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Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio  ZUID-
HOLLAND   
  
Secretariaat: Zilverberkzoom 31, te Zoetermeer  
Tel. 06-34722378E-mail: secretaris@knhszuidholland.nl   
Website : www.knhszuidholland.nl  
  
  
Agenda Algemene Ledenvergadering van de KNHS, Regio Zuid Holland    
Datum: 19 november 2019 - Aanvang: 20.00 uur  
  
Locatie:  Wapen van Alblasserdam, Alblasserdam  
aanwezigen: Andre van Overbeek (Avo), Diana Dessing (DD), Anita Lussenburg 
(AL), Robert van Gelder (RvG), Anton Dortland (AD) Jong KNHS, Arie Hoekstra (AH) 
Kring ZuidWest, Annika van Buren (AvB) kring Noord, Rijn en Gouwe, Kim Witvliet 
(KW), Aaf Bos (AB), Jan Willem Koedood (JWK) kring Noord, Oost en Merwede. 
 
Ineke Eekhof & Lisette Nientker & Dick Hollaar Rotterdamse Manege Jockey Club, 
Annelie Hoekstra PSC Delfgouw, H. Kieviet Manege Oostmoer, Josje de Vries & 
Sandra Kegel RV de Hoge Devel, J. van Schijndel Het Blauw Gele Vendel, J. V. 
Waalwijk & V. Doorn Karperhoeve, Cindy Meuissen & Anita Kortleven RSV 
Reigersburgh, Antionette v. Adrichen R.V. Rehoboth, Geert Hofland & Patty van 
Dam Boreftse Ruiters, Henk de Man Waddesteijn Ruiters, Geert Bram Stijn 
Rijvereniging Barendrecht, Jeanette, Belinda & Jeroen Hoeve Westlandruiters, 
Wilfred Franken de Goudse Manege, Marcella van den Berg & Nicoliena Laielaand 
PSV Hoevedamme, Arie Jongejan & W.J. de Groot PSV Hippos, Ardine Reedijk & 
Danselle Draak Johan Willem Friso, Judith & Conny Hippisch Centrum Dordrecht, 
Mitchel Hagenstein Manege Flip Dros RV Barendrecht, Paula van Selow RV en PC 
’s-Gravenhof. 
 
KNHS Ermelo: Christel de Boer (CB), Anita Verloop (AV) en Patricia Bronkhorst 
(PH). 
Leden van verdienste: Ton Spaan. 
  
Afmeldingen: Piet Oosthoek, Tim Moesman, Jan de Vries, Theo van der Meer, Laura 
de Graaf. 
  
AGENDA:  
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1. Opening door de voorzitter  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet iedereen van harte 
welkom op de najaarsvergadering. Speciaal welkom aan de ereleden en de 
leden van verdienste en Christel en Patricia van de KNHS uit Ermelo.   
 
We staan aan het begin van een vergadering waarin we nieuwe 
bestuursleden gaan benoemen en kiezen, de voortgang van de bestuurs 
transitie gaan bespreken en met u de plannen delen van het regiobestuur 
en het Hippisch Platform Zuid-Holland. Deels met een terugblik maar 
vooral gericht op de toekomst.  
 
Verder geeft AvO aan dat er nog mogelijkheid is tot stemmen voor diegene 
die nog niet digitaal gestemd hadden op de voorzitterskandidaat. 
 

2. Huldiging Hippiade kampioen  
AvB heet Nikkie van Tol welkom en feliciteert haar van harte met haar 
kampioenschap in het M. Op dit moment al erg succesvol met haar pony 
wat blijft presteren, ook bij Nikkie haar zus heeft de pony al gepresteerd op 
de kampioenschappen. Verder wenst AvB Nikkie heel veel geluk met haar 
wedstrijd carrière. DD vult aan dat we haar weer graag op toekomstige 
wedstrijden weer tegen willen komen.  
 
Kim Noordijk was iets later dus deze huldiging wordt uitgesteld.  
   

3. Rectificatie huldiging Herfstmeeting  
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, onze excuses hiervoor. De 
rectificatie vindt hier plaats aangezien volgende jaren de herfstmeeting ook 
onder de activiteiten van de regio komt te vallen. Hierdoor is voor het 
alsnog huldigen van de kampioenen deze ALV gekozen. Een verdiend en 
terecht podium. JWK feliciteert Het BlauwGele Vendel met de overwinning 
tijdens de Herfstmeeting.  
   

4. Ingekomen stukken en/of mededelingen  
digitaal stemmen  
Via de KNHS kwam de digitale stemming binnen. 91,9% heeft voor AH als 
voorzitter gestemd. 
  

5. Presentatie KNHS Nederland  
CB: Leuk om hier een keer te staan. CB komt deze keer de update geven 
vanuit KNHS Ermelo om te laten zien wat de landelijke ontwikkelingen en 
projecten zijn.  
 
Governance & Statuten wijzigingen  
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Er zijn nieuwe eisen gesteld, matchfixing en doping worden toegevoegd/ 
Daarnaast wil de KNHS Ermelo zich organisatorisch anders inrichten. De 
doelstelling van de KHNS is land/ vooral de wedstrijdsport geweest maar 
deze is verruimd naar de recreatiesport. Iedere ruiter doet aan recreatie 
met zijn paard wat je discipline ook is. Wat dat betreft is dit erg belangrijk 
voor zowel mens en dier. Discussiepunt Ledenraad: groei van de 
Ledenraad om de vertegenwoordiging te verbeteren. Dit is nog niet 
goedgekeurd maar wordt nog besproken. Daarnaast kan straks ook een 
ander persoon dan de voorzitter worden afgevaardigd naar de ledenraad 
vanuit de regio. Er komt nog een voorstel voor de versimpeling van het 
stemverhouding systeem. Ook wordt er nadrukkelijk meer aandacht 
gegeven aan “hoe we met onze paarden omgaan”. De buitenwereld dient 
ook positieve informatie te krijgen. 
  
Actualiteiten wedstrijdsport 
Er zijn het afgelopen jaar meer wedstrijden geweest. Echter wel minder 
starts. Vrijwilligerstekorten en sponsoring zijn belangrijke aandachtspunten. 
Ook wordt er gekeken naar het aandeel van de jeugd in de sport en hoe we 
omgaan met de wet- en regelgeving in de pratijk. 
  
Vraag Ton Spaan: Waarom moet het deelnemersveld gescheiden worden 
in de amateursport en de professionele sport?  
Als amateur meerijden in een veld waar ook professionals meedoen, is niet 
altijd leuk. 
CB: Een ambitie voor de jeugd is het leuker maken van de sport. Denk 
hierbij aan leeftijdsgericht sport aanbieden. Hierbij wordt er gereden op 
basis van leeftijd. Hierbij blijft er een splitsing op niveau.  
 
Tegenwoordig kan je je online inschrijven en online betalen. Er is een pilot 
gehouden en deze wordt verder uitgebreid. Daarnaast komt er ook een 
nieuwe versie van het concoursprogramma.   
  
Vraag Dennis Hogenboom: Wanneer komt de eindversie?  
Deze versie kan worden gedownload. CB stelt dat deze eerst bij het 
mennen is getest. Het idee is dat het concoursprogramma voor het 
springen en het dressuur ook gebruikt gaat worden.  
 
Vraag Dennis Hogenboom: Het online inschrijven is mooi maar het tarief 
neemt wel erg toe als we het vergelijken bij andere online betalingen?  
CB ik heb dit al eerder gehoord. In mijn beleving is dit 10% dit is nu nog 
niet het geval maar pas als we er echt helemaal live mee gaan. Volgens 
Dennis Hogeboom is dit wel al inzichtelijk en te gebruiken. RvG stelt dat je 
wedstrijd afdracht niet wordt geïncasseerd tijdens de pilot. Als er ook 
subtop wedstrijden zijn kan dit voordelig zijn. KB stelt dat er een rekensom 
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op los is gelaten en dat het zo resulteert in een win win situatie.   
  
Actualiteiten recreatiesport 
Samenwerkingsovereenkomst met de FNRS wordt verlengd. De besturen 
zijn druk in gesprek geweest en nu is er een intentie verklaring en een 
convenant. Dit ligt nu bij de ledenraad van de FNRS. Dit betreft een 
samenwerking voor 5 jaar. Dit plan wordt ook nog voorgelegd aan de 
ledenraad van de KNHS. Bij de voorjaarsvergadering zal hier meer over 
kunnen worden verteld.   
  
Bixie & Friends Ruiterpaspoort  
Het eerste contact met de KNHS als je van de FNRS komt is de factuur. 
Het idee is om dit te veranderen in een pakket. Dit pakket betekent dat als 
je lid wordt je een pakketje met daarin onder andere een ruiterpaspoort 
toegestuurd krijgt. Normaal begin je bij de F1 maar bij de Bixie & Friends 
kan je al stempels halen voor bijvoorbeeld poetsen. Hier zit ook al een 
stukje paardenwelzijn in. Kinderen en ouders hebben tot nu toe erg leuk 
gereageerd. De opleiding moet nog worden aangepast we zijn er nog niet 
maar het is een begin. 
  
Wordt de aansluiting ook bekeken? 
De nieuwe proeven sluiten nog niet zo aan. CB als er geen aansluiting is 
moet er naar worden gekeken. 
 
Door het ruiterpaspoort mag je wel al starten bij de KNHS alleen worden je 
winstpunten niet geregistreerd.  
Dan stopt het bij het L2.  
CB dan moeten ze een startpas aanvragen.  
  
Vraag Wilfred Franken: Is er binnen de KNHS bekend welke FNRS 
aanbieders er mee doen aan brons zilver goud of de FNRS proeven? En 
voor de diploma’s?  
Alleen als dit wordt doorgegeven.  
  
Vraag Wilfred Franken: Kunnen we misschien inventariseren hoeveel 
bedrijven er daadwerkelijk meedoen aan het nieuwe systeem en daarnaast 
ook nog met de F1 tm F20 proeven?  
Wordt een actiepunt voor Tim Moesman als manager samenwerking FNRS 
/ KNHS. 
  
Dennis Hogeboom per persoon per gereden proef moet er wat ingevuld 
worden. Hierdoor wordt er misschien niet veel gebruik van gemaakt. 
Mogelijk dat een nieuw systeem wat gebruiksvriendelijker is zou zorgen 
voor meer registraties.   
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Recreatie 
Buitenrijden.nl is voor alle paardensporters gemaakt door de verschillende 
ruiters in verschillende disciplines. Hierin zijn alle officiële paden 
opgenomen. Ook zijn hier allemaal routes te vinden. Daarnaast zijn er ook 
mogelijkheden om je paard te stallen of te zien waar je kan overnachten 
(Paarden Welkom). Ook zijn er FNRS bedrijven waarbij je een paard kan 
huren of stallen neergezet. Hier in Zuid-Holland moeten er nog veel paden 
worden aangelegd, deze moeten dan ook weer worden geïmplementeerd 
in deze site. Dit is een organische site die steeds verder uitbreidt. Het 
derde onderdeel is dat we samen als gebruikers de paden begaanbaar 
moeten houden. Denk hierbij aan vrijwilligersgroepen die na een storm 
helpen opruimen. Stel dat je een passend bedrijf hebt dan kun je je 
aansluiten bij Paarden Welkom.  
  
Was er eerst niet een app?  
Ja maar die werkte niet zo goed. Hierdoor hebben we een ander platform 
opgericht.  
  
Vraag Annelie Hoekstra: Staan de tijden waar je ergens mag komen erop?  
Het is wel aangegeven door middel van een symbool en via het 
keuzemenu kan je de tijden vinden.   
  
Verder meldt CB is er een KNHS webshop gelanceerd.   
  
Dennis Hogeboom: Is het mogelijk als je iets bestelt voor de webshop dat 
je een factuur volgens de eu standaarden ontvangt?  
CB: Dit wordt meegenomen.  
  
Het Young Leader program wordt in het komende jaar opgezet.  
  
KNHS Academy  
Deze academy staat in het kader van sportplezier en heeft als doel de 
officials positief te laten jureren zodat het motiveert. Ook zijn er college 
tours opgezet. 
  
Annelie Hoekstra: Het is best wel een eind rijden. Zijn er niet ideen om de 
colleges ook online te doen?  
Het idee is nu dat college tours ook in de regio kunnen worden gehouden. 
Mits er genoeg mensen voor zijn zou dit mogelijk zijn. We zijn nu bezig met 
het maken van een videoplatform waar je colleges online kan volgen. Ook 
door coaches die trainingen geven. De mogelijkheid om de dagen van de 
colleges te spreiden wordt geoppert aangezien weekdagen niet voor 
iedereen praktisch zijn. Dit wordt doorgegeven aan de KNHS door CB.  
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Iedereen die nu start bij de instructeursopleiding begint bij het begin, 
aspirant instructeur. Het is ook toegankelijk als je geen eigen paard hebt 
maar je kan niet meer kiezen voor 1 discipline. Voor de basis sport moet je 
wel een eigen paard hebben.  
  
Vraag Dennis Hogeboom: Niveau 4 + is nieuw of wordt nieuw. Maar 
wanneer wordt deze gegeven?  
CB heeft hier geen antwoord op. 
  
Wilfred Franken mist voor het mennen een opleiding. In het mennen is er 
een grote vraag bij 40 + dit is niet sportgericht maar recreatieve menners 
willen meer vaardigheden leren.  
CB stelt dat we als KNHS FNRS blijven samenwerken dit goed kunnen 
inzetten. We hebben wel het ruiter- en menbewijs.  
WF Mijn vraag is gericht op de instructeurs om instructie te geven. Hoe 
bereik je deze? 
  
Opmerking Ton Spaan: Een aantal jaar geleden is er een uitsplitsing 
geweest in een cursus met wedstrijden en recreatief. Volgens Wim Grens 
zijn instructeurs voor de vaardigheden van het recreatief mennen wel 
bekend bij Ermelo.  
  
Officials  
Er is weer een aantal opleidingen gepland. Er wordt ingezet op kwaliteit en 
kwantiteit.  
  
Elk jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Het 
gemiddelde was een 7. We leggen de ambitie op een 8 dus daar gaan we 
hard ons best voor doen. Ook is er het gevoel tot veel afstand met de 
KNHS. Verder is de website van de KNHS is toe aan een nieuwe opzet. 
User experience onderzoek loopt en de site wordt vernieuwd in 2020. 
Hiernaast is er middels de Hippische Monitor een onderzoek onder externe 
mensen gepubliceerd over de paardensport. In principe was er best veel 
draagvlak voor paardensport. Wel is er soms moeite met bijv. het inslapen 
van paarden die niet meer meekunnen in de sport. Verder is er ook een 
filmpje vanuit de overheid over het Nationaal Sportakkoord. De overheid wil 
dat sporten elkaar opzoeken.   
  
Opmerking Wilfred Franken: Het sport akkoord van de overheid is echt van 
belang voor bedrijven. Het gaat niet om subsidie maar ook om randzaken 
die wel van belang voor bedrijven.  
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6. Huldiging Kim Noordijk  
JWK stelt dat KN al meerdere successen behaald heeft zowel met de 
pony’s als met de paarden. KN werkt altijd samen met een happy athlete. 
Wat is je geheim? Geduld, doorzettingsvermogen, vertrouwen en het juiste 
management. Alles moet kloppen om je paard fit te houden. JWK vindt 
vertrouwen ook erg belangrijk. Hoe doe je dit dan? De tijd nemen en geen 
druk erop zetten. JWK wenst Kim nog veel succes in haar verdere 
sportcarrière. 
  

7. Ruiter- en menpaden plan Zuid-Holland (Anita Verloop (AV))    
AV stelt dat Zuid Holland de meeste ruiters heeft en de minste ruiterpaden. 
In digitale routes hebben we nog helemaal niks dus daar hebben we een 
behoorlijke achterstand. De provincie Zuid-Holland wil graag het 
ruitertoerisme bevorderen voor de lokale ruiters. Hiervoor zijn wel veilige 
ruiterroutes nodig. Dit is de voornaamste doelstelling. We zijn er al bijna 2 
jaar meer bezig. De mogelijkheden zijn relatief klein mede door de 
verstedelijking. Ook is er een achterstand in het onderhoud. Provincie Zuid 
Holland heeft dit gehoord en heeft geld vrijgemaakt om het achterstallig 
onderhoud te doen en de paden te digitaliseren en knooppunten op de 
routes vast te leggen. Daarnaast willen we zorgen dat de paden goed 
blijven. Hierdoor willen we gebruik maken van Adopteer je Route. Voor 
deze activiteiten kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie. Het 
digitaliseren wordt gedaan met stakeholders. De paden worden 
gevalideerd en de nummers worden nagekeken. Ook zijn paaltjes 
noodzakelijk om een route uit te zetten om duidelijkheid te geven. 
Daarnaast willen we ook kwaliteitsborging hebben. Hiervoor wordt een 
centraal meldpunt ingesteld om bijvoorbeeld een omgevallen boom kan 
worden gemeld. Er wordt nog gekeken bij welke partij dit wordt 
ondergebracht.   
  
Vraag Annelie Hoekstra: Hoe ga je ervoor zorgen dat dit meldpunt bekend 
is?  
Als de gemeente beheerder is, dan is het mogelijk om de gemeente te 
bellen. De provincie overweegt om een centraal meldpunt te ontwikkelen 
omdat het niet altijd duidelijk is wie een stuk grond in beheer heeft. Dit is 
nog in ontwikkeling. Met name de niet gebonden ruiters moeten worden 
bereikt. Dit wordt met name nagestreefd door social media of magazines. 
Mocht iemand van jullie interesse hebben om mee te doen, geef je op! 
Hierna volgt nog een tweede fase. Het plaatje is nooit klaar want de 
omgeving verandert ook. Je houdt dus altijd ambities. De routes zijn heel 
erg versnipperd en erg geconcentreerd tussen bepaalde gebieden. Als je 
deze gebieden verbindt, heb je ineens een heel groot netwerk. Dit wordt 
bekeken op basis van kosten, haalbaarheid enkansen. Daarnaast zit AV 
ook bij de start van de projecten om de buiten rijdende ruiter te 
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vertegenwoordigen.   
  

8. Notulen vorige Algemene Leden Vergadering 15-4-2019  
Vastgesteld.  
  

9. Begroting  
Ten opzichte van de begroting van de afgelopen jaren is er weinig verschil. 
Alleen de afdracht aan de kringen vindt niet meer plaats. Hiervoor komt nu 
een afdracht tbv de Kringkampioenschappen in de plaats.  
  

10. Voortgang Hippisch Platform Zuid-Holland  
AH: Waarom wil ik het transitie verhaal kort houden? We zijn nog volop in 
ontwikkeling. Ik wil voorstellen om de doelstellingen in de voorjaars ALV 
uitvoerig te presenteren. We zijn druk in ontwikkelingen om stappen te 
zetten. We zijn bezig met doelen en visie om te bepalen hoe we gezien 
willen worden op de lange termijn. Nu willen we kijken welke stappen er op 
kortere termijn moeten worden Er zijn al plannen en stappen gezet over de 
formaliteiten omtrent de kringen. We zijn erg druk bezig met de transitie. 
Daarnaast ook binnen het Hippisch Platform Zuid-Holland (HPZH). Hier is 
eerder wat discussie over geweest. We willen doorbreken dat het 
Equestrium en het HPHZ een beetje boven de vergadering blijft hangen. 
Uit het overleg is een aanpak ontwikkeld die gericht is op resultaten en 
transparantie. Wij hebben met de andere directies van het convenant 
gesproken en afgesproken om 1 keer per jaar met alle directies te 
overleggen. De stuurgroep van het HPZH komt 4 keer per jaar bijeen. 
Hierbij wordt de vergadering gerouleerd voorgezeten door de betrokken 
partijen (KNHS, KWPN, FRNS en Equestrum). Er is de vrijheid om een 
specialist mee te nemen voor de voorzitters. Verder is het secretariaat is 
een onbetaalde functie. Daarnaast ligt de communicatie bij AL, die zich al 
meerdere keren heeft bewezen als communicatie specialist. De kennis en 
de ideeën moeten ingebracht door de stuurgroep. Uit de ideeën worden 
doelstellingen gehaald. Die doelen gaan we dan toewijzen aan een 
voorzitter. Deze kan wel een projectleider aanwijzen voor de doelstelling. 
Projecten moeten een tijdelijk karakter hebben. We willen tot prestaties 
komen en deze moeten worden beoordeeld. Een heel leuk idee is bijv. 
‘Fokker zoekt Ruiter’. Wij willen niet top down maar willen bottom up 
werken. Wij willen transparant zijn zonder ruis op de lijn. Iedereen heeft zijn 
aandachtsgebieden. Equestrum is net als KNHS, FNRS en KWPN een 
onderdeel van het HOZH. Wat is er tot nu toe opgeleverd? Denk aan de 
Cross Challenge! 
  
Vraag Wilfred Franken: hoe zit het precies met het Hippisch platform en 
Equestrium?  
AH: Ik maak graag met u en anderen die dit interessant vinden een 
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afspraak om hier uitgebreid over te praten.  
  

11. Nieuws van de wedstrijdcommissie  
Ten eerste bedankt DD de locaties die hun accommodatie ter beschikking 
gesteld hebben om de Regiokampioenschappen tot een succes te maken. 
 
Inmiddels zijn de eerste selectiewedstrijden in de kringen al volop aan de 
gang. We zullen aanstaand jaar tijdens de kampioenschappen voor 
dressuur Paarden een nieuwe opzet krijgen. Alle klassen B t/m ZZ-licht 
rijden eerst een selectieproef waarmee men zich kan selecteren voor de 
finale. De selectie data zijn klasse B t/m M1 26-01-2020 Manege 
Reigersburgh Waddinxveen en de klasse M2 t/m ZZ-licht 02-02-2020 
Manege Hoogenboom Nieuwe Wetering. Vanuit deze selectie gaan de 
eerste 8 geplaatste door naar de finale welke verreden wordt op 09-02-
2020 Manege Blauw Gele Vendel Pijnacker. We zullen dus op deze dag 
alle klasse aan de start zien met de 8 best geplaatste uit Zuid-Holland. 
Nieuw aanstaand jaar is het open kampioenschap voor 4,6-tallen en kur op 
muziek voor 4-tallen(teamdressuur) Wij hebben gemerkt dat er steeds 
meer combinaties enthousiast worden en willen daar zeker niet mee 
achterblijven!  
 
Verder een terugblik en een vooruitblik op de outdoor kampioenschappen. 
Door omstandigheden omtrent de indeling van de terreinen van de 
Vlietlanden waren we genoodzaakt de kampioenschappen over een aantal 
data en locaties te verdelen. Helaas waren de klasse M en Z/ZZ voor zowel 
pony’s als paarden niet druk bezet. In 2020 hebben we weer afspraken 
kunnen maken met de Vlietlanden en zal alles hopelijk weer op de oude 
voet georganiseerd gaan worden. De eventing kampioenschappen staan 
gepland in het weekend van 27 en 28 juni 2020. Onze outdoor 
kampioenschappen Regio Zuid-Holland zijn voor het eerst in de nieuwe 
vorm verreden, bij zowel organisatie, officials en deelnemers hebben wij 
zeer veel positieve reacties gehad. De Ponykampioenschappen dressuur 
zullen net als afgelopen jaar plaatsvinden op 4 juli 2020 zo ook de 
afdelingsdressuur. De afdelingsdressuur begint weer aan te trekken, we 
bedanken hiervoor Kevin Heezen en Pamela Schrier die ons hiermee 
helpen. De Paarden kampioenschappen Dressuur worden verreden op 10 
en 11 juli 2020, ook bij de Develruiters te Heerjansdam. De teamdressuur 
zal aansluitend aan de kur op muziek klasse ZZ-licht verreden worden. Het 
regiokampioenschap Springen en Verenigingskampioenschappen voor 
Paarden en Pony’s worden verreden op 18 en 19 juli bij Manege Middenhof 
te Maasluis. De Hippiade zal in 2020 voor het eerst verreden gaan worden 
in 1 week, gepland staat week 33 (10 t/m 16 augustus) probeer dit bij uw 
leden te communiceren. 
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Pauze  
  

12. Jong KNHS update  
AvD Afgelopen jaar is de Jong KNHS competitie geïntroduceerd. 4 
selectiewedstrijden voor zowel paarden als pony’s met de finale op de Jong 
KNHS ZH Horse Experience. Deze wedstrijd was erg snel vol. Dit gaf aan 
dat hier veel behoefte aan was. Er waren echt mooie prijzen te winnen. 
Naast de reguliere prijzen was er ook een Happy Athlete prijs te winnen. 
Dit was de grootste prijs die er te winnen was. In 2020 komt er weer een 
nieuwe competitie met enkele aanpassingen.   
  
De Jong KNHS ZH Horse Experience was een dag met een heel 
gevarieerd programma. Ook waren er veel verschillende stands en was 
Danielle van Mierlo aanwezig voor een clinic en een meet & greet. Het 
evenement zal de komende jaren op de eerste zondag van juli worden 
gehouden.  
Jong KNHS is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus als jullie nog 
mensen kennen horen zij het graag. We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
mensen.  
  
Dennis Hogeboom: Moet er niet ook worden aangesloten bij de maneges?  
Er is al eens iemand bij gehaald als vertegenwoordiger van de maneges. In 
eerste instantie was er met name aandacht voor de wedstrijdsport 
waardoor deze persoon zich misplaatst voelde binnen het bestuur wat 
vooral wedstrijdsport georienteerd was. Toch blijft de wens om iemand 
namens de maneges erbij te betrekken. Liefst boven de 18 want het is 
handig om vervoer te hebben.    
Is er een maximum leeftijd?  
Ja dat is 25 jaar.  
  
Is er altijd een vaste lokatie?  
De Jong KNHS ZH Horse Experience is bij de Develruiters. Maar de 
selectiewedstrijden verschillen qua locatie en voor volgend jaar wordt er 
nog naar gekeken. Als er verenigingen zijn die zich willen aanbieden voor 
de selectiewedstrijden graag. Op dit moment is er alleen nog dit initiatief bij 
de dressuur. Dit komt doordat het bestuur bestaat uit dressuur-
georienteerden. Diversiteit in het bestuur is gewenst.  Het Jong KNHS ZH 
bestuur vergadert 1x per maand 
  
Dennis Hogeboom: Misschien moet de vacature minder algemeen worden 
gemaakt zodat het duidelijk is wat er verwacht kan worden?  
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13. Cross Challenge update  
Jong KNHS is ook zeker betrokken bij de Cross Challenge. AL geeft een 
update. Het doel is meer jongens te paard. Dit wordt gedaan door de sport 
stoerder te maken. Dit is niet alleen door paardrijden maar ook door 
bootcamp, rennen en schieten. In aantallen jongens in de lessen bij de pilot 
maneges (Barendrecht & Rotterdam) is te zien dat deze aanpak werkt. 
Hierbij is ook een wedstrijdformat opgericht. Dit jaar is de eerste wedstrijd 
gehouden op HCN. De tweede wedstrijd was in Barendrecht en de derde 
wedstrijd was in Rotterdam. Deze drie maneges hebben successen 
behaald met de introductie van de Cross Challenge. Nu willen we nog meer 
successen behalen bij andere maneges. Er is ook een filmpje over de 
cross challenge. De jongens hebben er duidelijk erg veel plezier in. Wie er 
geinteresseerd is kunnen o.a. AL en Anita de Ruiter (FNRS) hier meer over 
vertellen.  
  
Dennis Hogeboom: Je mag met geluk spreken als je een hoofdstel vind 
zonder glitters.  
AL: Daar zijn we ons van bewust. Horka heeft een jongenskleding lijn 
neergezet. Waarschijnlijk volgen de kledingmerken als de trend toeneemt. 
We hebben bij de start van het Cross Challenge project een fotoshoot 
gedaan met alleen jongens. En proberen bewust zoveel mogelijk jongens 
in beeld te brengen bij publicaties om aan de buitenwereld te laten zien dat 
paardrijden een leuke stoere sport is voor jongens. 
  
CB: Als KNHS houden we hier rekening mee. Hierdoor zijn veel foto’s 
bijvoorbeeld zwart wit zodat het aantrekkelijker wordt gehouden.   
  
Is het mogelijk om een keer langs te komen?  
Dat is zeker mogelijk. (dinsdagavond in Rotterdam en zaterdagmiddag in 
Barendrecht) Er zijn ook enkele demonstraties geweest.  
  

14. Bestuur KNHS Regio Zuid-Holland:   
Alle kandidaten hebben een positief advies van de VC verkregen.  
  

● Manager jeugd – kandidaat Anton van Reedt Dortland  
AvO We kennen je al een paar jaar. Je bent een aantal aanwezig 
geweest in het bestuur. Het was dan ook niet gek je een keer te 
vragen als bestuurslid. Die tijd is nu gekomen. AvD is aangenomen 
als bestuurslid.  
  

● Manager samenwerking KNHS/FNRS – kandidaat Tim Moesman  
AvO Tim is kritisch en eerlijk en rechtdoorzee. Het is fantastisch dat 
hij zich hiervoor wil inzetten. Hij vindt het erg jammer dat hij niet 
aanwezig is bij deze vergadering. TM is aangenomen als 
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bestuurslid  
  

● Verkiezing Voorzitter – kandidaat Arie Hoekstra  
AvO Onze vice voorzitter heeft al een overweldigende percentage 
stemmen voor, zoals eerder in de vergadering is gecommuniceerd. 
Voordat de nieuwe voorzitter komt ook een paar woorden bij mijn 
aftreden. Dankwoorden aan het bestuur en alle hulp die met name 
AH en JWK hebben geboden. Een voorzitter die met beide benen in 
de bak staat.   
  
AH bedankt iedereen. Hij vond het jammer dat er geen tegen 
kandidaat was. Het is ook wel erg veel. Het kan wel allemaal en het 
is belangrijk dat iedereen wat weet wat er moet worden gedaan. 
Het bestuur groeit. Door veel energie in te steken hou je het ook 
heel lang vol. Een goede flow is belangrijk. We gaan discussies 
hebben maar ook heel veel resultaten boeken. Bedankt voor uw 
vertrouwen  
  

● Aftreden André van Overbeek  
JWK: AvO bedankt voor jouw inzet. Er was veel aan de hand en het 
was erg intensief. Als ik iets in jou waardeer is dat je altijd positief 
en eerlijk bent.  
  

15. Nieuws uit de fora  
 
Dressuur (JL)  
Er is veel gesproken over dierenwelzijn. In dat kader wil ik het hebben over 
de toezichthouders voorterrein. We zijn er druk mee bezig. Reglementair is 
het verplicht om een toezichthouder te hebben bij selecties en 
kampioenschappen. Het aantal wedstrijden met toezicht gaat de komende 
jaren sterk toenemen. Het is nodig om het imago van onze sport hoog blijft 
zodat we er nog jaren van kunnen genieten. De toezichthouder moet de 
ruiter aanspreken wanneer de paardvriendelijkheid vin het gedrang komt. 
Zo moet de neusriem los om stres te verminderen bij het paard. 1,5 
centimeter gemeten op de neus. Dit geldt voor alle neusriemen. Daarnaast 
moet je ook met bescherming om de kinketting rijden. Het is erg lastig wat 
wel paardvriendelijk is en wat niet. Om dit te controleren willen wij de groep 
toezichthouders vergroten.   
  
Zou het mogelijk zijn om mensen die geen jury zijn te laten controleren?  
Dit hebben wij voor nu niet gedaan.   
  
Mogelijk gebruik maken van de springjury’s?  
Jolanda Leonhardt kan dat nog eens voorstellen. Dat is wel een idee. Bij 
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het springen zijn echter wel veel meer dingen geaccepteerd. Mogelijk met 
een stukje bijsturing is dit wel mogelijk.  
  
Dennis Hogeboom: Zijn er restricties op de tijd die een toezichthouder 
toezicht houdt?  
Ja, een dagdeel.  
  
Ineke Eekhof: Mogelijk jury’s die in de ochtend jureren in de middag 
toezicht houden?  
Jolanda Leonhardt: dit zou een optie kunnen zijn maar hier moeten de 
juryleden wel open voor staan.  
  
Gaan de juryleden ook echt ingrijpen?  
De bedoeling is dat bij het voorterrein al situaties worden gesignaleerd.   
  
Eventing (WG)  
In het voorjaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met Noord-Holland en 
Utrecht geweest, met alle geledingen uit de Eventingsport. Zeker 45 
personen waren hierbij, waaronder ook een aantal ruiters. Hieruit zijn een 
aantal wensen en aanbevelingen om de sport te verbeteren naar voren 
gekomen. Aan de verwezenlijking hiervan wordt gewerkt. Sinds een jaar of 
vijf kent Zuid-Holland drie Eventingwedstrijden, te weten Heerjansdam, 
Leidschendam en Moordrecht. Ook in 2019 zijn die alle drie doorgegaan, 
zij het in Leidschendam met één wedstrijddag minder dan normaal. 
Hierdoor hebben we voor het Regiokampioenschap van de Pony’s en dat 
voor de Paarden klasse M en Z moeten uitwijken naar Heerjansdam en 
Geestmerambacht. Het KNHS-kampioenschap Eventing, wat dit jaar werd 
verreden in Hattem, was een geweldig mooi evenement om aan deel te 
nemen. Het team klasse L-Paarden was helaas niet zo succesvol als in de 
afgelopen jaren. Wat betreft het Eventing forum kan ik melden dat er voor 
2020 een geheel vernieuwde cursus voor crossbouwer wordt gestart, en 
dat er samen met de fora van Dressuur en Springen wordt nagedacht over 
leeftijdsgericht sportaanbod, wat bij Eventing echter nog niet zo makkelijk is 
in te passen. Ook wordt het beoordelingsformulier Rijstijl voor in de cross 
aangepast, naar een meer lineaire scoring. 
  

16. Nieuws uit de ledenraad  
AvO Er is al veel verteld over de ledenraad door CB. Er zijn wel nog enkele 
punten om te verduidelijken. Zo wordt er in de ledenraad altijd consensus 
nagestreefd in de besluitvorming, daarbij zijn de fora adviserend. Ook de 
verhouding van de stemmen is veranderd. Het komt nauwelijks voor dat er 
moet worden gestemd. De bestuurlijke entiteit van de regio blijft bestaan. 
Echter horen de kringen hier statutair niet meer bij.   
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17. Rondvraag   
Dennis Hogeboom: Vorig jaar was wel wat discussie over de tarieven. Nu 
zijn de tarieven weer verhoogd. Waarom is de keuze gemaakt om de 
tarieven te verhogen?  
CB: Er is ook een aantal jaar niet geïndexeerd. Het is puur een indexatie.  
Dennis Hogeboom: Nu wordt het gezien als lidmaatschap KNHS, 
contributie is erg omhoog gegaan. De vraag is vanuit deze groep waarom 
deze contributie omhoog is gegaan.   
Hier kan geen antwoord op worden gegeven. AH neemt dit mee naar de 
ledenraad.  
CB: Mogelijk krijgt de FNRS een plek in de ledenraad zodat er ook door de 
FNRS mee worden gepraat om dit soort discussies te kunnen voorkomen. 
Dit moet nog statutair worden vastgelegd maar de bedoeling is wel dat het 
deze richting op gaat.  
Dennis Hogeboom: Als ik het goed begrijp moet er een akkoord worden 
gegeven op de begroting?  
AvO: Er was algemene concessie bij de ledenraad voor een trendmatige 
verhoging van de totale begroting. Hierdoor was dit punt aangenomen door 
de ledenraad.  
AvO gaat hier nog wel achteraan. Volgens CB kan Theo Fledderus hierbij 
bijstaan.  
  
Komt TM in het bestuur?  
Ja als bestuurslid.  
  
Leen Zwart: Men wil niet meer rijden en niet meer starten op gras. Dat 
betekent dat als je een springwedstrijd wilt organiseren je een zandbak 
moet neerleggen. Ook als die niet helemaal in de maten past. Binnen kan 
dat wel. Kan de outdoor springwedstrijd ook worden georganiseerd in een 
buitenrijbaan met de afmetingen van een binnen locatie (30x60)?  
DD gaat dit navragen.  
Dennis Hogeboom: passeer je dan niet de mensen die jarenlange 
investeringen hebben gedaan om aan de afmetingen te kunnen voldoen?  
Leen Zwart: Binnen mag het wel maar waarom buiten dan niet. Buiten zijn 
de maten ook niet voor iedereen haalbaar.   
  

18. Sluiting  
AvO bedankt de vergadering voor de afgelopen 2 jaar en sluit de 
vergadering om kwart voor elf.  

  
Met vriendelijke groet,  
Namens het Regiobestuur, Kim Witvliet, Secretaris  
 


