KNHS Noord-Brabant

Jaarverslag KNHS Noord-Brabant 2017
Het was weer een mooi en succesvol jaar met een diversiteit aan positieve zaken en
ontwikkelingen in 2017. De Beloftentraining kreeg ook dit jaar weer een vervolg met jonge
enthousiaste deelnemers ( sters ) en werd uitgebreid met Regio trainingen om ruiters ven
amazones te trainen en te laten doorgroeien naar de beloftentraining. Er werd een bezoek
gebracht aan de sponsor PAVO voederfabriek met een interessante rondleiding. Afsluitende
dag werd gehouden bij academy Bartels waar men een kijkje nam in de keuken van dit
trainingscentrum met educatieve elementen en een exclusieve rondleiding, deze dag werd door
eenieder als een kwaliteitsvolle afsluiting ervaren. Jaarlijks blijkt dat onze deelnemers ( sters )
hier een zeer informatieve ervaring aan over houden met een kijkje in de keuken onder
begeleiding van oud Olympia gangsters. Ook nu werden een aantal clinics verzorgd tijdens
Indoor Brabant, dank aan de trainers en Marion Schreuder hiervoor.
Ook dit jaar bleef de Regio de Bixie promoten binnen de Kringen die elk op hun eigen manier
met diverse activiteiten de ponyruiters en amazones enthousiasmeren voor onze mooie sport.
Het team van de Jeugd Ruiter Begeleiding staat garant voor deze activiteiten binnen de Kringen
te organiseren om de paard- en ponysport te promoten.
Ook dit jaar werd weer een kennismakingstraining opgezet voor de Eventing, combinaties
konden op een aantal locaties kennis maken met dit onderdeel van de wedstrijdsport. Deze
kennismaking kreeg voor een aantal paarden- en ponycombinaties een vervolg door deelname
aan de terreintrainingen op verschillende locaties, een theorieavond en een afsluitende
oefencross in Baarle Nassau. Dit onder leiding van René van der Loo en Renske Kroeze en ook
nu weer aan hen heel veel dank, goed om te zien wat er bereikt wordt door deelnemers ( sters )
onder de deskundige leiding van deze twee instructeurs.
Dit jaar werd gestart met het jury coaching traject voor de juryleden dressuur, een nieuwe opzet
om juryleden bij te scholen met daarbij behorende licentiepunten, Wordt door deelnemers (
sters ) als uiterst positief en leerzaam ervaren en wordt nu door Ermelo opgepakt om deze wijze
van bijscholen uit te dragen binnen de andere Regio’s.
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In samenwerking met academy Bartels is gestart met een instructeurs bijscholing, dit initiatief
wordt enorm op prijs gesteld door de instructeurs en zal in 2018 verder door ontwikkelt worden
voor een grotere groep instructeurs.
Ook dit jaar werd er door een afvaardiging vanuit onze Regio tijdens het CSI Twente
deelgenomen o.l.v. Teun van den Broek en werd een eervolle 2e plaats behaald.
Het bestuur is zoals altijd elke maand bij elkaar gekomen om te vergaderen. In de
voorjaarsvergadering was er een herverkiezing van twee bestuursleden en een verkiezing van
een nieuw bestuurslid. In de najaarsvergadering heeft ook een bestuursverkiezing plaats
gevonden i.v.m. drie openstaande vacatures, voor de vacature met de portefeuille recreatie werd
geen kandidaat gevonden .
Er werd driemaal vergaderd met de Discipline Afgevaardigden, tweemaal met de
portefeuillehouders Jeugd Pony Zaken en tweemaal met de Kringbesturen. Er is ook met enige
regelmaat vergaderd met de forumleden.
Diverse recepties van jubilerende verenigingen werden bezocht en er is een keer een gouden
onderscheiding en twaalf keer een bronzen onderscheiding uitgereikt.
Ook dit jaar zijn er weer aanpassingen doorgevoerd in het uniforme selectiesysteem vanuit o.a.
adviezen vanuit de discipline afgevaardigden vergaderingen, vergadering met de Kringbesturen
en reglementsaanpassingen vanuit de KNHS. Vanuit KNHS afdeling verenigingsleden geen
aan- en / of afmeldingen van verenigingen maar wel een afmelding vanuit een vereniging uit
Esbeek.
Kampioenschappen
Brabantse Winterkampioenschappen 2017 Schijndel & Oud Gastel
De Brabantse Kampioenschappen werden op 2 locaties verreden, voor de paarden, pony’s
dressuur en het teamkampioenschap voor de pony’s werd als vanouds weer bij de familie van
de Oetelaar in “Manege Molenheide” in Schijndel gereden.
Alle klassen en categorieën van zowel paarden als pony’s waren hier in 2 weekenden
vertegenwoordigd en hebben gestreden om de Brabantse titels, voor afvaardiging naar de
KNHS kampioenschappen en een aantal klassen voor de afvaardiging naar Indoor Brabant.
De teamkampioenschappen werden ook dit jaar verreden ter vervanging van het bekende
Clubkampioenschap, het verschil t.o.v. eerder is dat nu 2 combinaties binnen het team lid van
een andere vereniging mogen zijn.
Deze nieuwe aanpak leidde gelijk al tot een grotere deelname en enthousiasme op deze dag in
maart met een ouderwets verenigingsgevoel.
Elk jaar is dit vooral weer een gezellige dag waar de teamgeest komt boven drijven binnen de
deelnemende verenigingen wat leidt tot niet alleen onderlinge gezelligheid maar ook interesse
voor elkaars prestatie.
Voor het springen van de paarden en pony’s heeft Manege de Reigershof samen met de Regio
de organisatie op zich genomen met de in Oud Gastel.
Ook hier werd gestreden voor de Brabantse titels, de afvaardiging naar de KNHS
Kampioenschappen en de afvaardiging naar Indoor Brabant.
De samenwerking met deze organisatie verliep erg goed en duidelijk was te merken dat men te
maken had met een organisatie die goed in elkaar zat met hulp van diverse vrijwilligers ( sters )
om grotere en kwaliteitsvolle wedstrijden te organiseren.
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De deelname van de Brabantse ruiters en amazones aan Indoor Brabant was zeker weer een
groot succes, ieder jaar blijft het een hele belevenis om daar aan de start te mogen komen en in
de sfeer en ambiance van den Bosch te rijden.
De kampioenschappen zijn ook deze keer mede dankzij de juryleden, parcoursbouwers,
ringmeesters, De Reigershof, de vele vrijwilligers ( sters ) en de medewerkers van Manege de
Molenheide en Manege de Reigershof succesvol verlopen.
Dank aan de sponsors die er voor zorgen dat het kampioenschap een professionele uitstraling
heeft en blijft houden.
Brabantse Zomerkampioenschappen 2017 Klein Dongen Vaart
Ook dit jaar stond Het Brabants kampioenschap voor de paarden en pony’s gepland in één
weekend en PSV de Edele Hoefjes nam de organisatie op zich samen met het Regiobestuur.
Deze vereniging vierde hun 50 jarig bestaan en wilde dit heugelijke feit mede vieren met het
organiseren van een Brabants Kampioenschap, de vereniging had weinig ervaring met de
organisatie van grotere evenementen maar stond er goed in, stond open voor de adviezen vanuit
het Regiobestuur.
De terreinen lagen er keurig bij met goede weersomstandigheden, er was meer dan voldoende
ruimte en de uitstraling van het evenement was Kampioenswaardig.
De samenwerking werd door het Regiobestuur als erg prettig en constructief ervaren.
Het kampioenschap was een succes en deze formule zal de komende jaren verder gebruikt gaan
worden met hier en daar een kleine verandering in het programma,
Er was mooie sport te zien voor de toeschouwers met goede Kampioenen in de diverse klassen
en een sterke afvaardiging voor de Hippiade.
Selectie Nationale Rabotalentendag
Dit jaar is de selectie voor de Nationale Rabotalentendag georganiseerd op 19 juli bij manege
het Zwarte Water in de Mortel met deelname uit de drie zuidelijke Regio’s.
41 combinaties zijn er gestart en daar mochten er maar liefst 19 van naar de Nationale
Talentendag in Ermelo.
Een hoog percentage werd voor Ermelo geselecteerd
(6x dr. Po, 2x dr. Pa, 6x spr. Po en 5x spr.Pa )
KNHS kampioenschappen 2017
Tijdens de indoor kampioenschappen van de KNHS en Hippiade werden voor de regio de
volgende kampioenstitels behaald:
Dressuur Pony’s:
Klasse B, cat. D: Nina van Rooij met Amigo
Klasse B, cat. B: Sofie van Rooij met First Flight
Klasse L1, cat. D: Xena Krijnen met Sörbys Bentley
Klasse L1, cat. B: Mila Backbier met Devon Dh
Klasse L2 ,cat. B: Nina van Rooij met First Flight
Klasse L2, cat. D: Elise de Loos met Sandokan’s Pardo
Klasse L1, cat. E: Caeley Althuizen met HappinessHS
Klasse M2, cat. D: Micky Schelstraete met Cappuciono Royale G
Klasse M2, cat. E: Sanne Buijs met Happy Feet
Klasse Z1, cat. D: Evi van Rooij met Den Ostrik’s Macho
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Springen Pony’s:
Klasse B, cat. B: Emma Heijligers met Manjara
Klasse B, cat. D: Mila Kuypers met Joly’s Ulana
Klasse B, cat. D: Guusje Kouters met Kyro
Klasse L, cat. B: Rik van de Pas met Dreamer
Dressuur Paarden:
Klasse Z1 : Rianne v.d. Werken met Eros
Klasse M1: Linda van Akere met Lieberg van het Rozenhof
Klasse M2: Nienke Monde – Otjens met Fjéro
Springen Paarden:
Klasse L: Britt van Erp met Pearl Jb
Klasse Z : Geert Moerings met Fasther
Afdelingsdressuur Paarden:
Viertallen Klasse M: R.V. de Hoefslag uit Aarle-Rixtel
Viertallen Klasse L: LR Hipparion uit Boxmeer
Voorjaarsvergadering
Op donderdag 30 maart werd de Algemene voorjaarsvergadering gehouden in Partycentrum “ ’t
Draaiboompje” in Moergestel.
Aftredend en niet herkiesbaar waren mevrouw L. van Gastel en de heer F. Elbersen, voor de
posten van de H.H. B. Vorselaars en F. Elbersen hebben zich de heren G.J. de Reus en
T.W. van Heel kandidaat gesteld waarbij de heer T.W. van Heel zich terug getrokken heeft
voor deze vergadering i.v.m. een sollicitatie naar een andere functie binnen de KNHS die in
strijd is met de functie van Regiobestuurslid.
Na een korte introductie werd de heer G.J. de Reus met een meerderheid van de stemmen
gekozen.
Tussentijds aftredend en herkiesbaar waren mevrouw M. van Lanen en de heer P. Timmers die
met een ruime meerderheid werd herkozen.
Mevrouw M. Ras was als accountmanager van de KNHS aanwezig op deze vergadering en
beantwoorde vragen, op- / aanmerkingen vanuit de zaal.
Door de heer R. van Wamel werd vanuit ZOOM advocatuur een korte presentatie gegeven
inzake het hippisch recht.
Ook nu werd door de aanwezige Foraleden een korte presentatie gegeven waar men mee bezig
was en over hetgene wat al bereikt is.
Voor degene die afwezig waren werd dit item opgepakt door de voorzitter zodat de vergadering
aangesloten blijft bij de ontwikkelingen binnen de Fora.
Aan het einde van deze vergadering werd afscheid genomen van mevrouw L. van Gastel en de
heer F. Elbersen met heel veel dank voor wat zij voor onze Regio gedaan hebben.
Najaarsvergadering
Op donderdag 02 november werd de najaarsvergadering gehouden in Partycentrum
“’t Draaiboompje” te Moergestel.
Aftredend en niet herkiesbaar:de heer A. van de Noort en mevrouw J. Uittenboogaard
Voor de vacature van penningmeester heeft de heer J. Dielissen zich verkiesbaar gesteld en
voor de vacature van JRB / eventing heeft mevrouw N. Vergouwen zich verkiesbaar gesteld.
Na een kort voorstelrondje werden beide kandidaten met een ruime meerderheid van de
stemmen gekozen.
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Voor de vacature van de portefeuillehouder recreatie waren er geen kandidaten en wordt
daarom verplaatst naar de voorjaarsvergadering van 2018 en de taken zullen tot die tijd
opgepakt worden door de huidige bestuursleden.
Vanuit Ermelo waren de dames M. Ras en M. Reijs aanwezig vanuit hun rol als
accountmanager en werd ook nu weer door hen geantwoord op de vragen vanuit de zaal.
Ook dit jaar werden de Hippiade Kampioenen van 2017 gehuldigd met een mooi aandenken en
een leuke fotopresentatie van onze kampioenen op de achtergrond.
Actiepunten n.a.v. de voorjaarsvergadering worden doorgenomen.
Jurybijscholing d.m.v. coaching wordt toegelicht middels de werkwijze, het plan voor de Para
training en train de trainers wordt uitgelegd hoe we dit vanuit de Regio gaan aanpakken.

Peter Timmers
Secr. KNHS. Regio Noord Brabant
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