
                      KNHS Regio Gelderland 
 

                      Kringvereniging Noord Veluwe en Oost Flevoland  
                      Datum: 15 november 2021 
                      Aanvang: 20.00 uur     
                      Locatie: Online 

 
 

1. Opening: Vincent opent de vergadering om 20:04 uur. Hij heet iedereen welkom, jammer dat 
we niet bij elkaar konden komen bij PSV Noord Veluwe maar gezien de huidige maatregelen 
is het verstandiger om de vergadering online te doen. 
 

2. Notulen van de voorjaarsvergadering 17 mei 2021: De notulen worden goedgekeurd, er zijn 
geen op- of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken: Suze-An Altena heeft een brief gestuurd met de vraag of er eens goed 
naar de huidige selectiewedstrijden gekeken kan worden en tevens de 
Regiokampioenschappen wat betreft de planning en bodems. Dit wordt verderop in de 
vergadering al in het nieuws vanuit de regio besproken.  
 
Wichert Fikse heeft een brief gestuurd en licht dit mondeling toe. Omdat de vooruitzichten 
zijn dat in 2022 de laatste keer selectiewedstrijden en regiokampioenschappen op gras 
verreden gaan worden vraagt hij deze zomer de selectie nog één keer aan het 
pinksterconcours in Hattem te gunnen. Het wordt dan de 50e en tevens laatste editie en ze 
willen hier nog een keer een mooi evenement van maken. We begrijpen zijn standpunt en 
stellen vast dat er een selectiewedstrijd van zowel de paarden als de pony’s in Hattem 
verreden gaat worden. 
 

4. Mededelingen: Geen verdere mededelingen. 
 

5. Nieuws vanuit de regiovergaderingen 
 

• Evaluatie regiokampioenschappen 2021 / toekomst regiokampioenschappen 2022 op 
zondag / plan van regio voor kampioenschappen 2023:  
 
Geen op- of aanmerkingen over de regiokampioenschappen 2021. 
 
Vincent presenteert het plan voor de toekomst van de regiokampioenschappen via 
een PowerPoint die ook op de ledenvergadering van de regio is gepresenteerd. In 
2022 zal voor de laatste keer het regiokampioenschap op gras verreden gaan 
worden, in 2023 is het plan om dit op zand te laten verrijden. Er zijn ideeën over hoe 
de indeling dan zou worden, niets staat nog vast. En optie zou zijn om dit over vier 
weekenden te gaan verdelen en dan vier weekenden van drie dagen waarbij ook de 
zondag op de planning staat. 
 
 In de vergadering wordt door meerdere verenigingen aangegeven dat het binnen 
onze kring geen optie is om op zondag kampioenschappen te organiseren. Er worden 
te veel leden uitgesloten als de zondag meegenomen gaat worden zowel individueel 
als voor de vereniging. Daarnaast zijn er verenigingen die in aanmerking zouden 
komen om een kampioenschap op hun locatie te kunnen organiseren, maar die dit 
niet kunnen en/of willen doen als de zondag in de indeling wordt opgenomen. 
Hiermee is het standpunt van de kring vastgelegd dat het organiseren van 
kampioenschappen op zondag geen optie is. 



 
Maarten Schuttert van de Heuvelruiters heeft op de regiovergadering het voorstel 
gedaan om te kijken wat er mogelijk is om de kampioenschappen te organiseren op 
het KNHS-centrum. De regio neemt dit mee, ook wij en de verenigingen van onze 
kring zien veel voordelen. Maarten Schuttert geeft aan dat het misschien een idee is 
om dan met meerdere verengingen samen het kampioenschap op het KNHS centrum 
te organiseren. Yvonne Marskamp merkt nog op of dit niet te kostbaar wordt op het 
KNHS centrum. Daar zal inderdaad ook naar gekeken moeten worden. 
 

• Springforum:  
Er wordt nog steeds gekeken wat er mogelijk is om meer flexwedstrijden te 
organiseren naast de gewone springwedstrijden voor punten. Dit is nog in onderzoek. 

  

• Beoordeling online dressuurproeven wordt verlengd. Er komt ook een evaluatie over 
de toezichthouder bij de dressuurwedstrijden, hier moet nog kritisch naar gekeken 
worden. Zeker voor de kleine wedstrijden geen haalbare kaart. 
 

• Wijziging in het vraagprogramma regiokampioenschap bij het springen 
 

Niet besproken maar wel belangrijk om nog te melden: 

      De vraagprogramma’s voor de indoorkampioenschappen staan op de website. 
Er is niet meer één vraagprogramma waar alles in staat maar een 
vraagprogramma per accommodatie, dit is door de regio’s afgesproken met 
de KNHS. Springen paarden: Er mag nog aan 2 rubrieken worden deelgenomen, was 
3. Maximaal 3 paarden per rubriek was 2 bij het springen paarden. 
Bij de vrije inschrijving kan alleen worden deelgenomen met combinaties die een 
geldig startbewijs hebben op de sluitingsdatum. 
 

6. Wedstrijdkalender outdoor 2022 bepalen en vaststellen selectiewedstrijden 
De wedstrijdkalender wordt vastgesteld. Voor 5 december moeten alle wedstrijden in Mijn 
KNHS zijn opgevoerd. We zullen daarna met de regiosecretaris gaan kijken op welke manier 
de wedstrijden ook goedgekeurd worden door de regio zodat ze door de verenigingen 
bewerkt en daadwerkelijk ingediend kunnen worden op de wedstrijdkalender. 
 

7. Planning volgende vergadering: PSV Noord Veluwe hoopt ons op maandag 16 mei welkom 
te heten op hun locatie te Oldebroek. 
 

8. Rondvraag: Geen vragen. 
 

9. Sluiting: Vincent bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid en sluit de 
vergadering om 21:36 uur. 

 
 


