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Nieuwsbrief
KNHS Regio Zuid-Holland
EVENTING KAMPIOENEN REGIO ZUID-HOLLAND
Dit jaar was Recreatiegebied Vlietland voor de 10e keer de locatie waar ook
het KNHS Regio Kampioenschap wordt verreden. Voor parcoursbouwers Kees
de Jong en Martin Spruijt is het elk jaar weer een uitdaging om een gevarieerd parcours neer te zetten, met hindernissen die variëren in moeilijkheidsgraad. Naast bekende hindernissen, zoals de waterhindernis, de wal en
de afsprong, weet hij elk jaar weer der ruiters te verrassen met nieuwe combinaties. Dit jaar waren dat de 3 boerenwagens en het rieten dak. Paardensportverenigingen ‘de Blesruiters’ uit Stompwijk en ‘Koningin Emma’ uit Wassenaar organiseerden het evenement gezamenlijk.

Data Regio Kampioenschappen:
 27 juli Springen Paarden + VK Paarden te
Waddinxveen
 3 augustus Dressuur +
Springen + VK Pony’s
en Afdelingsdressuur
te Waddinxveen
 9 augustus L2 t/m ZZL
Dressuur Paarden te
Heerjansdam
 10 augustus B t/m ZZL
Dressuur Paarden te
Heerjansdam

De regiokampioenen zijn:
Klasse Z paarden: Dexter Biersteker met Chai-Valley’s Azkaban—PSV
Kon.Emma
Klasse L paarden: Tom van den Ende met Zhivago—LR De Palensteynruiters
Klasse B paarden: Lisa Dol met Crazy 4U—RV De Voorruiters
Klasse Z pony’s: Jet van ’t Zelfden met Fireball—PC De Develruiters
Klasse M pony’s: Jet van ’t Zelfden met Bonny—PC De Develruiters
Klasse L pony’s: Manon van de Kraan met Urose—PC De Blesruiters
Klasse B pony’s: Daphne Fidecius met Lions Moneypenny—PC De Develruiters
Dexter Biersteker

Data Hippiade 2013
Zaterdag 31 augustus—
Hippiade Pony’s,
Afdelingsdressuur en VK
Pony’s, Voltige.
Zaterdag en zondag 6 & 7
september—Hippiade
Paarden,
Afdelingsdressuur en VK
Paarden.
Zaterdag 14 september Hippiade Mennen.
Meer info: www.knhs.nl
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GEZOCHT : Schrijfsters voor Regiokampioenschappen
Voor de Regio Kampioenschappen Dressuur Paarden op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus bij de
Develruiters te Heerjansdam zoeken wij nog schrijvers/sters.
Lijkt het je leuk en leerzaam om de proeven eens van een andere kant te bekijken ….. Geef je dan
op bij Diana Dessing—email: d.dessing@knhszuidholland.nl

Motivering op het dressuurprotocol
Op het dressuurprotocol kunnen juryleden tijdens een proef aangeven wat ze van de verrichtingen van de combinatie vinden en
waarom ze een bepaald cijfer geven. Dit geeft ruiters duidelijkheid en kan motiveren tot een nog betere prestatie. Toch ontvangt de
KNHS nog regelmatig dressuurprotocollen waar geen of nauwelijks commentaar op staat vermeld.
In artikel 135 van het Wedstrijdreglement staat vermeld dat een jurylid de motivering van de cijfers dient weer te geven op het
protocol. Hier wordt volgens de KNHS door juryleden alleen nog te weinig gebruik van gemaakt.
Het motiveren van de cijfers geeft de ruiters duidelijkheid over de verreden proef. Het gevoel van de ruiter kan namelijk geheel
anders zijn dan de waarneming van de jury. Ook kan het een mogelijk juryverschil verklaren. Voor de ruiter is het fijn te weten welke aspecten door het jurylid zijn meegenomen in de afweging voor de toekenning van het cijfer. Dit gaat met name op wanneer er
onvoldoendes en de cijfers 5, 6 en 7 worden toegekend. Met een dressuurprotocol dat voorzien is van kort en bondig commentaar
weten de dressuurruiters waar ze aan toe zijn en waar ze met hun paard nog aan kunnen werken.

Winnaar CHIO Zuid-Holland Cup Dressuur 2013 is
geworden :

RV Oud-Beijerland met 207,667%
2. RV en PC ‘s-Gravenhof met 202%
3. LR & PC De Hoeve Westland Ruiters met 201,18%
4. LR De Palensteynruiters met 198,38%

Het team van RV Oud-Beijerland—Geert-Jan Raateland, Sjanine Pentland-van
der Jagt, Jasmien de Koeyer en Dion van ‘t Veer

Rectificatie:
De 12-uurs wedstrijd van Kring 1 is op 26 oktober i.p.v. 19 oktober!! Voor meer info: www.kringrijnstreek.nl
Tevens wordt er regelmatig een 40+ wedstrijd uitgeschreven in Kring 1, daar is veel belangstelling voor, misschien een tip voor andere verenigingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ZZL niet meer uit het hoofd
Voorlezen:
a. De proeven tot en met de klasse ZZ-Licht
en bepaalde ZZ-Zwaar-proeven, mogen
worden voorgelezen. In het vraagprogramma kan desgewenst worden bepaald dat op
regionale en KNHS-kampioenschappen de
proeven vanaf de klasse Z1 uit het hoofd
gereden dienen te worden. De voorlezer
neemt plaats bij B of bij E, tenzij door de
jury anders is bepaald. Indien de voorlezer
een verkeerde opdracht geeft, waardoor
een vergissing in het programma wordt
gemaakt, is de deelnemer hiervoor zelf
verantwoordelijk. De deelnemer wordt
geacht de proef te kennen. De (voorzitter

van de) jury gaat in dat geval te werk als
zijnde er een fout in het programma is
gemaakt.
Uit het hoofd rijden:
a. Het uit het hoofd rijden van een proef
waarvoor het niet is voorgeschreven is
toegestaan. Wanneer een deelnemer het
besluit heeft genomen om het programma
uit het hoofd te rijden, moet deze daarbij
blijven.
b. Het is - op straffe van uitsluiting - niet
toegestaan dat de deelnemer vanaf een
bepaald onderdeel het programma alsnog
verder laat voorlezen.

c. Proeven die uit het hoofd gereden
dienen te worden:
*Alle ZZ-Zwaar-proeven met oneven nummers
*Alle FEI-proeven, met uitzondering van de
Z2 ponyproeven
*Kür op muziek voor alle niveaus.
(Wedstrijdreglement Dressuur versie 2013 16 – 5 0)

Bestuurdersavond
Donderdagavond 27 juni jl. vond in de foyer van Manege Prinsenstad te Delft de eerste regionale bestuurdersdag plaats,
Het betrof hier een primeur want nog niet eerder werd een bijeenkomst als deze georganiseerd.
Uitgangspunten van deze avond voor zowel de verenigingen als de lokale Rabobanken, kennismaken en kennisnemen van elkaars
activiteiten en producten, relatieopbouw en mogelijkheden voor lokale samenwerking en ondersteuning.
De ca. 65 aanwezige, bestaande uit afgevaardigde van de KNHS verenigingen uit onze regio alsmede vertegenwoordigers van de in
Zuid-Holland gevestigde lokale Rabobankkantoren, werd een gevarieerd programma aangeboden middels presentaties en inspirerende sprekers.
Tevens werd er een demonstratie gegeven door 4 combinaties die onder leiding van Matti Boomaars onderdelen van dressuurproeven lieten zien welke werden uitgelegd en van commentaar voorzien door Matti. Ter afsluiting werd er een dressuurproef verreden, de aanwezige werd verzocht middels een protocol de proef te beoordelen.
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje waarbij in een informele sfeer de gelegenheid werd genomen nader met
elkaar kennis te maken,
Een geslaagde bijeenkomst welke we zeker moeten voortzetten.

De outdoor Regiokampioenschappen pony’s dressuur & springen d.d. 3 augustus te Waddinxveen is voor iedereen toegankelijk. Er kan al ingeschreven worden door het inschrijfformulier te mailen naar : d.dessing@knhszuidholland.nl
Wilt u dit aub onder de aandacht brengen bij uw leden!!!

Zondag 15 SEPTEMBER IMPULS Dressuur Wedstrijd

Hewlett
Packard

Een impulswedstrijd?
Een impulswedstrijd is een wedstrijd voor mensen die nog geen startkaart hebben en graag
een keer een proefje willen rijden, of voor mensen die wel een startkaart hebben, maar die
graag een keer een klasse hoger willen proberen.
Door en voor wie:
Georganiseerd door PV Koningin Emma voor iedereen die een keer een dressuurwedstrijd wil
rijden.

Bezoek ons op de het web!
Organisatie
www.knhszuidholland.nl

Categorieën: Klasseringen: ‘t/m 18 jaar’, ‘19 jaar t/m 40 jaar’ en ‘40+’.

Of wordt vrienden met ons
op Facebook!!

Locatie: De wedstrijd zal worden gehouden op “De Akker” aan de Papeweg in Wassenaar (in
het bos tegenover Manege Santhorst).
Deelname en kosten:

Regio Weetje :
RV De Monarchiste is per 1 april
overgeschreven van Regio ZuidHolland naar Regio Utrecht.

€ 5,00 per proef voor leden van Koningin Emma;
€ 8,00 per proef voor niet-leden.

Opgeven (vòòr 6 september) via het inschrijfformulier op: www.koningin-emma.nl

Data Indoor Regio Kampioenschappen 2014

Noteer alvast in uw agenda



25 januari 2014 ZZL Dressuur Paarden v.a. 19.00 uur bij HC Ouddorp te Ouddorp



26 januari 2014 M2 t/m Z2 Dressuur Paarden bij HC Ouddorp te Ouddorp



9 februari 2014 B t/m M1 Dressuur Paarden bij Manege Chardon te Den Hoorn



16 februari 2014 B t/m Z2 Dressuur Pony’s bij Manege Prinsenstad te Delft



2 maart 2014

B t/m ZZ Springen Paarden bij Manege Middenhof te Maassluis



9 maart 2014

B t/m ZZ Springen Pony’s bij Manege Prinsenstad te Delft

Bij het organiseren van een wedstrijd komt heel wat kijken. Naast het vinden van een geschikte locatie of accommodatie heb je
juryleden en natuurlijk vrijwilligers nodig.
Een dressuurwedstrijd moet aangevraagd worden bij de Kring waarbij uw vereniging is aangesloten. Dit gebeurd tijdens de kalendervergadering in het najaar. Hier worden de wedstrijden goedgekeurd en vastgelegd voor het komende outdoor en indoorseizoen.
Springwedstrijden moeten worden aangevraagd via de Regio Zuid-Holland. Hiervoor is een kalendervergadering in oktober. Dit
jaar is deze vergadering gepland op maandag 14 oktober 2013 te Alblasserdam.

