
verzorgd. Er was voldoende ruimte voor iedereen en de bodem hield zich gezien de weersomstandigheden
gelukkig ook goed. Stichting Ruitersport Zijtaart wordt daarom, mede namens de leden, nogmaals bedankt
voor de fijne samenwerking en hun constructieve inzet!
Het uitlopen van het springprogramma op zaterdag bij de pony’s is een punt van aandacht voor de
volgende keer. Het uitgebreide commentaar van Dhr. Van de Broek wat aan de deelnemers werd gegeven
werd door de deelnemers weliswaar erg gewaardeerd, maar het heeft wel voor uitloop van het programma
gezorgd. Dhr. van Venrooij merkt op dat er 30% meer combinaties foutloos waren, uitloop van het
programma lag dus niet alleen aan het uitgebreide commentaar.
Voor de juryleden in de jurywagen bleek het uiteindelijk ook een te lange zit. Al met al heeft het 3 uur
langer geduurd dan gepland.
Tevens is het verzoek om de vooropstelling van de dressuur wat ruimer te maken. Deze aandachtspunten
worden allemaal meegenomen voor het volgende kampioenschap.
Op zondag vond er een incident plaats waardoor ons kampioenschap genoemd werd in de pers. Omdat het
om een persoon ging die geen lid is van de KNHS, is er verder geen actie ondernomen.
5. Uitreiking aandenken Hippiade Kampioenen
De Hippiade kampioenen en de Nederlandse Kampioen voltige en eventing 2015 worden nu gehuldigd. Een
voor een worden zij gefeliciteerd door het Regiobestuur en krijgen behalve een applaus van de aanwezige
leden ook een mooi aandenken van de KNHS:
 Jasmijn Schapendonk met Igor Dressuur Cat. C Klasse Z1 / Z2
 Lisa Bekkers met Jonkers Pieter Dressuur Cat D / E Klasse Z2
 Aniek de Laat met Endyrava Dressuur Klasse M1
 Nina van Enckevort met Diego Springen Cat. D / E Klasse Z
 Luuk van de Sande met Fabiola Dressuur Cat. C Klasse B
 Chiel van Bedaf met Spanky Dressuur Cat. C Klasse L2
 P.C. Onze Lieve Vrouwe Ruitertjes Aarle – Rixtel Viertal Cat. C / D/ E Klasse L
 Merel Vergouwen met Friend Dressuur Klasse L1
 Sheady Sentges met Iron F X Springen Klasse D / E L
 Gijs Snijders met Kyra’s Promising Risky Dream Eventing Equipe Pony’s Klasse L
 Veerle Driessen met Candy Eventing Equipe Pony’s Klasse L
 Djenne de Houck met Orchid ’s Bluf Eventing Equipe Pony’s Klasse L
 Patrick Verbakel met Coconut Girl Eventing Klasse Z
 Loes Mooren met Dark Pride Eventing Equipe Paarden Klasse L
 Erna Hendriks van de Weem met Valencia Eventing Equipe Paarden Klasse L
 René van der Loo als Coach Eventing Equipe Paarden 2015
 Wessel Kuijpers met Sam Voltige Klasse B Senioren
 Meta Jans als Trainer Voltige Klasse B Senioren
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Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn om zijn/haar prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.

6. Presentielijst
Afgemeld zijn: R.V. de Kuuklanders, P.C. Rij met Vreugd, PSV St. Willibrordus te Oss, P.C. de Hinnikers te
Oerle en de Odradaruiters uit Eersel. Verder waren er 75 leden aanwezig.
7. Bestuursverkiezing
Mevrouw Pen legt uit dat Mevrouw van Gorkom zich in 2014 beschikbaar had gesteld als opvolger in het
Regiobestuur vanuit de Kring Breda. Deze zomer heeft mevrouw van Gorkom aangegeven haar plaats weer
beschikbaar te willen stellen. Onder de huidige statuten is het niet meer verplicht dat een kringbestuurslid
zitting heeft in het Regiobestuur. Zoals u hebt gelezen heeft Dhr. Vorselaars zich kandidaat gesteld, er zijn
daarop geen tegenkandidaten gekomen. Dhr. Vorselaars heeft recent een gesprek gehad met de
vertrouwenscommissie dus de voorzitter van deze commissie, Dhr. van de Ree, introduceert Dhr.
Vorselaars en licht toe waarom de commissie tot een positief advies is gekomen.
Dhr. Vorselaars introduceert daarna zichzelf en legt uit wat zijn achtergrond is in de paardensport. Velen
kennen hem als jurylid, maar hij is al jaren actief in de sport. Hij wil graag een positieve bijdrage leveren aan
het Regiobestuur.
De stembriefjes worden ingevuld en vervolgens opgehaald. Mevr. Marleen Ras en de heer Frits Melgert
tellen de stemmen en geven het resultaat door aan de voorzitter.
141 stembriefjes waren toegekend, dit leverde het volgende resultaat op:
119 stemmen voor
15 tegen
2 blanco
Dhr. Vorselaars is dus met ruime meerderheid van de stemmen gekozen. Mevrouw Pen heet hem van harte
welkom in het Regiobestuur.
8. Brabantse Kampioenschappen 2015/2016 indoor – outdoor 2016
De dressuur indoor kampioenschappen en het clubkampioenschap zullen in 2016, zoals bekend,
plaatsvinden in Schijndel. Er is nu een indeling gemaakt waarbij de paarden in alle klassen een finale rijden
op dezelfde dag. De terugkompercentages bij de kleine pony’s zijn verlaagd en meer in overeenstemming
gebracht met de andere categorieën. Bij de pony’s wordt ook een finale gereden voor de klasse B DE en Z2.
Een bijkomend voordeel is dat we nu geen 3e bak meer nodig hebben en iedereen in de bak met de grote
kantine kan rijden. De data zijn:
Paarden:
 Vrijdagavond 29 januari: L2 en M2
 Zaterdag 30 januari: B L1 M1
 Zondag 31 januari: Z1- Z2-ZZL & beide kuren
Pony’s:
 Vrijdag 12 februari: klasse L1 en L2 voor de categorie DE
 Zaterdag 13 februari: DE klasse B met een finale
 Zondag 14 februari: alle Z rubrieken met een finale kür op muziek voor Z2
De entree voor kinderen tot en met 18 jaar blijft gratis. De datum voor de clubkampioenschappen is 6
maart; dit wordt een teamkampioenschap omdat er 2 leden van een andere vereniging mee mogen doen
om zo meer animo te krijgen voor deelname.
De indoor kampioenschappen springen zullen dit jaar in De Mortel plaats vinden en wel op 20 en 21
februari voor de pony’s en op 27 en 28 februari voor de paarden. In het Z en ZZ springen zullen de
rubrieken eerst allen de eerste manche rijden en daarna allemaal de tweede manche. Vervolgens barrage
per klasse. Indoor Brabant wordt 10 t/m 13 maart 2016 verreden, het is nog niet duidelijk welke
deelnemers daar naar toe mogen. Na Maastricht wordt dit opgepakt door de organisatie van Indoor
Brabant.
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Het uniform selectiesysteem is recentelijk op verzoek van leden aangepast. Het is belangrijk het goed toe te
passen, vooral de ex aequo regeling. De leden hechten daar veel waarde aan. De versie van 6 juli gaat nu
gelden. Voor de definitieve afvaardiging en indeling van de indoor kampioenschappen kunt u te zijner tijd
het vraagprogramma raadplegen.
Outdoor 2016
Zaterdag 13 augustus (pony’s) en zondag 14 augustus (paarden) te Nijnsel. Rijvereniging de Nijnselse
Ruiters en Ponyruiters wil volgend jaar haar jubileum luister bijzetten met de organisatie van het BK. Het
Regiobestuur is blij met dit aanbod. Deze organisatie heeft in het verleden al een aantal keer bewezen een
dergelijk evenement goed te kunnen organiseren en we wensen ze heel veel succes en kijken uit naar een
fijne samenwerking en een mooi Outdoor BK 2016.
9. Belofte trainingen
Mevrouw van Lanen vertelt dat dit seizoen alweer het vierde jaar is van de beloftetrainingen. De selectie
van de beloftetraining zal 27 oktober aanstaande plaatsvinden in Uden, er hebben zich 88 combinaties
aangemeld. De verbeterpunten van het afgelopen jaar worden toegepast. De ruiters dienen zich nu door
middel van een portfolio te presenteren. Aan de hand van de presentatie wordt gekeken of de kandidaatdeelnemer voldoende potentieel heeft. Onderdelen van de opleiding zijn zeer breed, van praktijk, theorie,
wedstrijden tot het algehele management erom heen. Belangrijk is de trainbaarheid van de combinatie en
er komt een groot stuk theorie bij kijken; daarom is gekozen voor minimum leeftijd van 12 jaar. De lessen
worden gegeven in Uden en Oud Gastel.
Naast het scouten van talenten wordt er ook gekeken naar goede paarden die naar goede ruiters kunnen.
In november is er weer een landelijke bijeenkomst KWPN en KNHS in Ermelo. Vanuit de KNHS is er contact
gelegd om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen.
Mevrouw Hegeman stelt de vraag waarom dit ook niet voor pony stamboeken wordt gedaan? Er ligt nu een
plan voor een soort datingsprogramma waarbij een fokker met een KWPN paard gekoppeld kan worden
aan een talent. Zodra dit concept staat en daadwerkelijk functioneert kan er verder gekeken worden naar
andere rassen.
10. Balans en jaarrekening 2015
Mevrouw Martens licht de begroting 2016 toe. Bij de uitgaven is de post 2 (zaalhuur etc.) van 3500 euro
naar beneden bijgesteld omdat dit te hoog was gebleken. Voor de belofte training is nu max. 4000 euro
opgenomen. Dit past ook in het afgesproken afbouwschema. De begroting wordt vervolgens zonder
verdere opmerkingen goedgekeurd. Kascontrole gaat dit keer gebeuren door leden van de Kring Noord
Oost Brabant, Kring Eindhoven de Kempen en Kring Hart van Brabant. De checklist van de heer Sijtsma zal
worden gebruikt. De penningmeester attendeert de Kringen erop dat de kascontrole tijdig opgepakt moet
worden, daar de voorjaarsvergadering reeds in maart zal plaatsvinden.
11. Jaarplan 2016
De volgende onderwerpen hebben in ieder geval de aandacht van het bestuur in 2016
 Beloftetraining: in punt 9 aan de orde geweest
 Eventingtraining: er staat een mededeling over op de site
 Bijscholing: er zal door de KNHS bijscholing worden verzorgd voor de nieuwe dressuurproeven.
Indien nodig zal de regio dit zelf ook doen. Het aantal licentie punten dat toegekend wordt voor
gelijkwaardige bijscholing in de periferie moet gelijk worden aan het aantal dat bijscholingen
georganiseerd door Ermelo ontvangen. Dit is een belangrijk punt voor de voorzitter in de volgende
ledenraadsvergadering.
 Klachten reglement: Dit reglement is ontvangen en dit wordt in de volgende bestuursvergadering
besproken. Deze staat gepland op 9 november.
 Recreatie: daar vertelt ons forumlid straks meer over
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MeerJarenBeleidsKader:
Mevrouw Pen legt uit dat het Regiobestuur veel moeite heeft genomen om het
meerjarenbeleidskader op te stellen. Dit heeft een uitgebreid document opgeleverd waarvan het
bestuur vandaag de belangrijkste items met de vergadering wil doornemen. Dit is dan ook vertaald
naar een presentatie van 15 pagina’s welke aan de notulen van deze vergadering zal worden
toegevoegd, zodat iedereen het ook nog eens rustig kan nalezen. Doel is om het MJBK aan de hand
van de reacties hierop vandaag, te gaan afronden zodat dit begin volgend jaar definitief gemaakt
kan worden. Deze definitieve versie wordt via de website beschikbaar gesteld. Bij de pagina over
recreatiesport merkt Dhr. Melgert op dat er al heel veel bij hem in de Regio gedaan is w.b. de
contacten met gemeenten en dergelijke en vraagt zich af of daar wel gebruik van gemaakt wordt of
dat de Regio Consulenten hun eigen weg gaan zoeken bij dit soort partijen. Mevrouw
Uittenboogaard antwoordt hierop dat ze, zoals dit ook vanuit het Meerjarenbeleidskader is
aangegeven, juist meer wil samenwerken en zeker niet voorbij zal gaan aan bestaande contacten of
afspraken. Het is dus belangrijk dat we elkaar weten te vinden zodat dit soort informatie gedeeld
kan worden.

12. Mededelingen
Mededelingen vanuit de KNHS accountmanager, Mevrouw Ras
Samenwerking FNRS en KNHS: Mevrouw Ras geeft hier uitleg over. Het zijn en blijven twee aparte
rechtspersonen. Plannen worden beter afgestemd. Betrokkenheid voor de sportaanbieders is belangrijk.
FNRS is echt de brancheorganisatie, KNHS is de sportbond. Het aantal manegeruiters laat een stijgende lijn
zien en de leden in de wedstrijdsport juist een dalende lijn.
Competities: Opgemerkt wordt dat het goed zou zijn voor verenigingen om zich hiervoor aan te melden.
Het zet je vereniging ook meer in de picture. Het is jammer dat hier nog weinig gebruik van wordt gemaakt.
KNHS APP: Er is een KNHS app ontwikkeld welke momenteel uitgebreid getest wordt. Dhr. Vorselaars
vraagt of daar ook de reglementen in te vinden zijn. Mevrouw Ras verwacht van niet, het gaat in eerste
instantie echt om hetgeen je nu via MIJN KNHS kunt. Planning is om de app in november aan de leden
beschikbaar te kunnen stellen.
Mededelingen vanuit de regio:
Verkiezing nieuwe voorzitter:
Mevrouw Pen vertelt dat haar kandidaatsperiode als bestuurslid na 9 jaar reglementair gezien tot een
einde komt. Het wordt dus zaak om een nieuwe voorzitter te gaan werven. De planning is om tijdens de
voorjaarsvergadering van 2016 het stokje over te kunnen dragen. Het werven van een voorzitter kan van
start gaan, de oproep, inclusief het profiel van de voorzitter wordt dan ook zo spoedig mogelijk op de
website van Regio Noord-Brabant gepubliceerd. Voor deze functie dient straks weer digitaal gestemd te
worden.
Mededelingen vanuit de ledenraad:
Commissie Deregulering:
Doelstelling is minder regels, meer gebruiksgemak, meer mogelijkheden; tegemoet komen aan wensen van
(commerciële) organisaties, minder foutstarts en betere organisatie door verenigingen, lagere kosten.
Sneller en beter.
Contributiestructuur:
Hier is al iets over verteld in de voorjaarsvergadering. De ledenraad heeft in haar vergadering van juni
ingestemd met een verandering van de contributiestructuur. De daarbij behorende tarieven worden in de
ledenraadsvergadering van 2 november besproken. Als we daar behoefte aan hebben komt KNHS Ermelo
naar de Regio’s om alles uit te leggen.
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Forum recreatie:
Mevrouw Uittenboogaard licht de activiteiten en ontwikkelingen van de afgelopen zes maanden binnen
haar portfeuille aan de hand van een korte presentatie toe. Zo heeft zij gekeken naar de reeds beschikbare
informatie, binnen de KNHS en het forum. Zij heeft kennisgemaakt met de drie Regio Consulenten en er
vindt een paar keer per jaar overleg plaats. Er zijn twee forumbijeenkomsten geweest, de tweede vond
plaats op het Horse Event en daar zijn de analyses op het KNHS ledenbestand in relatie tot de
recreatiesport getoond. Ook is er een online tool ontwikkeld waarmee wij als recreatieforumleden
onderling best practices kunnen delen. De term recreatie wordt met grote en kleine gebaren een beetje
meer op de kaart gezet, bijvoorbeeld via facebook, twitter en de recreatiepagina van de KNHS Regio NoordBrabant.
Vervolgens vertelt mevrouw Uittenboogaard dat de term recreatie zich erg lastig laat vangen, iets waar de
recreatieforumleden mee blijven stoeien. Want wie is nu die recreatieve paardensporter, hoe moeten we
die definiëren, want als we dat helder hebben kunnen we de recreatieruiter/-paardensporter waarschijnlijk
ook beter begrijpen en op zijn/haar behoeftes inspelen. Helaas blijkt dit dus niet zo makkelijk, want er zijn
wedstrijdruiters die echt wel eens een buitenrit maken, en er zijn ook recreatieruiters die soms toch op
wedstrijd gaan om te kijken waar ze qua niveau staan, en er zijn recreatieruiters die totaal geen affiniteit
met de wedstrijdsport hebben. Met name in die laatste groep zit onze uitdaging. Hoe bereiken we die
groep, wat verwachten zij van de KNHS en wat kunnen wij ze eigenlijk op dit moment bieden? Als je daar
goed over nadenkt blijkt al gauw dat we ons productaanbod beter moeten gaan afstemmen op deze groep
met waarschijnlijk ook een bijpassend lidmaatschapsvorm. We zullen ons als KNHS dus ook beter moeten
gaan profileren met wat wij nu al voor deze groep doen en wat we nog meer en beter kunnen doen als
onze achterban groter wordt. Uitdragen, onderbouwen en zichtbaar maken wat onze toegevoegde waarde
is voor de echte recreatieve paardensporter, zodat we ons meer los kunnen maken van imago dat we er
alleen zijn voor de wedstrijdruiter.
Forum Dressuur:
Mevrouw Heijligers geeft aan dat er veel vragen zijn binnengekomen over de nieuwe proeven. Werd er in
2011 vooral gelet op de gangen van het paard, nu gaat er juist meer gelet worden op het opleidingsniveau
van het paard; paard en welzijn staan daarbij centraal. Nieuwe proeven starten per 1 april 2016. Wat willen
we zien van de ruiter, maar ook van de juryleden. A en B pony proeven gaan eruit, er komt wel een
tussenproef: BB. Jurytrainingen krijgen een verplicht karakter; geen cursus gevolgd betekent niet jureren.
Uit de zaal komt de vraag wanneer het nieuwe boekje beschikbaar komt, dit mede in verband met tijdig
kunnen trainen met de nieuwe proeven. Mevrouw Heijligers legt uit dat er rekening wordt gehouden met
tijdige uitlevering van de proevenboekjes in relatie tot datum waarop de nieuwe proeven van start gaan.
Het forum richt zich ook de toekomstvisie: waar willen we staan over 10 jaar?
Forum Springen:
Dhr. Van Venrooij geeft een uiteenzetting van wat er in het forum gebeurt. De afvaardiging van jonge
paarden wordt gedaan via de KNHS en niet via de KWPN. De winstpuntenregeling vervalt voor
jonge paarden. Er moet meer duidelijkheid komen over de toegestane bitten en neusriemen. Tevens is er
een vraag gesteld of er een ponyrubriek kan komen voor 18 Plus. Antwoord is: Het aantal is te klein om
daar een aparte rubriek voor te maken. Kampioenschappen: aantal paarden en pony’s is en blijft 1 per
klasse. Veel klachten over de hoge bijdrage en administratie kosten voor het starten op internationale
wedstrijden. Dit zal waarschijnlijk veranderen met de veranderingen in de contributie. Winstpuntenregeling
klassiek en 2e fase wordt ook nog naar gekeken op dit moment. Laura merkt op dat het handig zou zijn
voor de parcoursbouwers om de klasse-Z categorie CDE samen te voegen. Dit zou veel tijd in het
ombouwen schelen.

Forum Eventing:
Dhr. van der Loo wordt eerst gefeliciteerd door de voorzitter namens het Regiobestuur met het behalen
van zijn diploma internationaal Eventing Jury! Dhr. Van der Loo legt vervolgens uit dat veel nieuws terug te
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vinden is op de forumpagina, hij pakt er een aantal onderwerpen uit. Zo vertelt hij dat bij de eerste
eventingwedstrijd (Chaam) de animo zo groot was dat de website direct overbelast was. Er blijkt dus echt
grote behoefte aan eventingwedstrijden in Brabant. Momenteel staan er twee gepland in het voorjaar en
nog een in augustus. Doelstelling is ook meer wedstrijden in de klasse B en L te organiseren. Eventing is niet
per se regio gebonden, maar het is natuurlijk wel wenselijk om dit meer in onze eigen Regio te kunnen
faciliteren. Bijvoorbeeld ook meer selectiewedstrijden. Eventing probeert altijd zo goed mogelijk te werken
volgens de normen van Springen en Dressuur.
13.
Rondvraag.
Mevrouw Gloudemans: Klasse B springen wordt op stijl beoordeeld, is dit alleen tijdens de barrage of ook in
het basis parcours? (bij het uniform selectiesysteem)
Antwoord: Dit is alleen in de barrage. In principe beslist de Kring of er tijdens de barrage of tijdens het
basisparcours op stijl beoordeeld wordt. Er is geen eenduidigheid, dit is voor de selectie ook niet van
belang.
Dhr. Verbakel: Is internationaal gestart en kreeg van de KNHS achteraf ook nog een rekening van 44.50 Euro
terwijl hij voor de betreffende wedstrijd al inschrijfgeld had betaald. Wordt hier ook naar gekeken?
Antwoord: Er komt een nieuwe tariefstelling tegelijk met de nieuwe contributiestructuur. De voorzitter
weet nog niet hoe het precies geregeld gaat worden voor het internationaal starten.
Dhr. Jacques Moerings: Er is geen microfoon in de zaal. De voorzitter geeft aan dat die ten onrechte niet
gereserveerd was.
Vraag uit de zaal: is het mogelijk de locatie van de vergadering te rouleren door de regio omdat er anders
steeds dezelfde leden wel/niet komen ivm afstand.
Antwoord: Mevrouw Pen neemt dit mee naar het Regiobestuur.
Dhr Toine Peemen: Flexibel springen: In de hogere klasse moeten de pony’s in klasse M/Z soms 4 keer per
uur springen. De pony combinaties uit de hogere klassen nemen de prijzen mee naar huis in de lagere
klassen.
Antwoord van Dhr. van Venrooij: geeft aan dat het meegenomen wordt in de volgende forum vergadering.
Dhr. Speijer: KNHS jury moeten punten halen en moeten op bijscholing, terwijl de FNRS jury dit niet hoeft.
Antwoord: Het Regiobestuur geeft aan dat hier nog naar gekeken wordt.
Dhr. Schakel: Er zijn kinderen die met z’n tweeën op één pony rijden en die beide op de kampioenschappen
mogen rijden. In de huidige regeling mag er maar 1 kind deelnemen. Kan dat veranderd worden?
Antwoord: Mevrouw Heijligers geeft aan dat dit op de agenda staat en wordt opgepakt door het
dressuurforum.
Mevrouw van Hulten: Zou het mogelijk zijn dat er invloed uitgeoefend kan worden op de startplaats in de
kring . Haar kind heeft 5 keer als eerste moeten starten bij de selectie wedstrijden
Antwoord: Het bestuur geeft aan hier geen invloed op te hebben.
Dhr. Van de Broek: Kan de stop op bixiejuryleden worden opgeheven. Er is duidelijk een tekort en in Veghel
is al helemaal niet aan juryleden te komen. Er doen op die wedstrijden tussen de 50-60 kinderen mee. Een
half jaar geleden is er een stop op juryleden gekomen. Tevens is het meer dan 2 jaar geleden dat er een
bixie-cursus is geweest in onze Regio.
Antwoord: Het bestuur neemt dit aandachtspunt mee.
Dhr. Van de Broek: Kan het protocol van het bixie springen worden aangepast. Het duurt veel te lang om in
te vullen. Meer dan 3 minuten per combinatie.
Antwoord: Dit wordt meegenomen naar het springforum.
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Jan van de Graaf : opmerking dat samen sporten meer gepromoot zou mogen worden en het zal door de
toegestane twee extra combinaties in een team meer tot uiting kunnen komen. Veel kleine
ponyclubs/rijverenigingen hebben te weinig capaciteit waardoor fuseren een logische optie zou kunnen
zijn.
Jan van de Graaf: Kan de KNHS Regio Noord-Brabant een vuist maken tegen de KNHS in Ermelo om de
Hippiade ook op zondag plaats te laten vinden? De tijdsgeest is veranderd, dus wellicht dat hier nu ruimte
voor is. Antwoord: Het bestuur wil dit ook graag en neemt dit aandachtspunt nogmaals mee, maar weet uit
ervaring dat KNHS Ermelo hier niet snel mee overstag zal gaan.
Mevrouw Hegeman: In Hoge-Mierde wordt komend weekend uitgelegd hoe wij als juryleden moeten
acteren, alleen kost het bijwonen ervan 400 euro. Waarom moeten wij dit zelf betalen? Er komt
onvoldoende bijval van de aanwezige leden omdat deze sessie niet verplicht wordt gesteld maar puur op
eigen initiatief kan worden bijgewoond waarbij je dan wel de scholingspunten mag noteren.
Als reactie hierop wordt ook nog uitgelegd dat het pas in een later stadium aan de andere juryleden wordt
gemeld. Mevrouw Hegeman haakt daarop in dat ze in de paard&sport heeft moeten lezen hoe het
toetssysteem werkt. Mevrouw van de Berg reageert hierop en legt uit dat dit jurysysteem eerst alleen voor
FEI juryleden is. Zij geeft aan dat de KNHS een systeem van David Stickland heeft doorontwikkeld over hoe
er moet worden beoordeeld. Dit wordt besproken op FEI niveau. Je krijgt dan een inlogcode en daar kun je
de bevindingen kwijt. Het is nog niet voor alle juryleden omdat dit een test is.
De voorzitter richt zich tot slot aan mevrouw van Gorkom en vraagt haar even naar voren te komen.
Mevrouw Pen bedankt mevrouw van Gorkom voor haar bijdrage in het bestuur en de prettige
samenwerking en overhandigt vervolgens een presentje. Mevrouw van Gorkom spreekt daarna haar dank
uit voor de samenwerking in de afgelopen periode.
14. Sluiting
Rond 23.25 sluit de voorzitter de vergadering met een woord van dank voor ieders inbreng en wenst
iedereen een goede reis naar huis en een fijn wedstrijdseizoen.

8

