REGIO GELDERLAND / FLEVOLAND
Algemeen secretariaat:
J.M. Ruiter-Dijkhuizen
Stenenkamerseweg 35
3882 NE Putten
T 06 - 25 26 27 76
E secretaris@paardensportgelderland.nl
W www.paardensportgelderland.nl

5

Notulen Ledenvergadering VOORJAAR 2017 van de Regio Gelderland/Flevoland
Datum
Locatie

: 10 april 2017
: De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH Brummen
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Bericht van verhindering is ontvangen van: Dolly Rabbie (RV Zonnehoeve – Zeewolde), Chantal
Thuinte (PC & LR de Hamelandse Ruiters - Geesteren Gld, Mona Ignacia (PC de Waaghalsjes –
Hoevelaken), Herold Stoffer ( PSV La Grande – Beuningen), Wilma Bouwman (PPV de Musketiers
– Druten), Bemmel e.o. (Bemmel), Frits Lelie (De Veldruiters - Millingen aan de Rijn), Femke van
de Put (Paardensportvereniging Aalten – Aalten), Ed Tervoort (PPSV de Spreng - Laag Soeren),
PSV de Garderruiters (Garderen).

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
De voorzitter Dhr. Herman Ubbink opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Een speciaal woord van welkom richt hij aan ere lid Dhr. Marius Breukink. Tevens worden Mw.
Marleen Ras (KNHS) en Dhr. Gert Jan Petter (FNRS) hartelijk welkom geheten.
2. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 14 november 2016.
Correctie op regel 223: 90 % van de (vergader) tijd van de besturen gaat over
wedstrijdsport.
De notulen worden met aanpassing van de correctie op regel 223 voor akkoord bevonden en
vastgesteld. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor het opstellen van de notulen.
3. Ingekomen stukken.
Er zij geen ingekomen stukken.
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4. Financieel verslag 2016
Penningmeester mw. Janet Limpers doet verslag:
Op de exploitatierekening zien we een stijging bij een aantal posten.
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De lastenzijde
Een lichte stijging van de post “onkosten bestuur”. Deze post bestaat uit de
kilometervergoedingen en de computervergoeding voor wedstrijdsecretaris, secretaris,
penningmeester en beloften groep. Dit jaar zijn er meer kilometerdeclaraties ingediend door
de bestuursleden.
De stijging van de organisatiekosten van de kampioenschappen komt doordat in 2015 nog
geen kosten van de SGW organisatie waren verwerkt. Deze kosten zijn vorig jaar pas na de
ALV ingediend en staan nu op de balans als nog te betalen kosten over 2015.
Wanneer wij deze vergoeding bij de organisatiekosten 2015 optellen zijn de kosten voor de
organisatie (€1.500,--) gelijk. De jurykosten stijgen doordat Rekken minder centraal ligt ten
opzichte van Brummen in 2015. De diverse kosten zijn de kosten voor attenties van de jury
en wedstrijd afdracht kosten voor de kampioenschappen.
De Beloftetrainingen zijn dit jaar uitgebreid met meer evaluatiemomenten en extra
aanwezigheid van flexchair en mentale trainer. Hierdoor zijn er tijdens de trainingen extra
mensen aanwezig. Dat heeft ook weer gevolgen voor de kilometervergoeding, wat terug is te
zien in de kostenstijging.
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De stijging van de automatisering is te verklaren doordat in 2016 alle laptops van het
wedstrijdsecretariaat voor de kampioenschappen zijn vervangen en daarnaast is een nieuwe
laserprinter en externe harde schijf aangeschaft.
De post “diversen” bestaat uit attenties voor jubilerende verenigingen, attenties bij ziekte,
afscheidnemende bestuursleden, etc.
De batenzijde
De contributie (ook wel de vergoeding van de KNHS) laat ten opzichte van 2015 een lichte
stijging zien bij de basisruiters + 130 ruiters. Daarnaast is de vergoeding met 3% gestegen.
Bij de recreatie zien wij een kleine daling van 16 ruiters.
De beloftetraining laat een stijging zien door verhoging van het aantal deelnemers. Dit geldt
voor de trainingen en de selectiedagen. Dit zijn boekjaar overstijgende inkomsten.
De rente is gedaald, mede doordat wij interen op ons vermogen en een laag rente percentage
(0,05%). Dit alles resulteert in een negatief resultaat van € 10.934,31.
Een en ander is op de balans over 2016 terug te vinden. Bovenaan de beginsaldo’s van 2016.
Vervolgens de nog te betalen kosten over 2015 zoals gezegd van de SGW en dan het
negatieve resultaat over 2016, met vervolgens het eindsaldo gespecificeerd naar de diverse
rekeningen en de huidige bezittingen van de Regio.
Dhr. Clemens Bokkers vraagt hoe het nu verder gaat, temeer daar het negatieve resultaat
oploopt? De voorzitter geeft dat negatieve resultaat toe, maar laat weten dat we met een
vermogen van een ton zitten. De regio kan sturen in het naar beneden gaan van het
vermogen. Dat vermogen moeten ergens voor worden gebruiken en dat is nu voor extra
investering in het belofteplan en de trainen van talenten gebruikt. Er is voldoende buffer bij
eventuele calamiteiten. Alle onkosten van de beloftentraining van 2016 zijn ingediend. Door
KNHS is een subsidie van € 7.500 door Provincie Gelderland toegezegd en dat bedrag wordt
binnenkort overgemaakt.
Mw. Annet Schumacher vult aan door te vermelden dat de vergoeding voor de beloftetraining
voor het seizoen 2015-2016 geldt. Voor 2016-2017 zullen we opnieuw we opnieuw dit traject
uitvoeren voor het verkrijgen van een bijdragen.
De recreatievergoeding staat twee keer vermeld. Dit betreft de basisafdracht (startpashouder)
en de afdracht voor recreatie (recreatie, menbewijs, ruiterbewijs). Dit is een standaard
vergoeding.
De voorzitter spreekt veel dank uit aan de penningmeester voor het opstellen en uitleggen
van de financiële documenten.
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5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
Mw. Ilona van Roekel (voorzitter van de kascommissie) kan weinig anders zeggen dan dat
alles netjes op orde is. De toelichting is duidelijk en geeft aan dat het bestuur, ondanks het
negatieve resultaat, een duidelijke lijn heeft uitgezet waar ze naar toe willen. De
kascommissie gaat akkoord met de cijfers en adviseert het bestuur decharge te verlenen. De
voorzitter dankt de kascommissie.
Mw. Ilona van Roekel neemt afscheid en wordt bedankt voor haar bijdrage. Dhr. Patrick van
Leeuwen (als vz) en mw. Sandra Kamping vormen nu de nieuwe kascommissie. Dhr. Clemens
Bokkers stelt zich beschikbaar als reserve.
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6. Presentatie “Ouders van nu” door Mw. Annet Schumacher
De voorzitter introduceert de presentatie van mw. Annet Schumacher door te verwijzen naar
de vorige vergadering waarin is verteld over het rondje door de provincie. Het aantal leden
neemt helaas af. We moeten creatief te werk gaan met de dingen die er zijn. Wat zijn de
mogelijkheden voor de vereniging en de manege? Wat zou je nog meer kunnen doen dan
hetgeen je tot op heden doet?
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Mw. Annet Schumacher heeft samen met mw. Marleen Ras het programma “Lang Leve de
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Sportouder” gebruikt voor de kinderen en ouders van de beloftetraining. Mw. Christel de Boer
verzorgde a.d.h.v. een stoplichtspel een workshop voor de ouders, waar zij bewust gemaakt
werden van de positieve en negatieve(re) ondersteuning die zij geven vanaf de kant. Daarbij
kwam naar voren dat kinderen vanaf ca. 16 jaar vrij gemakkelijk aangaven wat er onder rood
zou vallen. Jongere kinderen vulden veel meer oranje en groen in.
Tijdens de workshop voor de ouders kregen ze de (uitgewerkte) antwoordkaartjes van de
kinderen in handen. Verbazingwekkend was dat er wel 60 verschillende gedragingen en
opmerkingen naar voren gebracht zijn door de kinderen. In de presentatie waren door Christel
leuke filmpjes verwerkt.
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Het valt op dat de ouders heel verschillende resultaten invullen dan de kinderen zelf ervaren.
Kinderen hebben een ander beleving bij opmerkingen door die ouders worden gegeven. Dat
blijkt uit de grafiek. Opmerkelijk dat veel ouders zeggen dat het kind op moet letten.
Andersom hebben ouders in de top tien staan “het met de telefoon bezig zijn”. Terwijl de
kinderen het daar helemaal niet over hebben! Kinderen en ouders vinden het vervelend als er
boosheid is. “Ik heb genoten van jullie samen” is één van de opmerkingen die in het groen
vermeld staat. Kinderen vinden het belangrijk dat ouders ook de goede dingen noemen!
Het is belangrijk om inzet en prestatie van je kind te belonen.
Daarbij moeten twee zaken goed worden onderscheiden. De inzet van je kind en de prestaties
van je kind. Te vaak verwarren ouders de uitslag van de wedstrijd met de inzet van het kind.
Vergeet niet dat in de ponysport ook nog eens de kwaliteit en inzet van de pony erbij komt.
Vergelijk je kind met zichzelf, maar nooit met een ander.
Presteren is toch om beter te worden dan dat je eerst was! Geef eens een compliment aan
kinderen. Het kind moet het zelf willen om te winnen en dat moet niet van de ouders uit gaan.
Ook grootouders die veel meegaan naar wedstrijden waren die avond welkom.
Maar ook de invloed van anderen is belangrijk. Bijvoorbeeld een wedstrijdsecretariaat dat
kortaf is bij het aanmelden. Kinderen worden daar niet vrolijk van.
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Mw. Annet Schumacher geeft aan dat er veel positieve reacties ontvangen zijn.
Ook de ouders onder elkaar kregen leuke discussies. Voortvloeisel was dat gezinnen op weg
naar huis met elkaar bespraken hoe ze de volgende keer naar een wedstrijd wilden gaan.
Tot slot spreekt mw. Annet Schumacher haar compliment uit naar/over Christel de Boer. Ze
adviseert zo’n bijeenkomst zeker een keer in de Kringen te organiseren.
De presentatie komt t.z.t. ook op site van de Regio te staan.
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Voorzitter dhr. Herman Ubbink geeft een presentatie “Hoe ziet de regio er uit in 2022?”
In de Ledenraad heeft men gesproken over het onderwerp: hoe gaat het met onze
ontwikkelingen en wat zijn wij aan het doen? Zitten wij in de Ledenraad wel met de goede
kennis en mix om ons verder te helpen? Is de ervaring en kennis die we inbrengen de
optimale mix voor de KNHS om daarmee verder te gaan.
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In een tabel die die orde van grote aangeeft, is Regio Gelderland de op een na grootste op
alle gebieden en vertegenwoordigd 18.000 paardensporters. De KNHS Ledenraad wordt
gevormd door Regio voorzitters. De wedstrijdsporters zijn goed vertegenwoordigd in de
KNHS.
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Wij zijn gefocust op maar één gedeelte van de mensen die we moeten vertegenwoordigen.
Het Regio bestuur is samengesteld op basis van kringen. Wat doen die kringen nog meer
naast wedstrijden organiseren? Zoals wij georganiseerd zijn, zijn we goed in het wedstrijden
organiseren. Voor 4.000 mensen doen we het al goed, voor de andere 14.000 doen we
minder, aldus de voorzitter.
De blik in de toekomst: Het doel van het Regiobestuur voor de toekomst is een coördinerend
platform voor heel hippisch Gelderland. De lange termijn ontwikkeling: sport in de breedte en
in de diepte, open voor nieuwe ideeën. Hoe in te vullen?
- Het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
- Bestuurslid voor wedstrijden.
- Forumleden. Instroom en talentontwikkeling.
- Verenigingsontwikkeling (wat gebeurt er met verenigingen, hoe zijn de ontwikkelingen,
hoe organiseren ze het op de vereniging).
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Manegeontwikkeling. Welke verenigingen draaien goed, waar komt een nieuwe, komt er
überhaupt een nieuwe?
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Het Regiobestuur van 2022 zou er als volgt uit zien:
- Dagelijks bestuur.
- Een voorzitter wedstrijden (vertegenwoordigd alle kringen) die over wedstrijden gaat
- Instroom en talenten ontwikkeling.
- Beloften en hippisch platform daaronder.
- Fora Dressuur, Springen, Eventing en Recreatiesport.
- Daaronder werkgroepen en de regio consulenten onder recreatie.
Niets tekort doen aan wedstrijden maar gaan verbreden. We moeten ons wel van de bodem af
in de breedte neerzetten met de talenten die we hebben. En Gelderland is heel groot in het
hippische gebeuren.
Dhr. Harm Rexwinkel merkt op dat het per Regio enorm kan verschillen. In ander regio’s zijn
veel meer maneges/FNRS ondernemers. De wedstrijdsport is in Gelderland goed
vertegenwoordigd.
De voorzitter antwoordt hierop dat we niets tekort moeten doen aan de wedstrijd. Tussendoor
eens een keer kijken naar de dingen die er zoal al bestaan. De ponyrijdende jeugd bestaat
hoofdzakelijk uit meisjes. Nadenken hoe we dat eens kunnen veranderen. Hoe krijgen we de
jongens er mee bij?
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Dhr. Harm Rexwinkel: Het is belangrijk te praten met verenigingen die het moeilijk krijgen
waarvan het ledenaantal terugloop. Hoe blijf je als vereniging gezond?

210

215

220

225

Dhr. Breukink: Hoe denk je over het financiële plaatje dat eraan komt. Tarievenlijst
inschrijfgelden is vrijgegeven door de KNHS. Deelname aan wedstrijden en lidmaatschap
wordt steeds duurder. Er zijn veel mensen die geen behoefte hebben aan een vereniging.
Volgens Dhr. Breukink is het moeilijk om daar verandering in te brengen. Jongens hebben
vriendjes die keuzes doen voor andere sporten en daar gaan zij dan in mee.
Er wordt opgemerkt dat het in Noord- en Zuid-Holland een wereld van verschil is t.o.v.
Gelderland en Brabant. Ook wordt genoemd dat mensen afhaken, mede doordat de kosten de
pan uitreizen.
Dhr. Wouter Hazeleger: Er moet van alles gebeuren. Wordt er ook van bovenaf meegedacht?
Wij kunnen niet van alles gaan bedenken. Is er binnen de KNHS personeel beschikbaar dat
met de ondersteuning en uitwerking van bepaalde zaken helpt?
De voorzitter geeft aan dat er bij de KNHS veel stagiaires worden ingezet. Nadelig voor het
opbouwen van te gebruiken kennis op lange termijn door een komen en gaan.
Dhr. Clemens Bokkers: Het is goed om in de breedte te kijken, maar hoe ziet de KNHS dat?
Hoe geven ze daar invulling aan? Ride & Run en andere initiatieven meer uitwerken.
De voorzitter geeft aan dat het doel van KNHS is dat wij meer mensen erbij moeten
betrekken. Er zijn steeds meer wedstrijden op perfecte bodem. Je kunt ook voor een ander
vorm van wedstrijden kiezen.
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Dhr. Vincent Sprenger reageert op het voorstel van een “voorzitter wedstrijden” waaronder
dan onze kringen vallen. Hij merkt op dat je daarmee de kringen tekort doet. Verenigingen
zijn gangmakers en investeerders van de paardensport. De wedstrijdgerichte ruiters brengen
het geld. Je moet onderscheid maken tussen de verschillende doelgroepen. Laten we in de
gaten houden wie nou de paardensport overeind houden.
Dhr. Patrick van Leeuwen geeft aan dat het goed is om over de toekomst na te denken en niet
af te wachten.
De voorzitter geeft aan dat de eerste discussie ging over de vraag, wat doen de kringen? En
dit is een verlengstukje van een tussenstapje en zaken die hij zelf ingebracht en bedacht
heeft.
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7. Mededelingen
Ledenraad (door dhr. Herman Ubbink)
De Ledenraad is aan het kijken hoe zij zelf functioneren en hoe het bestuur functioneert.
Dhr. Herman Ubbink is toegetreden tot de financiële commissie van de KNHS. Er is een
enquête uitgezet: wat denken wij over de huidige reorganisatie van de KNHS?
Tijdens de ledenraadsbijeenkomst gaf Dhr. Emiel Hendriks een boeiend verhaal over het
rijden op gras of zand. De voorzitter doet daar verslag van: Als je altijd op een gladde vloer
loopt en je moet dan op de kasseien in België lopen, dan heb je pijnlijke voeten. Dat is voor
een paard niet anders.
De problemen met de weke delen zijn catastrofaal en nemen toe. Dhr. Emile Hendriks laat
paarden regelmatig op grasbodems lopen.
Als wij alleen maar denken in wedstrijden op zandbodems dan zijn we niet goed bezig met
ons paardenmateriaal. Met slecht weer is dat een uitkomst. Het alleen maar rijden op zand is
zeker niet goed. Een paard dat veel meer gewend is om op verschillende bodems te lopen
heeft minder snel blessures. Het streven naar wedstrijden bij voorkeur op zand is zeker niet
goed voor het paardenmateriaal. De voorzitter verwijst naar publicaties van dierenarts Jan
Greve.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat ruiters niet komen naar wedstrijden op gras,
want op het zand hoeven ze geen stiften in te draaien.
De voorzitter laat weten dat we het besprokene over rijden op verschillende bodems uit
moeten dragen en meer moeten promoten.
Dhr. Marius Breukink bevestigt dat het aantal pees blessures schrikbarend toeneemt.
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Dhr. Wout Hazeleger(eventing Coach) merkt op dat veel mensen gelijk denken dat ze stiften
in moeten draaien bij het rijden op de grasbodem. Paarden krijgen zo nooit de juiste feeling
op een grasbodem. Waarom niet trainen zonder stiften? Bij de jachtpaarden worden juist geen
stiften gedraaid.
275
De voorzitter benadrukt nogmaals dat we dit uit moeten dragen.
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Forum Dressuur (door mw. Annalies Harenberg. Mw. Corrie Ederveen is verhinderd)
Gedragscode: Officials die de gedragscode niet hebben getekend zijn vanaf 1 april 2017 niet
meer inzetbaar. Zodra ze getekend hebben komen ze weer op de lijst als hun licentie op
overige punten nog geldig is. Via mijn KNHS zijn de juryleden te vinden en kan men nakijken
of ze actueel zijn.
Kampioenschapsreglement: Het KNHS bestuur heeft het voorstel van het dressuurforum
overgenomen om in het kampioenschapsreglement de regels voor startgerechtigdheid te
vereenvoudiging. Voorheen waren er aparte regels in beide reglementen. Nu is vastgesteld
dat qua startgerechtigdheid op kampioenschappen de norm van de inschalingstabel gevolgd
wordt. Dus waar je op de gewone wedstrijd mag starten, mag dat voortaan nu ook in die
klasse op de kampioenschappen.
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Toezichthouder voorterrein: Het dressuurforum heeft een adviesnota uitgebracht voor het
aanstellen van een toezichthouder voorterrein dressuur. Dit voorstel wordt vanavond
besproken. Het dressuur forum pleit voor meer gebruik van toezichthouders i.p.v.
Federatievertegenwoordigers (m.u.v. kampioenschappen en selectiewedstrijden).
295
Enquêtebevindingen dressuurproeven 2016: Er komt een enquête waarin juryleden wordt
gevraagd naar hun mening over de nieuwe dressuurproeven. De antwoorden daarop zullen
naderhand geëvalueerd worden.
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Leeftijdsgebonden sportaanbod: De klasse B t/m Z2 blijven bestaan, maar daarbinnen kunnen
leeftijdscategorieën ingesteld worden voor 6-11 jaar (pony’s, spelend sporten), 12-14 jaar
(pony’s en paarden lerend sporten), 15-18 jaar (pony’s en paarden zelf studerend sporten).
Per leeftijdsgroep kunnen 3 naastgelegen klassen in handicap worden verreden (bij minder
dan 4 kunnen er maximaal 4 naast gelegen klassen in 1 klassement).
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Forum Springen
De voorzitter geeft een toelichting. Dhr. Kris van Gelder die in springforum zat heeft samen
met afgevaardigden uit de provincies Overijssel, Drenthe en Brabant het forum verlaten. Dhr.
Kris van Gelder vindt het teleurstellend hoe alles is verlopen.
De voorzitter geeft aan dat er binnen het Regiobestuur is voorgesteld om dhr. Clemens
Bokkers voor te stellen als forumlid springen vanuit de Regio Gelderland.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
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Dhr. Clemens Bokkers stelt zich voor. Hij is van kinds af aan al een actief wedstrijdruiter. Hij
is lid van PC In de Bosch en heeft 25 jaar bestuurservaring.
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Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld wat Dhr. Clemens Bokkers beter denkt te gaan
doen dan Dhr. Kris van Gelder?
Daarop antwoordt de voorzitter dat het bestuur van de Regio eerder voorbereid had moeten
worden dat er iets niet goed was gegaan in het springforum. Ook de andere Regiovoorzitters
wisten niet dat het kookpunt bereikt was. Eruit stappen is één, door er (weer) in te stappen is
er weer iemand uit de Regio Gelderland vertegenwoordigd. De voorzitter laat weten dat het
bestuur deze algemene ledenvergadering wil gebruiken om dhr. Clemens Bokkers te
benoemen als forumlid springen. Door bovenstaande is Gelderland al een aantal maanden niet
vertegenwoordigd geweest en dat is hiermee dan verleden tijd. Hij dankt Dhr. Bokkers voor
zijn bereidheid.
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Voor actuele informatie over het springforum wordt verwezen naar de verslagen die op de
KNHS-site.
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Forum Eventing (door dhr. Harm Rexwinkel)
In september draait het forum twee jaar en functioneert goed mede door de zeer gemêleerde
samenstelling. Alle forumleden zijn zeer goed thuis in de eventing sport. Op de eerstvolgende
forumvergadering wordt een zelfevaluatie gehouden.
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Er is besloten de opleiding voor crossbouwer weer te laten organiseren voor 18/20
deelnemers. Dhr. Michiel Mulder (forumlid voor Regio Overijssel) is helaas gestopt. Dhr. Dirk
Stuip (de onafhankelijk vz) stopt in september a.s. in verband met drukke werkzaamheden
elders. Het forum is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.

345

Dhr. Harm Rexwinkel laat weten dat hij niet tevreden is over het selectie regelement klasse L
paarden. De KNHS heeft aangegeven, dat elke Regio zelf de selectie van de klasse L paarden
moet organiseren. In eerste instantie ging dat naar de grootte van de Regio. Maar nu is het
reglement klasse L aangepast. Elke regio mag maar 6 combinaties afvaardigen die gelijk een
equipe vormen. Als één van de regio’s niet voldoende afvaardiging heeft mag die plek niet
door een andere regio worden opgevuld. Dhr. Harm Rexwinkel heeft te weinig medestanders
gevonden om dat anders te krijgen. Het nieuwe selectiereglement staat op de site van de
Regio.
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De kampioenschappen Z paarden (Gelderland en Utrecht) wordt dit jaar onder gebracht bij de
wedstrijd in Hattem.
De deelname aan de eventingsport groeit! In de Regio Noord- en Zuid-Holland gaat voor de
eerste keer een Z pony van start. Deze combinatie gaat het kampioenschap verrijden op de
wedstrijd van Gorssel.
Portefeuillehouder Recreatie (door mw. Christel Berghuis)
Het forum ontwikkelt ideeën om meer ruiters te krijgen die mee gaan doen aan de
activiteiten. De ruiter en menroutes staan op www.ruiterenmennen.nl.
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Tijdens outdoor Gelderland wordt voor het eerst een bijzonder leuk initiatief gehouden in de
vorm van een schoolkampioenschap. Twee ponyruiters met eigen pony’s, twee manege ruiters
en twee kinderen die nog nooit hebben gereden moeten samen oefeningen doen tijdens een
soort Run.
365
Hippisch Platform (door dhr. Michiel Zelvelder)
Het Hippisch Platform wil de paardensport meer in het voetlicht brengen en zoekt daarbij naar
de juiste promotiemogelijkheden. Het is de bedoeling vanuit Gelderland de paardensport te
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promoten samen met KNHS, FNRS, de Gelderse Sportfederatie en de Provincie Gelderland.
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Begin dit jaar is begonnen met het Gelders basisschool kampioenschap paardensport. Met
minimaal 6 jongens erbij! Voor de jongens is er een crossrun en cross. De Provincie
Gelderland is verdeeld in 7 regio’s waarbij is gekeken naar én een school én een manege,
waarvan ze wisten dat dit samen ging. Daarbij heb je een leraar nodig die erachter staan. In
elke regio is een school en een manege die hieraan mee willen werken.
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Waarom?: In ieder geval zorgen dat jongens meedoen. Als je een hele club hebt van jongens
die ergens achter staan dan doen ze dat ook. Neem het voorbeeld van de voltigevereniging
met alleen maar jongens. Kostentechnisch zijn de eerste experimenten nagenoeg gratis.
Scholen/maneges kunnen zich nu nog aanmelden? Informatie komt op de site.
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Werkgroep Belofteplan (door mw. Annet Schumacher)
Op 1 april jl. vond de afsluiting van de beloftentraining op KNHS centrum plaats. De
beloftentraining is in september 2016 gestart met scouting. Daar zijn 40 dressuur combinaties
en 37 springcombinaties geselecteerd die de training mochten volgen. Verdeeld over 3
locaties vonden deze trainingen plaats. Als extra activiteiten is gewerkt met de Flexchair en
mental coaching bijeenkomsten. Ook was er aandacht voor ruiterfitheid. In januari vond de
evaluatie plaats met het stoplichtspel voor de deelnemers, waar na een aantal weken later de
workshop voor de ouders gehouden werd. Alle deelnemers ontvangen een evaluatie rapport.

390
Mw. Annet Schumacher bedankt haar mede werkgroepleden. ‘We hebben er samen weer een
heel mooi jaar ervan gemaakt”. In mei a.s. begint de voorbereiding van een nieuw seizoen
met selectiedagen in september.
395
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8. Kampioenschappen 2017-2018
 OUTDOOR kampioenschappen dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier-/zestallen
in samenwerking met LR en PC De Heuvelruiters te Wezep.
Pony’s op 5 augustus en paarden op 11 en 12 augustus.
Overige informatie is te vinden op de website www.paardensportgelderland.nl/outdoorkampioenschap.


Regiokampioenschap Eventing
9 en 10 september 2017 i.s.m. LR/PC Semper Fidelis te Gorssel (B t/m M paarden en B
t/m Z pony’s incl. cat. A/B).
13 en 14 oktober i.s.m. LR de Marleruiters te Hattem (klasse Z paarden) voor de klasse Z
paarden (NIEUW!).



INDOOR kampioenschappen 2018:
- 19 en 20 januari : paarden dressuur
- 27 januari
: pony’s dressuur
- 2 en 3 februari : pony’s springen
- 2 en 3 maart
: paarden springen

405
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Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van de INDOOR
kampioenschappen 2018 kunnen zich tot 1 mei 2017 aanmelden bij het
wedstrijdsecretariaat van de Regio (wedstrijdsecretaris@paardensportgelderland.nl).
Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van de OUTDOOR
kampioenschappen 2018 kunnen zich tot 1 juli 2017 aanmelden bij het
wedstrijdsecretariaat van de Regio (wedstrijdsecretaris@paardensportgelderland.nl).
Doelstelling outdoor 2018 is de kampioenschappen voor paarden op 1 dag te organiseren.
Dhr. Breukink vraagt hoe een vereniging dat financieel rond kan krijgen? Volgens hem
houdt een vereniging alleen maar sponsorgelden over.
Dhr. Wim Romijn laat weten dat er tijdens de afgelopen outdoor kampioenschappen maar
twee klassen waren die voldoende konden worden afvaardigen. Zelfs in B was er
onvoldoende deelname. Als er geen ruiters zijn dan stopt het om op vrijdag iets te gaan
organiseren. Vandaar dus de keuze voor 1 dag. Misschien moeten we zelfs nadenken over
alles in 1 weekend: paarden op vrijdag en pony’s op zaterdag?
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De voorzitter geeft aan dat de vergoeding is berekend voor 3 dagen € 1.2000,--. Dat
bedrag blijft wel staan voor die 2 dagen. Als er grote weerstand is tegen het
kampioenschap op één dag, laten we het op twee dagen staan. Hij zegt toe eind 2017 hier
uitgebreid bij stil te willen staan.
Er ontstaat een discussie over de datum keuze voor de kampioenschappen. De data vallen
midden in de zomervakantie. Dhr. Wim Romijn laat weten dat de kampioenschappen drie
tot maximaal zes weken voor de Hippiade moeten plaatsvinden.
Dhr. Clemens Bokkers merkt op dat mensen niet deelnemen aan de selectie i.v.m. de
vakantie. Hij stelt voor met de KNHS te gaan praten over het vastgestelde aantal weken
voor de kampioenschappen. Ook merkt hij op dat het voor verenigingen organisatorisch
moeilijk is om vrijwilligers in de bouwvak te krijgen. Men kan moeilijk(er) vrij krijgen als
er collega’s op vakantie zijn.

445
De voorzitter zegt toe dit mee te nemen als suggestie naar de KNHS en te zullen
bespreken of het aantal weken teruggebracht kan worden.

455

Er wordt gevraagd waarom op de eerste selectie wedstrijd het aantal afvaardigingen naar
de Regio kampioenschappen wordt bepaald? Als dat op “een slechte locatie” is, of het
terrein is niet naar wens, dan komt er niemand.
Dhr. Wim Romijn laat weten dat je ergens moet beginnen een berekening te maken.
Peildatum is op basis van wat er op eerste selectie wedstrijd plaatsvind. (25 % KNHS
aantal en 75% is selectie aantal). Aan de kringen om te zorgen dat de 1e selectie op een
goede locatie verreden wordt.

460

Dhr. Fred Schoenmaker merkt op dat het nodig is om meer balans te gaan geven aan de
kampioenschappen. Er komen teveel regels. Dhr. Wim Romijn vult daarin aan met de
opmerking dat ruiters niet aan de selectie deelnemen omdat ze tussendoor niet kunnen
promoveren. De KNHS wil daar niet vanaf.

450

465

Dhr. Wouter Hazeleger speelt hierop in met de vraag hoe ver we er nog vanaf zijn voor
vrije inschrijvingen voor kampioenschappen gaan gelden.
Dhr. Wim Romijn laat weten dat hij geen idee heeft, maar voor een vrije inschrijving in
Gelderland kan hij het voor de paarden niet in twee dagen organiseren. Hij geeft uitleg
over de werkwijze waarbij hij 48 geselecteerde combinaties verdeeld over 2 ringen van
24.
Bij een vrije inschrijving weet hij niet wie goed en slecht zijn.

470

De voorzitter zegt toe dit aandachtspunt mee te zullen nemen.

9 Rondvraag

Er zijn geen vragen.

475

10 Sluiting
480

De voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor de komst en
spreekt zijn waardering uit voor de enthousiaste inbreng en de belangstelling tijdens deze
vergadering.
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