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Jaarverslag KNHS Noord-Brabant 2018
Ook 2018 was weer een mooi en succesvol jaar met een diversiteit aan positieve zaken en
ontwikkelingen. De Beloftentraining kreeg ook dit jaar weer een vervolg met jonge
enthousiaste deelnemers ( sters ) en ook werden de Regio trainingen georganiseerd om ruiters
en amazones te trainen door te laten groeien naar de beloftentraining. Er werd een bezoek
gebracht aan de sponsor PAVO voederfabriek met een interessante rondleiding. Afsluitende
dag werd gehouden bij stoeterij Duyselshof waar men een kijkje nam bij de fokkerij en de
opleidingsstal van VDL met 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 van een professionele stal.
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 een vervolg gegeven aan het jury coaching traject voor de juryleden dressuur, een
nieuwe opzet om juryleden bij te scholen met daarbij behorende licentiepunten. Juryleden van
Regio Zeeland en Limburg nemen dit jaar ook deel aan het traject. Wordt door deelnemers (
sters ) als uiterst positief en leerzaam ervaren en is nu binnen een aantal andere Regio’s
opgepakt om volgens de Brabantse aanpak te gaan werken.
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De samenwerking met academy Bartels is voortgezet met de instructeurs bijscholing, dit
initiatief wordt enorm op prijs gesteld door de instructeurs en is 2018 verder door ontwikkelt
met 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 1e plaats behaald.
In oktober werd door een team uit Brabant deelgenomen aan het N.K. Eventing te Barchem en
werden daar onder aanvoering van team captain René van der Loo Nederlands Kampioen.
In maart werd gestart met een training voor Para deelnemers ( sters ), in Udenhout werd door de
gerenommeerde trainers Chris Haazen en Miranka Schellekens instructie gegeven per
combinatie wat door deze enthousiaste groep erg werd gewaardeerd.
Het bestuur is zoals altijd elke maand bij elkaar gekomen om te vergaderen. In de
voorjaarsvergadering was er een herverkiezing van een bestuurslid en een verkiezing van een
nieuw bestuurslid voor de vacature met de portefeuille recreatie. In de najaarsvergadering heeft
geen bestuursverkiezing plaats gevonden.
Er werd driemaal vergaderd met de Discipline Afgevaardigden, eenmaal met de
portefeuillehouders Jeugd Pony Zaken en viermaal met de Kringbesturen. Voor Recreatie zijn
zes vergaderingen uitgeschreven waarbij de drie Regioconsulenten van Brabant maar ook de
Regioconsulent van Regio Limburg en de portefeuillehouder recreatie van het mendistrict Zuid.
Er is ook met enige regelmaat vergaderd met de forumleden.
Door de lage opkomst bij de Algemene Leden Vergadering van de Regio en doordat
Regiobestuurders niet meer uit een Kringbestuur hoeven te komen zijn in 2018 diverse
Algemene Leden Vergaderingen voor Kringen door Regiobestuurders bezocht.
Tijdens deze vergaderingen werd een korte presentatie gegeven van de activiteiten en wat er
speelt binnen de Regio en de KNHS algemeen. Deze geste wordt erg op prijs gesteld door de
Kringen en hun leden, uitnodigingen voor de volgende vergaderingen worden dan ook
opgevolgd.
Diverse recepties van jubilerende verenigingen werden bezocht en zes keer werd 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 en Asten en een aanmelding uit Liempde.
Kampioenschappen
Brabantse Winterkampioenschappen 2018 Schijndel & St. Oedenrode
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.
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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.
Aan de nieuwe opzet van de teamkampioenschappen werd dit jaar een vervolg gegeven waarbij
2 combinaties binnen het team lid van een andere vereniging mogen zijn.
De grote groep van deelnemende combinaties onder leiding van hun commandanten geeft een
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 teams wat leidt tot niet alleen onderlinge gezelligheid maar ook interesse voor
elkaars presteren met alleen maar winnaars.
Voor het springen van de paarden en pony’s heeft de Rooise Ruiters en Pony Ruiters samen
met de Regio de organisatie op zich genomen in St. Oedenrode.
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.
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 Rooise Ruiters en Pony Ruiters, de vele vrijwilligers ( sters ) en de
medewerkers van Manege de Molenheide succesvol verlopen.
Dank aan de sponsors die er voor zorgen dat het kampioenschap een professionele uitstraling
heeft en blijft houden.
Brabantse Zomerkampioenschappen 2018 Westerbeek
Ook dit jaar stond Het Brabants kampioenschap voor de paarden en pony’s gepland in één
weekend en RV de Peelruiters nam de organisatie op zich samen met het Regiobestuur.
Voor het Regiobestuur werd tijdens de vergaderingen die vooraf gingen aan de Brabantse
Kampioenschappen al snel duidelijk dat we te maken hadden met een organisatie die wist van
de “ hoed en de rand “.
Dit jaar kregen we te maken met extreme warmte en dit betekent dat we te maken kregen in het
kader van paarden- en ponywelzijn met het hitteprotocol van januari 2018 vanuit de sector raad
paarden. Op de dinsdagavond is een afvaardiging vanuit het Regiobestuur en het bestuur van
de Peelruiters aan tafel gegaan om een beslissing te nemen over de invulling van de
wedstrijddagen. Tijdens deze bijeenkomst werd steeds het paarden- en ponywelzijn voor ogen
gehouden. Besloten werd om het aanvangstijdstip met een uur te vervroegen en de paarden en
pony’s maar een keer op te zadelen zodat men na het rijden eventueel het paard en / of pony
gelijk naar huis kon brengen. Dus geen overkampingen bij de dressuur maar ringen met veertig
deelnemende combinaties waardoor we wel Kampioenen kregen m.u.v. van de cat. DE klasse B
& L1 . In deze klasse ging dit niet omdat we daar meer dan veertig deelnemende combinaties
hadden en dit is het maximale aantal wat een jury mag beoordelen. Bij het springen werd ook
het programma aangepast met geen tweede manche e.d. en de prijsuitreiking was niet te paard /
pony maar op het podium. Dank aan vrijwilligers, organisatie en juryleden voor deze
flexibiliteit zodat het e.e.a. in het kader van paarden- en ponywelzijn toch doorgang heeft
kunnen vinden.
Voor de eerste keer werd een Brabants Kampioenschap voor de Para’s uitgeschreven wat door
de deelnemende combinaties erg op prijs werd gesteld. Men ervaarde de sfeer en ambiance die
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het terrein uitstraalde en waren erg enthousiast dat er deze startmogelijkheid was op dit
Kampioenschap.
De terreinen lagen er keurig bij ondanks de extreme 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 met goede Kampioenen in de diverse klassen en een sterke
afvaardiging voor de Hippiade.
Selectie KNHS Talentendag
In overleg met de bondscoaches is besloten om de voorselectie voor de KNHS Talentendag op
1 dag in Ermelo te organiseren. Op dinsdag 3 juli heeft deze voorselectie plaatsgevonden in
Ermelo
KNHS kampioenschappen 2018
Tijdens de indoor kampioenschappen van de KNHS en Hippiade werden voor de regio de
volgende kampioenstitels behaald:
Dressuur Pony’s:
Klasse M2, cat. D: Micky Schelstraete met Schierensees Mithril
Klasse B, cat. B: Nick van Doorn met Isabel
Klasse M1, cat. D: Romy Bertelink met Wielbreak’s Firefly
Klasse Z1, cat. D: Lieke Schoenmakers met Iduno
Klasse L2 ,cat. B: Nina van Rooij met Chico
Klasse L2, cat. C: Lynne van Erp met King
Klasse Z1, cat. C: Senna van de Gevel met Sarina Ks
Klasse Z2, cat. D: Micky Schelstraete met Elin’s Noncisdador
Klasse Z1, cat. D: Micky Schelstraete met Schierensees Mithril
Klasse M2, cat. D: Lara van Gaal met Rembrandt
Klasse L2, cat. D: Sophie van der Steen met Yellow Boy
Klasse L2, cat. B: Dana Maas met Devon Dh
Klasse L1, cat. B: Nick van Doorn met Isabel
Klasse B, cat. D: Romee van Gaal met Den Ostrik’s Nio
Klasse B, cat. C: Nick van Doorn met Starlight
Klasse B, cat. A: Tess van den Hurk met Prins Beatle
Springen Pony’s:
Klasse Z, cat. C: Fleur Timmermans met Precious Diamond D
Dressuur Paarden:
Klasse B : Tessa de Groot met Infinity B
Klasse B: Djedy Dontje met Indigo Xantos
Klasse L2: Joyce van Opbergen met Ibiza
Springen Paarden:
Klasse M: Bas Moerings met Herverster
Klasse M: Kimberly Loos met Minerva AEG
Afdelingsdressuur:
Viertallen Klasse M, cat. BCDE: de Duikse Hoefjes uit Loon op Zand
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Viertallen Klasse L, cat. ABC: de Cavalieren uit Berkel Enschot
Viertallen kur op muziek, klasse Z: Kring Eindhoven de Kempen
Voorjaarsvergadering
Op donderdag 29 maart werd de Algemene voorjaarsvergadering gehouden in Partycentrum “ ’t
Draaiboompje” in Moergestel.
Aftredend en herkiesbaar was de heer T van Overbeek die met een ruime meerderheid van de
stemmen werd herkozen.
Voor de portefeuille Recreatie is digitaal gestemd en werd de heer B. van den Ende gekozen die
zichzelf middels een korte presentatie voor stelde.
De heer M van der Heijden was namens de KNHS aanwezig op deze vergadering, gaf een
uitleg inzake de bestuurswisselingen, het topsportbeleid 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.
Najaarsvergadering
Op donderdag 01 november werd de najaarsvergadering gehouden in Partycentrum
“’t Draaiboompje” te Moergestel.
Ook dit jaar werden de Hippiade Kampioenen van 2018 gehuldigd met een mooi aandenken en
een leuke fotopresentatie van onze kampioenen op de achtergrond.
Vanuit het KNHS bestuur is voorzitter de heer C. Roozemond aanwezig die aandachtig luistert
en aantekeningen maakt ter opvolging.
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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