
Verslag van der Brainstormsessie op 14 december 2015.

Op 14 december 2015 heeft het Springforum Zuid Holland een brainstormsessie 
gehouden op de locatie Prinsenstad te Delft.

Zo,n 50 deelnemers waaronder officials, parcoursbouwers, trainers, ruiters en 
vertegenwoordiging van de organiserende verenigingen van springconcoursen 
hadden gehoor gegeven aan deze brainstormsessie.

Springforum.

Na de uitleg van Jeroen Heijmans over de werkwijze van het landelijke Springforum 
en de onderwerpen die daaruit landelijk worden voorgesteld, heeft Jeroen het 
Springforum Zuid Holland geformeerd om de landelijke vragen te toetsen op 
haalbaarheid en de wijze waarop dit en hoe in onze regio moet worden ingevoerd. 
Wat vinden wij van de voorstellen, is het herkenbaar of speelt dit niet in onze regio. 
Al deze signalen worden door Jeroen meegenomen naar het landelijk overleg. 
Tevens zullen verbeteringen voor onze regio m.b.t. de springsport ook de nodige 
aandacht krijgen.

In dit Springforum Zuid Holland hebben de volgende personen zitting genomen nl;
Jordy Duijndam, Siebe Kramer, Alfons Veugelers, Marcel Dijkman, Laurens Graper 
en Jeroen Heijmans.

Het Springforum Zuid Holland is 3 keer bij elkaar gekomen waar het met name ging 
over de opleiding van onze ruiters, reglementen en organisaties.

Mededeling van Jeroen.

Vanuit het Landelijk Springforum wordt het BB springen in 2016 een officiele rubriek 
voor paarden met de hoogte van 80 en 90 cm. Voor de pony worden de 
ponyrubrieken 10 cm lager dan de cat en klasse. Er is geen startkaart nodig en 
wordt beoordeeld op stijl. Er is geen promotie regeling van toepassing.

Doel brainstormsessie

1. Deze brainstormsessie heeft tot doel het samenbrengen van officials, ruiters, 
trainers  en organisaties.

2. Het verhogen van het niveau van de springsport in onze regio.
3.   Het verlagen van de drempel voor instromende ruiters.
4.   Het professionaliseren van de wedstrijden.
5.   Het dichter bij elkaar brengen van trainers, juryleden en parcoursbouwers.



Parcoursbouw.

Waar moet een goed BB/B parcours aan voldoen?

- Dubbelstijl op twee galopsprongen.
- Hindernis 1 niet van de uitgang af.
- Beginnen op een makkelijke/enkelvoudige hindernis.
- Minimaal 5 galopsprongen.
- Oplopende oxers.
- Grondlijnen.
- Lage hekjes.
- Gemiddelde afstanden.
-  Afstand en aantal galopsprongen op de parcourstekening.
- Tempo 300 m/min
- Parcours mag altijd worden uitgereden mits binnen de twee minuten.
- De dubbelsprong vrij kunnen aanrijden.
- Gestippelde lijn op parcoursschets is gemeten lengte parcours.

Stijl jurering.

Hierin worden een aantal stellingen gegeven.

Stelling 1 BB en B worden beoordeeld als een hunterklasse.
Stelling 2 Een paard moet tussen de sprongen altijd nageven.
Stelling 3 Bewust de galop via de draf corrigeren is net zo goed als een galop 
wissel.

Hierna volgt een discussie tussen trainers en juryleden. Bij de juryleden is het 
duidelijk, a.d.v. de diverse bijscholingen, op welke wijze een combinatie beoordeeld 
moet worden. Deze staan onder meer aangegeven op het rijstijl protocol. Het 
gebeurt regelmatig dat de protocollen, indien gebruikt, niet door de ruiters worden 
opgehaald. De trainers vinden de omschrijving op het formulier te summier. Op 
verzoek van de jury en of trainers dienen protocollen bij het jureren te worden 
gebruikt, deze protocollen dienen door de verenigingen vooraf te worden 
uitgeprint.

De voorkeur gaat uit naar een formulier waarop het gegeven cijfer wordt 
onderbouwd door diverse opmerkingen. Het Spingforum Zuid Holland gaat hier een 
voorstel over doen, eventueel het Rijstijl Protocol uitbreiden.

A.d.v. een aantal getoonde video,s wordt ingegaan op de beoordeling van de 
getoonde deelnemers.



Het organiseren van een wedstrijd.

De belangrijkste onderdelen voor een wedstrijd zijn:
- Opbouw van het parcours.

Belangrijk zijn goede hulpen voldoende sterk om de hindernis aanleuningen 
te kunnen tillen, jonge kinderen zijn ongeschikt.

- Materiaal.
Dit moet veilig en niet kapot zijn. Voldoen aan de eisen van de KNHS

- Wedstrijdleiding.
Stel een wedstrijdleider aan. Kan toezicht houden op de hulpen, zorgt voor 
een vlot wedstrijdverloop en ondersteunt de parcoursbouwer.

- Secretariaat.
Een goed lopend secretariaat is een voorwaarde voor een goede wedstrijd. 
Delegeer waar nodig is.

- Inschrijvingen (mijn KNHS).
Dit maakt het makkelijker voor secretariaten, de gegevens kloppen (ruiter en 
paard)

- Toekomst van de wedstrijden.
Probeer wedstrijden samen met een andere vereniging te organiseren, dit 
geeft meer starts, meer hulpen en is financieel ook beter.

Alles valt of staat bij het organiseren van een goede wedstrijd door een goede 
voorbereiding.

Vragen/aanbevelingen.

Barrage wel of niet verhoogt!
Na enige discussie tussen de trainers is een barrage voor de overgang naar een 
hogere klasse gewenst. Alle barrage hindernissen kunnen zowel 5 of 10 cm worden 
verhoogt. Afhankelijk van het type hindernis kan de parcoursbouwer besluiten 
welke hindernis 5 cm en welke hindernis 10 cm moet worden verhoogt. Het 
secretariaat van de vereniging dient in het tijdschema hier rekening mee te houden. 
Bij het handig indelen bij de pony cat en hoogte is dit makkelijk uit te voeren. 
Overleg dit met een wedstrijdlijder, ringmeester, jury en parcoursbouwer. Geef dit 
aan op het vraagprogramma en laat het even omroepen.

Jeroen dankt de aanwezigen voor hun inbreng en is er zeker van dit deze 
brainstormsessie voor herhaling vaatbaar is.

Alle aangedragen nuttige opmerkingen zullen door Jeroen in het Springforum 
worden ingebracht.




