Welkom
Kring vergaderingen
KNHS Regio Noord-Brabant
Voorjaar 2018

Visie KNHS Regio Noord-Brabant

Wij staan als KNHS Regio
Noord-Brabant voor een
passend sportaanbod voor
zowel de recreatieve als de
wedstrijdgerichte
paardensporter
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KNHS Regio Noord-Brabant:
Kerncijfers

Wedstrijden in 2017
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•

157 verenigingen (is 33% van de totale 467 verenigingen) plus 24
licentiehouders hebben wedstrijden georganiseerd op 182 locaties

•

Er waren in totaal 1146 (deels gecombineerde) wedstrijden aangevraagd

•

Plaatsgevonden wedstrijden:
• 734 dressuurwedstrijden (14 per week)
• 587 springwedstrijden (11 per week)
• 3 eventing wedstrijden gecombineerd pony’s en paarden

•

Voor de pararuiters waren er 2 wedstrijden. Dit buiten de Internationale
wedstrijden.

KNHS Regio Noord-Brabant:
Kerncijfers van begin 2018
Totaal 25.489 paarden liefhebbers aangesloten bij de KNHS in Noord-Brabant:
•

63 FNRS bedrijven:
• 8.177 bij de KNHS aangesloten leden
• 163 startpassen is gestegen sinds eind 2015 met 87 startpassen

•

467 Paarden en pony verenigingen:
• 9.728 leden exclusief (dubbele) lidmaatschappen

•

2.487 Recreatie leden - ruiterbewijs houders, nog weinig contact met
deze doelgroep

•

5.097 overige individuele leden

Aantal leden KNHS in Nederland:
• in 2015
197.280 leden
• in 2016
183.052 leden
• in 2017
176.496 leden, een daling van dik 10 % sinds 2015
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KNHS Regio Noord-Brabant:
Kerncijfers van begin 2018
Verdeling aantal mannen en vrouwen
Mannen tot 21 jaar (4%)
Mannen vanaf 21 jaar
(11%)
Vrouwen vanaf
21 jaar (38%)

Vrouwen tot 21
jaar (47%)
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KNHS Regio Noord-Brabant:
Kerncijfers van begin 2018
Aantal starts op wedstrijden in 2017
•

Noord-Brabant heeft 8.200 paarden startpassen en 1.937 pony startpassen

•

Dressuur:
• Pony’s 17.915 starts door 1.182 sporters (15 starts per sporter)
• Paarden 38.074 start door 2.798 sporters (13,5 starts per sporter)

•

Springen:
• Pony’s 9.829 starts door 617 sporters (15 starts per sporter)
• Paarden 34.248 starts door 1.223 sporters (28 starts per sporter) hoger
aantal vermoedelijk door starten van semi profs

•

Eventing:
• Kan veel meer start krijgen maar nu te weinig wedstrijden in Brabant
• Pony’s 227 starts
• Paarden 628 starts
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Belangstelling voor de selectie wedstrijden

Indoor

Verschil

2016-2017

2017-2018

Dressuur

748

734

Springen

483

Dressuur
Springen

Outdoor

Verschil

2016

2017

-14

867

821

-46

477

-6

501

523

22

1004

967

-37

1047

1022

-25

1135

972

-163

1172

1061

-111

Pony's

Paarden
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Evaluatie KNHS Brabantse Indoor
Kampioenschappen 2018 te Schijndel &
St Oedenrode

Wij hadden:
• 254 pony’s in dressuur (40 minder dan 2017)
• 267 pony’s in het springen(zelfde als in 2017)
• 212 paarden in dressuur(18 meer dan in 2017)
• 291 paarden in het springen(3 meer dan in 2017)
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Dressuur successen van onze paarden op
NK Indoor 2018
Plaats Naam ruiter/amazone

Naam paard

Cat. klasse Vereniging

1 Tessa De Groot

Infinity B

P

B

Antonius

Riel

2 Anouk Ivits

Iris

P

L2

Heideruiters

Leende

2 Lars Op 't Hoog

Handretti

P

M1

PPH Horstdravers

Haghorst

3 Nienke Monden - Otjens

Fjèro

P

Z1

Concordia Florebit

Etten-leur

2 Dana Van Lierop

Dodge Raider

P

Z2

Sint Jan

Helmond

3 Neelke Van Kollenburg

Feline

P

ZZL

PPH Horstdravers

Oirschot

Tessa de Groot
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Woonplaats

Dressuur successen van onze pony’s op
NK Indoor 2018
Plaats Naam ruiter/amazone Naam pony
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Cat. klasse

1
2

Nick Van Doorn
Naita van der Velden

Isabel
Woldberg's Tobias

A/B
C

3

Quinty Van der Lee

Nandor

1

Nina Van Rooij

2

B
B

Vereniging

Woonplaats

Cowboys Berlicum
Pikeurtjes

Berlicum Nb
Gemonde

D/E B

Ars Longa

Haarsteeg

Chico

A/B

L2

St. Jacobus

Sint-michielsgestel

Louise Hooijen

Jolly Jumper

A/B

L2

Irene-Bosruiters

Waalre

1

Lynne Van Erp

King

C

L2

Heesch

2

Xena Krijnen

Sörbys Bentley

D/E L2

Kleine
Heemskinderen
Duyksehoef

3

Lara Van Gaal

Den Östrik's Jaron

D/E L2

St. Jacobus

Sint-michielsgestel

2

Jill Van Hooff

Madonna

A/B

Duinrakkertjes

Elshout

1

Romy Bertelink

wielbraek's firefly

D/E M1

Duyksehoef

Eindhoven

1

Micky Schelstraete

Schierensees Mithril

D/E M2

St. Jacobus

Gemonde

1

Senna Van de Gevel

Sarina Ks

C

Klavertje Vier

Tilburg

1

Lieke Schoenmakers

Iduno

D/E Z1

Edele Ros

Haaren

2

Sanne Buijs

Happy Feet

D/E Z1

Sint Michaël

Heusden Gem Heusden

1

Micky Schelstraete

Elin's Noncisdador

D/E Z2

St. Jacobus

Gemonde

2

Evi Van Rooij

King Stayerhof's Jango

D/E Z2

St. Jacobus

Sint-michielsgestel

M1

Z1

Helvoirt

Spring successen van onze paarden op
NK Indoor 2018
Plaats Ruiter

Paard

Klasse

Vereniging

Ver.plaats

2

Marloes Thoonen

Hoby keysershof

L

Vrolijke Dravers

Oeffelt

1

Bas Moerings

Hervesther

M

Heer Jan's Ruiters

Oud Gastel

3

Cheyenne Van Gog

El Salvador

M

Hoefke (HSV)

Deurne

3

Marwin Van den Nieuwenhuijzen Fuji

Z

Nijnselse Ruiters

Nijnsel

Bas Moerings
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Spring successen van onze pony’s op
NK Indoor 2018
Plaats Ruiter

Paard

Kl. Cat. Vereniging

Ver.plaats

3

Stella Heijligers

Tas Valley Suzanne

B

B t Gulden Spoor

Asten

2

Emma Heijligers

Hamtaro

B

C t Gulden Spoor

Asten

3

Louise Verweij

Finta

L

D Tilburgse RV 't Zandeind Tilburg

1

Fleur Timmermans

Precious Diamond D

Z

C De Enclaveruitertjes

Baarle-Nassau

3

Julia Van der Heijden

Samos

Z

C Breda

Breda

2

Fleur Leemans

Orchid's Lonette

Z

D De Drie Beerzen

Oost W Middelbeers

Fleur Timmermans
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Balans en jaarrekening 2017
KNHS REGIO NOORD BRABANT

UITGAVEN

INKOMSTEN
Realisatie Begroting
2017
2017

Realisatie
2016

Kringafdrachten
Vergoedingen secretariaat en penningmeester
Vergoedingen bestuur, notuliste en commissies
Vergaderkosten bestuur, ALV, kringen en
commissies
Kosten Website, Software,
secretariaatsbenodigdheden
Materiaalkosten incl. afschrijving
Representatiekosten
Bankkosten, rente en verzekeringen
Kosten recreatie
Algemene kosten
Promotie PR Regio
Kampioenschappen

19015
5000
11338

16625
5000
9750

16837
5000
13967

3403

3000

3827

2184
1605
430
1101
1488
535
759
49681

500
500
1000
100
0
500
1500
7500

1709
0
1550
531
327

44620

Trainingen - KNHS selectie
Jurybijscholing
Activiteiten recreatie

42088
4517
914

10000
0
0

40827
0
0

Totaal

144057

55975

129194

Resultaat

-16743

-11225

-5445

Realisatie Begroting Realisatie
2017
2017
2016
KNHS bijdragen
Sponsoring Regio

52129
5000

42750
0

49688
1200

Kampioenschappen
Trainingen - KNHS
selectie
Jurybijscholing
Activiteiten recreatie

30941

0

30045

35435
3709
100

2000
0
0

42816
0
0

127314

44750

123749

Totaal

RESULTAAT REALISATIE 2017 (INKOMSTEN MINUS UITGAVEN):
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€- 16.743

Stand van zaken Meerjaren Beleidskader
KNHS meerjarenbeleidskader goedgekeurd op 19 maart 2018
• Het nieuwe meerjarenbeleidskader van de KNHS werd in de
najaarsvergadering eind 2017 al aan de Ledenraad gepresenteerd en
tijdens de voorjaarsvergadering werd deze definitief goedgekeurd.
• De belangrijkste speerpunten in de nieuwe meerjarenvisie zijn:
‘Van hand veranderen’, de wedstrijdsport leuker, flexibeler en
laagdrempeliger maken,
• Topsportsuccessen tijdens de FEI World Equestrian Games in Tryon USA, de Olympische en Paralympische Spelen 2020 in Tokyo,
• ‘Buitenrijden, buitengewoon genieten’ met de lancering van een nieuw
online buitenrijplatform,
• Het bevorderen van paardenwelzijn en de positieve rol van het paard
in de maatschappij.
• Naar een meer servicegericht sportbond en een financieel gezonde
exploitatie.
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Samenstelling Regio Bestuur
Samenstelling bestuur op dit moment, bestaande uit 9 leden:
Functie
Naam
Kringvertegenwoordiging
Voorzitter
Jacques van der Harst
geen
Vicevoorzitter
Mirjam van Lanen
Noord Oost-Brabant
Secretaris
Peter Timmers
Eindhoven de Kempen
Penningmeester
John Dielissen
Hart van Brabant
Dressuur en opleidingen Gert-Jan de Reus
geen
Materialen/prijzen
Ton van Overbeek
Hart van Brabant
Recreatie
Bastian van der Ende
geen
Media/Springen
Ad Mulders
geen
JRB/Eventing
Nicole Vergouwen
West-Brabant
• Regio bestuursleden komen graag naar kring vergaderingen om
Regio en KNHS zaken te communiceren
• Twee maal per jaar extra bijeenkomst met alle kringbesturen
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Stand van zaken KNHS
Tijdslijn KNHS perikelen:

1. 6 november 2016: aankondiging in dienst treden van Rens Plandsoen als algemeen
directeur per 5 december 2016. Hoge verwachting door achtergrond in bedrijfsleven.
2. 7 december 2017: Het KNHS-bestuur zet Rens Plandsoen op non-actief. Reden hiervoor is
een verschil van inzicht in de wijze waarop aan de organisatie leiding moet worden
gegeven. De Ledenraad is verrast en niet blij met het op non-actief stellen van Rens.
3. De KNHS-begroting 2018 is fors aangepast op advies van de financiële commissie van de
Ledenraad. Deze aangepaste begroting is door de Ledenraad in november geaccordeerd.
4.

21 december 2017: aanstelling van Theo Fledderus als interim algemeen directeur na
overleg tussen ledenraad en Bestuur. Theo was voormalig werkzaam bij KNSB/NOC/NSF.

5. 10 januari 2018: aanstelling intermediairs Werners en Sevinga.
6. Als uitkomst van het overleg tussen de Ledenraad en de intermediairs zijn op 19 maart
(volgens het aftreding schema) Theo Ploegmakers en Max Bentum afgetreden en zijn 2
nieuwe bestuursleden voor het KNHS bestuur gekozen, waarvan 1 voorzitter en 1 lid. In
juni moet nog een bestuurslid voor recreatie worden gekozen.
7. Er is weer volledig vertrouwen bij de Ledenraad voor de toekomst met de nieuwe
bestuurssamenstelling.
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Stand van zaken KNHS
Cees Roozemond voorzitter van de KNHS
De ledenraad van de KNHS heeft in haar
vergadering van 19 maart de in Bergen (NH)
woonachtige Cees Roozemond (geb. 1959)
benoemd als nieuwe voorzitter. Hij volgt Theo
Ploegmakers op. Cees Roozemond was vele jaren
voorzitter van de Koninklijke Vereniging het Friesch
Paarden Stamboek (KFPS). Daar trad hij aan in een
uitermate roerige tijd en wist in zeer korte tijd deze
organisatie de rust terug te brengen.

Als opvolger van Max Bentum is
Aukje Kroondijk op 19 maart door
de ledenraad van de KNHS gekozen
als bestuurslid breedtesport.
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Fora update
Fora leden
Discipline eventing:
René van der Loo

Discipline dressuur:
Cindy Heijligers

Discipline springen:
Marius Bens
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Fora update: Eventing
Regiotrainingen Eventing hebben plaatsgevonden en waren een groot
succes, ondanks dat de oefencross verplaatst was naar een week later
i.v.m. de weersomstandigheden.
De Regiokampioenschappen:
Eerste kampioenen zijn al bekend (C-pony’s in Alphen-Chaam).
Verdere eventing kampioenen worden bekend gemaakt afhankelijk van de
verreden wedstrijden in Etten Leur.
Er komt een nieuwe eventing wedstrijd te Leende.
Er is altijd informatie op de Regio website te vinden
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Fora update: Dressuur
Er is besloten toch verder te onderzoeken naar de mogelijkheden van leeftijd
gericht sportaanbod.
Hoe dat er precies voor onze sport uit zou kunnen zien is nog lang niet vast
gelegd maar we gaan wel wat schaduwlijsten maken van enkele wedstrijden
en er is een idee voor een pilot.
Het plan is nu om communicatie op te gaan zetten richting de leden. Voor hun
gaan wij het e.e.a. op een rij zetten en publiceren en daarop kunnen zij hun
feedback en ideeën geven.
Daarnaast gaat dit komende seizoen een pilot draaien voor toezichthouder
voorterrein.
We hebben een werkgroepje gevormd om mee te praten over het
licentiereglement.
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Fora update: Springen
Marius Bens is vanaf 5 maart 2018 het nieuwe KNHS forum lid voor het
springen en vertegenwoordigd de Regio Noord-Brabant bij de KNHS
Marius Bens woont in Velp. Marius is vanaf zijn 14e
actief in de paardensport. Vanaf zijn schooltijd heeft
hij enkele jaren in de manege van zijn ouders
gewerkt. In die tijd heeft hij zijn instructeursdiploma
en zijn parcoursbouwersdiploma gehaald. Hij heeft
circa 30 jaar als actief ruiter deelgenomen aan
concoursen, en daarnaast veel les gegeven, zowel
spring- als dressuurles. Parcoursbouw heeft hem
altijd erg geboeid en hij is nu sinds 25 jaar actief als
parcoursbouwer tot 1.40 m niveau.

Marius heeft veel zin om mee te helpen om de
springsport in Noord-Brabant naar een hoger niveau
te brengen.
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Actieplan
Recreatie 2018 en later
Evenementen
KNHS Regio Noord-Brabant

KNHS in de Regio Noord-Brabant

•
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•

•

Introduceren van recreatie pakketten op
evenementen binnen én buiten de paardensport in
het najaar van 2018.
Samen met de regioconsulenten kunnen we zo meer
bekendheid geven aan de recreatietak binnen de
KNHS en contacten leggen op het gebied van
recreatie in de regio.
Dit alles in nauwe samenwerking met de FNRS.

Focuspunten KNHS Noord-Brabant
Recreatie 2018
Buitenrij
platform

Social Media

Regelmatig berichten plaatsen om facebook regio Brabant.
En maken van en plaatsen van promotie clips.

Buitenrijden
Route netwerk

Paardrijden in vrije natuur laagdrempelig, toegankelijk en veilig
houden. En opschoondagen op ruiterroutes organiseren.
In samenwerking met Visit Brabant het ruiterroute netwerk
verder uitrollen.

Nice to have
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Online buitenrij platform ontwikkelen en inrichten, inclusief
de buitenrij app voor ruiters. Beschikbaar in mei 2018 vullen
met informatie uit Brabant.

Recreatieve events en Hippisch toerisme bevorder het ruiter en
men bewijs op laagdrempelig aanbieden op diverse locaties in
de regio Brabant in met verengingen en FNRS bedrijven.

KNHS Brabantse Outdoor
Kampioenschappen 2018
•
•
•
•

28 Juli Pony’s
29 Juli Paarden
Para dressuur
RV De Peelruiters in
Westerbeek
• Locatie: Stichting
evenementen terreinen
Stevensbeek aan de
Radioweg
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KNHS Regio Para Outdoor
Kampioenschappen2018
• Op de KNHS Noord-Brabantse Outdoor Kampioenschappen
2018 zal voor de eerste keer het Brabantse Kampioenschap
voor Para dressuurruiters worden verreden.
• Het gaat hierbij om twee rubrieken:
o één kampioenschap in handicap
voor de Grades 1, 2 en 3
o één kampioenschap in handicap
voor de Grades 4 en 5.

•
•
•
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Zondag 29 Juli 2018 Para dressuur
Demi Vermeulen, Nicole den Dulk
en Rixt van der Horst
RV De Peelruiters in Westerbeek
Locatie: Stichting evenementen terreinen Stevensbeek

KNHS Brabantse Indoor
Kampioenschappen
2019
Brabantse Indoor Kampioenschappen 2019:
• Januari 25, 26 en 27: Dressuur Paarden
• Februari 1, 2 en 3: Dressuur Pony’s
• Februari 10: Team Kampioenschap
• Locatie: ??????

• Februari 16 en 17: Springen Pony’s
• Februari 23 en 24: Springen Paarden
• Locatie: ??????
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KNHS Brabantse
Outdoor Kampioenschappen
2019
Brabantse Outdoor Kampioenschappen 2019:
• 20 Juli 2019: Springen en Dressuur Pony’s
• 21 Juli 2019: Springen en Dressuur Paarden
• Locatie: ???????

Brabantse Eventing Kampioenschappen2019:
• Data: ???????
• Locatie: ???????

27

Mededelingen

• Als proef gaat Boxtel bijvoorbeeld een dressuur
rubriek uitschrijven voor mensen met 1 actieve
startpas en een rubriek voor mensen met meerdere
actieve startpassen. De controle op het aantal
startpassen ligt dan wel altijd bij de
wedstrijdorganisatie.
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Hippiade anders waarom?
Uit Noord Brabant konden wij voor de onderstaande pony klassen de volgende
aantallen afvaardigen naar het Indoor NK 2018 te Ermelo.
Dressuur:
Klasse B/AB
Klasse B/C
Klasse B/DE
Klasse L1/DE

19 starts 1 afgevaardigd
20 starts 1 afgevaardigd
40 starts 1 afgevaardigd
24 starts 1 afgevaardigd

Springen:
Klasse B/AB
Klasse B/C
Klasse B DE

28 starts 1 afgevaardigd
32 starst 1 afgevaardigd
60 starts 1 afgevaardigd

Dit zijn in onze ogen te weinig afgevaardigden, zeker gezien het aantal
pony’s in de andere regio’s
29

Voorbeeld Hippiade 2019 anders

Voorbeeld van de Hippiade in 2019 tijdens de laatste
week van de gezamenlijke schoolvakantie in
Nederland
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Inschrijfgeld selectiewedstrijden

• Binnen de kringen was er discussie over
inschrijfgelden van selectiewedstrijden.
• Er is afgesproken tussen Regio en Kringen:
• inschrijfgeld voor paarden maximaal € 15
• inschrijfgeld voor pony’s maximaal € 8.
• Dit geldt alleen voor de selectiewedstrijden!!!
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Pavo / KNHS
Beloftetrainingen
van het talenten
plan 2018/2019
Wat houdt het in:
De Beloftetrainingen zijn bedoeld om jonge ambitieuze ruiters en amazones in zowel
hun rijtechniek als kennis van de paardensport een goede basis aan te leren waar ze
de rest van hun sportcarrière van kunnen profiteren. Met een team enthousiaste
trainers en vakmensen begeleiden we deze talenten middels dressuur of spring en
mentale trainingen naar een hoger niveau in de disciplines dressuur en springen. Op
de selectiedag wordt bepaald of men voor deze Beloftetraining in aanmerking komt.

Selectie datum:
????????
Locatie:
Paardensportcentrum
Olympic te Uden

Voor wie:

Opgeven voor de selectiedag:

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

Inschrijven doe je door een e-mail te sturen aan:
wsnoordbrabant@gmail.com
Je ontvangt dan een inschrijfformulier waarop je alle
benodigde informatie kunt vermelden.

Mentale training:
• M. Schreuder
Belofte Spring training:
• J. Ansems
• T. v.d. Broek
• J. Raijmakers
Belofte Dressuur
training:
• R. Beekink
• M. van Baalen
• S. van Deursen
• M. van Lanen

Ondersteund door: Academy Bartels, Team Piet Raijmakers, Stal van der Vleuten en Dressuurstal Van Baalen
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Pavo / KNHS Regiotrainingen van het
talentenplan 2018/2019

Wat houdt het in:
De Regiotrainingen zijn bedoeld voor de beginnende ruiters en amazones die interesse hebben om
zich verder te bekwamen in de sport. Deze trainingen worden decentraal in de Regio Brabant
gegeven. Dit moet gezien worden als een uitgebreide basistraining. De Regiotrainingen zijn
bedoeld om jonge ambitieuze ruiters en amazones in zowel hun rijtechniek als kennis van de
paardensport een goede basis aan te leren waar ze de rest van hun sportcarrière van kunnen
profiteren. Tevens is dit een mogelijkheid voor de paarden en pony’s cat. D en E om na deze
training door te stromen naar het Belofte plan. Met een team enthousiaste trainers en vakmensen
begeleiden we deze talenten middels dressuur of spring en mentale trainingen in de disciplines
dressuur en springen! Op de selectiedag wordt bepaald of men voor deze training in aanmerking
komt.

Selectie datum:
????????????
Locatie:
Paardensportcentrum
Olympic te Uden

Voor wie:

Opgeven voor de selectiedag:

Ruiters en amazones geboren in het jaar 1996
t/m 2007, die actief zijn in de disciplines
springen of dressuur. Met een paard of met een
pony cat. C D of E.

Inschrijven doe je door een e-mail te sturen aan:
wsnoordbrabant@gmail.com
Je ontvangt dan een inschrijfformulier waarop je alle
benodigde informatie kunt vermelden.

Mentale training:
• M. Schreuder
Belofte Spring training:
• J. Ansems
• T. v.d. Broek
• J. Raijmakers
Belofte Dressuur training:
• R. Beekink
• M. van Baalen
• S. van Deursen
• M. van Lanen
Regio training:
• Nog verder te bepalen en
afhankelijk van de
inschrijvingen

Ondersteund door: Academy Bartels, Team Piet Raijmakers, Stal van der Vleuten en Dressuurstal Van Baalen
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Eventing training 2018/2019

•
•
•
•

4 Praktische Eventing trainingen, springen
1 Theorie les
Gastexpert
Als afsluiting een onderlinge
oefenwedstrijd
Docenten: René van der Loo
Renske Kroeze
Opgeven voor de selectiedagen (te bepalen):
Inschrijven doe je door een e-mail te sturen aan:
wsnoordbrabant@gmail.com
Je ontvangt dan een inschrijfformulier waarop je alle
benodigde informatie kunt vermelden.
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Jurybijscholing KNHS Regio Noord-Brabant
en Zeeland door middel van coaching
Dressuur:
• Tijdens winterseizoen 2017/2018 zijn er 13 succesvolle
jurybijscholingen gehouden
• Er zijn 12 jurybijscholingen in het winterseizoen van
2018/2019 gepland. Deze zijn bedoeld voor de juryleden uit
de beide regio’s die de bijscholing nog niet hebben gevolgd.
• Er worden geen andere bijscholingen voor dressuur meer
gegeven.
Springen:
• Voor het stijl beoordeling bij B springen wordt gewerkt aan
een bijscholing met dezelfde principes.
Afdelingsdressuur:
• Jury bijscholing voor afdelingsdressuur gaan wij ook
meenemen in dit bijscholing programma.
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Jurybijscholing KNHS Regio Noord-Brabant
en Zeeland door middel van coaching
Evaluatie Jurybijscholingen Noord-Brabant/Zeeland
2017/2018

gemiddeld
cijfer

Aantal deelnemers: 149
De opzet van de bijscholing
De uitwisseling/discussie met andere deelnemers
De mate waarin de bijscholing aan uw verwachting heeft voldaan
Het niveau van de bijscholing
De presentatie van de coach
De plaats waar de bijscholing is gehouden
De hoogte van de eigen bijdrage
De tijdsduur van de bijscholing
Welk cijfer geeft u de bijscholing in zijn geheel
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8,7
8,5
8,4
8,5
8,8
8,6
7,7
7,9
8,3

KNHS Regio Noord-Brabant
Trainersplatform bijeenkomst voor dressuur,
eventing en spring instructeurs op 7 mei 2018
Doelgroep van deze bijeenkomst:
Dressuur, eventing en spring instructeurs die lid zijn van een KNHS-vereniging in NoordBrabant en tevens staan vermeld op de KNHS lijst van instructeurs met minimaal niveau HI4.
•

Het Brabants Trainersplatform is een initiatief van de KNHS Regio Noord-Brabant in nauwe
samenwerking met Academy Bartels. Het doel van het Trainersplatform is om bij hoog
gemotiveerde instructeurs de kennis van het paard, het rijden en de kunst van het
overbrengen van de rijkunst te verbeteren. Hierbij wordt van de deelnemende trainer
verwacht dat hij of zij een actieve en positieve bijdrage levert aan dit initiatief.

•

De eerste Trainersplatform bijeenkomst op 19 februari was uitdagend en inspirerend. Wij
willen graag het trainersgroep vergroten met gemotiveerde instructeurs die hun kennis
willen verbreden en willen bijdragen aan het verhogen van het niveau van de paardensport
in Noord-Brabant.
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Regionaal Opleidingspunt
Doelstellingen Regionaal Opleidingspunt

1. Er is één persoon waar officials terecht kunnen in de regio voor
vragen en ondersteuning.
2. Het organiseren van bijscholingen in de regio ( zowel
officialbijscholingen als instructeursbijscholingen).
Wat is er nodig om deze doelstellingen te realiseren?
Aanspreekpunt voor officials in de regio
Het idee om een coach in te zetten wordt in het land goed
ontvangen. Men is het eens over de taken van een coach in de regio.
Wat zou een coach moeten doen:
• Aanspreekpunt bij problemen.
• Nieuwe juryleden op weg helpen.
• Begeleiden van juryleden.
38

Selectie wedstrijden
Voorstel van de kringen om een commissie uit de 6
kringen te vormen om het idee te ontwikkelen en een
voorstel te maken voor praktische uitvoering van
kringgrens overschrijdende selectie wedstrijden in
winter van 2018/2019!!!
Actie: De kringen hebben inmiddels afgevaardigden
opgegeven voor dit overleg.
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KNHS Regio Pony springcompetitie 2018
• Er is het idee om een provinciale competitie te starten.
• Jeugdige ruiters en amazones uit de hele regio laten
deelnemen aan spring wedstrijden met als einddoel een
finale tijdens Indoor-Brabant.
• Er is belangstelling en initiatief vanuit Indoor-Brabant.
• Contact met Anky van Grunsven.
• Nog geen naam voor de competitie.
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VOG – Verklaring Omtrent Gedrag
KNHS advies voor sportaanbieders:
Zorg voor een recente VOG – 2018 bij de:
- Bestuurders
- Instructeurs
- Examinatoren
- Vrijwilligers
- Officials … etc.
Voor een veilige sportomgeving. Maar ook de
MeToo discussie en incidenten bij andere
sporten.
Mogelijkheid gratis VOG.
KNHS-vertrouwenspersoon voor contact.
Meer praktische informatie volgt, maar staat
ook op de site van NOC*NSF:
www.nocnsf.nl/vog
41

AVG - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Inspanningswet (net als Arbo)
1. Juridisch:
Zaken juridisch vastleggen, bv. privacy policy.
2. ICT:
Software- en virusscanners up-to-date.
Veilige back-up’s om persoonsgegevens te
beschermen.
3. Organisatie-procedures:
Interne procedures vastleggen, bv. over
gegevens ex-leden. Leg vast wie waar toegang
toe heeft.
4. Opleiding:
Medewerkers/vrijwilligers informeren/
opleiden omtrent wetgeving. Wat mogen zij
wel en wat niet? Maar bovenal ook:
wie wordt hiervoor verantwoordelijk?
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AVG - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Samen met de FNRS toegang tot gratis code

•
•

Verenigingen met eigen accommodatie
gericht op ondernemers en de KNHS
verenigingen met een eigen accommodatie en
eventueel personeel in dienst en vrijwilligers
Verenigingen zonder eigen accommodatie:
minder uitgebreide versie, ICT-infrastructuur
minder ingewikkeld en veelal geen personeel,
maar met vrijwilligers wordt gewerkt.
Voor kleine verenigingen:
gratis informatieblad AVG

•

•

•
•

Binnenkort alle info op de KNHS site
Vragenuurtje in april
https://avgverenigingen.nl
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De Nederlandse paardensport in cijfers
1,2 miljoen paardensportvolgers in Nederland
• 500.000 actieve paardensporters in Nederland
• 178.000 KNHS-leden ( 2/3 met eigen paard) 6e bond van
Ned.
• 80% = vrouw
• 3e sport Ranking Olympische Zomerspelen met 26 medailles
• 17 miljoen buitenritten per jaar
• 7.300 evenementen per jaar
• 765.000 wedstrijdstarts per jaar op 7500 KNHS-wedstrijden
• 6.600 paardenbedrijven in Nederland
• Omzet in de sector van 1,8 miljard
• Groot online mediabereik met 100.000 unieke bezoekers per
maand op www.knhs.nl en 40.000 facebookvolgers
• Ledenmagazine Paard&Sport bereikt 2 x p.j. 175.000 lezers
• Meer dan 300.000 bezoekers op het KNHS-centrum jaarlijks
• EK 2015 1,2 miljoen mediawaarde kranten en 20u tv
NOS/Eurosport
•

2016

Topsportprogramma
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijtechniek
Mentaal
Fysiek
Veterinair
Eigenarenbeleid
Technologie
Trainingskampen
Talentenplan
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Doelstelling
KNHS Talentenplan
•
•
•
•
•

Investeren in talent met toewijding
Afstand tussen talentontwikkeling en
topsport verkleinen
Succesvolle doorstroom van
Beloften naar jeugdkaders
Succesvolle doorstroom van
jeugdkaders naar seniorenkaders
Topsport gestuurd Trainersplatform
met als doel prestaties in de
topsport te stimuleren en te streven
naar kennisverbreding en
kennisoverdracht
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KNHS Talentenplan in cijfers
• 42 Internationale Talenten
o 12 leden van het KNHS
Talententeam
o 10 kaderleden U25
o 30 kaderleden Young Riders
• 60 Nationale Talenten
o 30 kaderleden Children and
Juniors
o 30 kaderleden Pony’s
• 100 Beloften
o 135 deelnemers KNHS
Talentendag
• 40 Perspectieven in de disciplines
Mennen, Endurance, Voltige en
Reining
47

Talentenkijkwijzer

Goede rijtechniek

Wil beter w orden Presteert onder
Veel
druk
paardenkennis

Is manager /
ondernemer

Is teambuilder
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KNHS Talententeam
• Talenten worden gekozen door de
bondscoaches. Criteria:
o Kandidaten hebben een reële
kans om te zijner tijd door te
stromen naar het Olympisch
kader senioren;
o Kandidaten zijn ‘coachable’;
o Kandidaten vallen in de
leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar.
• Stalbezoeken en
themabijeenkomsten
• Individuele begeleiding op basis
van POP
• Verkiezing Talent van het Jaar,
geldprijs van € 5.000,-
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KNHS Talentenplan
• Succesvolle doorstroom naar
seniorenkader
• Deelgenomen aan FEI
kampioenschappen:
o Danielle Heijkoop, Diederik
van Silfhout
o Maikel van der Vleuten, Gerco
Schröder, Frank Schuttert,
Willem Greve
o Tim Lips, Elaine Pen
o Rixt van der Horst
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FEI World Equestrian Games™
Tryon 2018
12 t/m 23 September 2018
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Pistes
• ‘International Arena’: Dressuur,
Springen en Eventing (springen).
Capaciteit 20.000 plaatsen
• ‘Tryon Stadium’: Para-Dressuur en
de Eventing dressuur. Capaciteit
wordt momenteel uitgebreid naar
8.000 tot 10.000 plaatsen
• ‘Driving Stadium’: finish van de
Endurance en Mennen Dressuur en
Vaardigheid. Capaciteit 3.000
plaatsen
• ‘Indoor Arena’: Reining en de
Voltige. Capaciteit 5.000 plaatsen

9

Vlucht paarden
Luik - Greenville (v.v.), vliegtijd 9.20 uur
•
•
•
•
•
•
•
•

Reining: 2 -16 september 2018
Endurance: 2 - 16 september 2018
Dressuur: 4 - 17 september 2018
Eventing: 5 - 18 september 2018
Para dressuur: 9 - 23 september 2018
Voltige: 10 - 24 & 11 - 26 september 2018
Springen: 12 - 24 september 2018
Mennen: 14 - 25 september 2018

PAQ – Pre Arrival Quarantaine
• Tryon International Equestrian Center (48 uur quarantaine)
• Teamveterinair en 1 of 2 grooms (afhankelijk van het aantal paarden)
toegestaan
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Omvang delegatie
•
•

Paarden: 46
Personen: 103
o Deelnemers: 39
o Bondscoaches / teamtrainer: 9
o Teamveterinairs: 7
o Technisch directeur en
teammanagers: 3
o Grooms: 40
o Longeur: 3
o Hoefsmid: 1
o Fysio: 1

•

Equipment: totaal 3 containers
o 4500 kg hardvoer
o 10.000 kg hooi
o 11.500 kg zadelkisten
o 6
dressuurkoetsen/marathonwagens
o 5.000 kg overig zoals fietsen,
stoeltjes, koelkastjes etc.

NB: Teams worden per discipline ondergebracht in hotels (geen “Nederland hotel”).
Paarden worden per discipline gestald.

9

9

Sponsors
Pavo paarden voer (belofte training)
Van Zoom advocatuur (belofte training)
Hoofdsponsor van de regio
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Bedankt voor jullie aandacht!
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