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28 april 2020

KRING WEST VELUWE

Nieuwsbrief nummer 2

Agenda

Beste licentiehouders van Kring West Veluwe.
Middels een digitale nieuwsbrief willen wij u in
het vervolg op de hoogte houden van
ontwikkelingen binnen de KNHS op kring- en
regioniveau.

21 april 2020 ALV Voorjaar
Aanvang: 20.00uur
Locatie: Nieuwe Heuvel Lunteren
In verband met Corona maatregelen is
er geen ALV Voorjaar.

Deze nieuwsbrieven zullen in eerste instantie
verzonden worden naar de e-mailadressen
van de verenigingssecretarissen welke bij ons
bekend zijn. Mocht uw adres in de toekomst
veranderen of overgaan naar een ander
persoon binnen uw bestuur, dan is dat
eenvoudig aan te passen via de link aan de
onderzijde van iedere nieuwsbrief. Ook als u
er geen prijs op stelt, kunt u zich te allen tijde
uitschrijven. De officiële stukken zoals ALV
uitnodigingen en notulen zullen tevens per
mail verstuurd blijven worden.

Bestuur
Ariën Appeldoorn - voorzitter
Tinka Peelen - vice voorzitter
Silvana Wiedeman - secretaris
Michiel Zelvelder - penningmeester
Gert Jan van Esveld - alg. bestuurslid

Ook staat het u vrij om deze nieuwsbrief door
te sturen naar uw bestuursleden en
verenigingsleden. Eventueel
belangstellenden, zoals
wedstrijdsecretarissen kunnen zich tevens
inschrijven om op de hoogte te blijven van de
wedstrijdkalenders en selectiewedstrijden en
verdere info.

Afgevaardigden Regiobestuur:
Jos Ruiter en Michiel Zelvelder

Irene Kamphorst - paarden springen
Hanneke Lagraauw - paarden dressuur
Marianne Koers - pony's dressuur
Laurene Wouters - pony's springen
(ad interim)

Onze overige informatiekanalen blijven:
www.kringwestveluwe.nl
Facebook

ALV Voorjaar 2020
Helaas heeft de ALV Voorjaar van de Kring door de Corona maatregelen geen doorgang
kunnen vinden. Het bestuur zal uit coulance geen contributie voor het zomerseizoen 2020
heffen. Om toch een wedstrijdkalender voor het aankomend winterseizoen te kunnen
genereren, zullen wij dit via e-mail gaan organiseren. Hiervoor is er vanaf nu een nieuw
mailadres om uw aanvragen in te dienen:
wedstrijdplanning@kringwestveluwe.nl
Als eerste zullen de selectiewedstrijden opgegeven kunnen worden. Als jouw vereniging
beschikt over de faciliteiten en mogelijkheden, dan horen wij dat graag via bovengenoemd
emailadres. We proberen dan samen weer tot de juiste verdeling te komen en zullen daarin ook
meenemen, het zijn dan immers de wintermaanden, dat er t.a.t. binnen, op voldoende ruimte,
losgereden moet kunnen worden.
Ter herinnering: de opkomst op de 1e selectie telt voor 75% (!!) mee bij het berekenen van de
afvaardiging voor de regiokampioenschappen. Het is dus van groot belang dat die in de grootste
accommodaties verreden worden.

In onderstaand schema stellen we de selectiedata voor:
23/24 okt 1e sel dressuur paarden
20/21 nov 2e sel dressuur paarden
04/05 dec 3e sel dressuur paarden
15/16 jan Regiokampioenschappen?
30/31 okt 1e sel dressuur pony's
27/28 nov 2e sel dressuur pony's
08/09 jan 3e sel dressuur pony's
23 jan Regiokampioenschappen?
06/07 nov 1e sel springen pony's
18/19 dec 2e sel springen pony's
15/16 jan 3e sel springen pony's
29/30 jan Regiokampioenschappen?
13/14 nov 1e sel springen paarden
11/12 dec 2e sel springen paarden
22/23 jan 3e sel springen paarden
05/06 feb Regiokampioenschappen?
Daarnaast kunnen de reguliere wedstrijden opgegeven worden (deze kunnen die niet tegelijk
plaatsvinden met een selectiedatum waarop dezelfde discipline verreden wordt).
Graag goed aangeven of het paarden en/of pony's is, welke klassen (BB t/m ZZ?, 1 of 2
proeven? etc.)
Sluitingsdatum opgeven kring wedstrijden: 17 mei 2020 via het nieuwe e-mailadres:
wedstrijdplanning@kringwestveluwe.nl
Opgeven om de Regiokampioenschappen Indoor 2020-2021 te faciliteren kan via:
kampioenschap@knhsregiogelderland.nl. Uiterste inschrijfdatum daarvoor is 15 mei 2020.

Het bestuur heeft nieuwe mailadressen!
voorzitter@kringwestveluwe.nl
penningmeester@kringwestveluwe.nl
secretaris@kringwestveluwe.nl
wedstrijdplanning@kringwestveluwe.nl
bestuur@kringwestveluwe.nl

Regionieuws
Donderdag 23 april jl. kwam het bestuur van KNHS Regio Gelderland online bijeen waarbij onze
kring vertegenwoordigd werd door Jos Ruiter en Michiel Zelvelder. Jos informeerde ons het
volgende:
KNHS Hippiade en Regiokampioenschap van Gelderland
Na de persconferentie van de regering heeft de KNHS besloten de Hippiade te annuleren en
heeft daaraan vooraf de Ledenraad om input gevraagd. Het merendeel van de regio’s was op
dat moment al voor annulering van Hippiade en regiokampioenschappen. Regio Gelderland
heeft nog even met de gedachten gespeeld om haar regiokampioenschappen daarna alsnog te
laten verrijden. Echter moeten zij er dan zeer van overtuigd zijn, dat zij aan alle, nu nog
onbekende, voorwaarden met betrekking tot corona kunnen voldoen. Dit is te onzeker voor
regio en organiserende vereniging i.v.m. de te maken kosten, dus hiervan is definitief afgestapt.
Regio Gelderland heeft voor 2020 de kampioenschappen toegezegd aan De Boleemruiters uit
Zevenaar en zij hebben aangegeven dit in 2021 graag voor hun rekening te nemen.
Sport voor kinderen in de buitenlucht (training, maar geen wedstrijden)
De leeftijdsgroep kinderen t/m 12 jaar heeft toestemming om weer te gaan sporten. Benadrukt
wordt dat dit alleen kan bij verenigingen met een buitenaccommodatie. Er mogen geen ouders
langs de bakrand staan. Advies daarbij is wel dat er naast een instructeur ook personen
aanwezig moeten zijn om bij calamiteiten te kunnen ingrijpen/helpen.
Leeftijdsgroep jeugd 13 t/m 18 jaar mag ook weer sporten, zij het onder begeleiding, in de
buitenlucht, in kleine groepjes en met 1,5 meter afstand.
Nu is niet iedere vereniging in onze kring (meer) in het bezit van een buitenbaan. Er werd door
een andere kring geopperd dat contact opnemen met de gemeente waartoe de vereniging
behoort, hierin positief kan werken. Zij schijnen soms ook toestemming te willen geven voor
binnensport als er bijvoorbeeld in een 20 x 60 hal onder begeleiding, met een door de gemeente
vastgesteld maximaal aantal combinaties gereden wordt.
Regio GLD stelt voor de verenigingen van onze kring voor te stellen om samen te werken met
de gemeente.
Er zijn protocollen beschikbaar gesteld door het NOC*NSF
NOC*NSF protocol Verantwoord Sporten Jeugd
Voorbeeld Protocol Paardrijden
Download hier de posters Paardrijden in Coronatijd van de KNHS voor uw accomodatie.
De ALV voorjaar van Regio GLD vervalt voorlopig.
Er wordt gekeken naar de optie van een digitale ALV. Als dit niet lijkt te functioneren voor onze
doelgroep dan wordt deze vergadering geannuleerd. Déchargeverlening over het afgelopen
boekjaar en verslag van de kascommissie kan dan doorgeschoven worden naar de
najaarsvergadering (zie ook KNHS nieuwsitem van 1 april). In navolging van de Regio wordt
tevens de ALV van de Kring als ook de financiële verantwoording doorgeschoven naar de
najaarsvergadering.
Kandidaatstelling voor organisatie indoorkampioenschappen.
Onderdeel van de agenda van de ALV voorjaar is altijd de oproep aan verenigingen om zich
kandidaat te stellen voor het organiseren van de regiokampioenschappen indoor.
Regio GLD vraagt aan onze kring om haar verenigingen hiervan per email op de hoogte te
stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het emailadres:
kampioenschap@knhsregiogelderland.nl. Uiterste inschrijfdatum is 15 mei 2020.
Op de KNHS site en in de nieuwsbrief “sportaanbieders” wordt veel aandacht besteed aan de
Corona maatregelen. Lees voor meer detailleren de artikelen onder “Nieuws 2020” of abonneer
je op de nieuwsbrief in jouw eigen MijnKNHS omgeving.

In 8 stappen naar je eerste
wedstrijd
Gaat het rijden lekker? Dan wil je misschien wel
een keer meedoen aan een wedstrijd! Je kunt
bij de KNHS wedstrijden rijden in de disciplines
dressuur, springen, eventing, mennen, voltige,
endurance, aangespannen sport, reining, TREC
en horseball. Natuurlijk is zo'n eerste wedstrijd
best spannend en we kunnen ons goed
voorstellen dat je nog wegwijs moet worden in
alles wat je nodig hebt. Daarom hebben we de
belangrijkste dingen voor je samengevat in acht stappen, van startpas en KNHS-lidmaatschap
tot spelregels en inschrijven. Rijd je op een FNRS-ruitersportcentrum? Dan kan je natuurlijk ook
meedoen aan F-proeven. Vraag op je ruitersportcentrum naar de mogelijkheden. Lees meer..
(bron: KNHS)

KNHS Reglementswijzigingen per 1 april 2020
Op 1 april 2020 is het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement ingegaan. Hieronder lees je wat de
belangrijkste wijzigingen zijn.
SPRINGEN
Nationale jonge paarden rubrieken
Nationale jonge paarden rubrieken voor 6 en 7 jarigen worden voortaan op hoogte
uitgeschreven en geregistreerd.
Verliespuntenregeling
Er worden geen verliespunten meer toegekend aan combinaties die worden uitgesloten
vanwege het starten voor het belsignaal.
Achterbeenbeschermers
De afgelopen jaren hebben er een aantal aanscherpingen plaatsgevonden in het gebruik van
achterbeenbeschermers. Hierin zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De KNHS volgt met
deze wijziging de reglementen van de FEI.
De controle op de achterbeenbescherming wordt gedaan door het jurylid dat toezicht houdt op
het voorterrein springen. Het jurylid moet bij het gebruik van niet toegestane beschermers aan
de deelnemer vragen om deze af te doen. De deelnemer heeft vervolgens zelf de keuze om
andere (wel toegestane) achterbeenbeschermers om te doen of om aan de wedstrijd deel te
nemen zonder beschermers. Als een deelnemer toch met achterbeenbeschermers start die niet
zijn toegestaan, dan wordt de deelnemer uitgesloten of in het uiterste geval gediskwalificeerd.
Hulpmiddelen
Het gebruik van sporen met getande wieltjes is vanaf 1 april 2020 verboden.
DRESSUUR
In 2021 is het de bedoeling van start te gaan met een compleet herschreven wedstrijdreglement
dressuur.
Verliespunten
Bij het behalen van een percentage van minder dan 50% in een dressuurproef wordt er
maximaal 1 verliespunt toegekend. Dit betekent dat de toekenning van 2 verliespunten en 3
verliespunten bij gelijk of minder dan 45% en 40% komt te vervallen.
Bij uitsluiting in de proef wordt er maximaal 1 verliespunt toegekend. Dit betekent dat het
toekennen van 2 verliespunten komt te vervallen.
Protocollen
Er worden tekstuele aanpassingen voorgesteld in de dressuurprotocollen en er worden
beoordelingscriteria op de protocollen toegevoegd zoals ook bij mennen en FEI protocollen het
geval is. Reden hiervoor is positief feedback geven en meer inzicht in de beoordeling doordat
nu criteria onderstreept kunnen worden.
Kür op muziek
Voor de Kür op muziek geldt dat na het belsignaal van de jury de muziek binnen 45 seconden
moet beginnen. Nadat de muziek is begonnen moet de deelnemer binnen 30 seconden de ring
binnenkomen bij A.
KNHS reglementen 2020

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u silvanawiedeman@outlook.com toe aan uw adresboek.

