Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Jaarverslag 2019 KNHS Regio Limburg
Leden
De KNHS Regio Limburg bestaat uit 103 KNHS verenigingen en 28 FNRS verenigingen.
Leden per 31-12-2018:
6.298 leden die lid zijn via KNHS vereniging/FNRS manege én 1.888 leden die in Limburg
wonen en individueel lid zijn bij de KNHS.
Leden per 31-12-2019:
6.381 leden die lid zijn via KNHS vereniging/FNRS manege én 1.655 leden die in Limburg
wonen en individueel lid zijn bij de KNHS.
Een lichte toename van de KNHS leden bij een vereniging/FNRS manege.
71 verenigingen organiseerden 171 wedstrijden in 2019.
Projecten binnen onze Regio
Het Talentboost programma is in januari van start gegaan met de praktijklessen in De
Peelbergen.
Eind 2018 is dit programma o.l.v. Jikke van Gerven en Bianca Meijers opgestart. Na een
aantal selectiedagen gaan 9 dressuur –en springcombinaties starten met een veelzijdig
programma van theorie en praktijklessen.
Het Talentboost programma heeft als doel om jonge ambitieuze ruiters de kans te geven om
zich te ontwikkelen, te ondersteunen en te adviseren voor een carrière in de paardensport
of om door te groeien naar de nationale kaders.
De trainingen werden verzorgd door Inge Coenen en Floor Dröge, voor het springen Robbert
Ehrens en Monique van de Broek. Een mentale training werd verzorgd door Marion
Schreuder en verder was er een dierenarts, paardentandarts en hoefsmid voor de theorie en
werd de fitheid van de ruiters getest.
Om kinderen kennis te laten maken met de wedstrijdsport werd er weer een bixiecompetitie
georganiseerd. In maart werd in Velden het kampioenschap gehouden met verschillende
jonge kampioentjes. Bixie is een opstap naar de wedstrijdsport, het is laagdrempelig voor
kinderen met eenvoudige proefjes en de AA proefjes met begeleiding.
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Het basisschoolprogramma heeft als doel om kinderen van de
basisschool kennis te laten maken met de paardensport. Een competitie
voor kinderen met en zonder pony. Een leuk programma dat in
samenwerking met de KNHS wordt aangeboden.
In 2019 heeft de manege in Cadier en Keer deze competitie
georganiseerd, een succesvolle dag.
In de praktijk is het lastig om de basisscholen te motiveren voor deze kennismaking met de
paardensport. De manegebedrijven geven aan, zelf al kennismakingsdagen te organiseren en
een vol programma te hebben.
In 2020 zal worden bekeken in samenwerking met Limburg Paardensport, op welke manier
we kinderen kunnen laten kennismaken met de paardensport.
Regio kampioenschappen
De Regio Kampioenschappen werden gehouden op:
26/27 januari 2019 dressuur pony's Merselo
1/2/3 februari 2019 dressuur paarden Reuver
17 maart 2019 bixie Velden
9/10 februari 2019 springen pony's Susteren
15/16 februari 2019 springen paarden Helden
3/4 augustus 2019 dressuur/springen pony's Meerlo
3/4 augustus 2019 dressuur/springen paarden Meerlo
5/6 oktober 2019 SGW Aerensgenhout
De organisatie van de diverse kampioenschappen waren in goede handen van de
verenigingen. Veel aandacht was er voor de prijsuitreikingen, een mooi feestje voor de
kampioenen. De Regio evalueert jaarlijks met de organisaties de kampioenschappen. Wat
ging goed en wat kan er beter.
In Ermelo waren de diverse in-en outdoor kampioenschappen, de volgende kampioenstitels
gingen naar Limburgse combinaties:
Indoor:
Dressuur
Klasse L2: Saskia van Es (Schaesberg) – Jaccardo
Klasse M2: Saskia van Es (Schaesberg) – Italo
L2 categorie D/E: Veerle van Hof (Hulsberg) - Equine Parks Xander
Springen
B categorie C: Kimberly Barrois (Echt-Susteren) - Sally van de Zandkant
Outdoor
Dressuur:
Klasse Z2: Saskia van Es (Schaesberg) – Italo
B categorie C: Isa Hollands (Schaesberg) - Top Secret,
M1 categorie D/E: Veerle van Hof (Hulsberg) - Equine Parks Xander
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Z1/Z2 categorie C: Gwen Troquet (Wijnandsrade) - Zandberg's Diva
Izebel
Springen
Klasse M: John Driessen - Cupido,
Klasse B cat. DE: Liv Linssen - Jack of Hearts
Klasse M cat DE: Alicia Bocken (Weert) – Arkan
Klasse Z cat. C: Lex Gijsen (Pey) - Hopstein Diamond,
Klasse Z cat. DE: Britt Driessen (Beesel) – Denzel
Verenigingskampioenschappen Hippiade Paarden - RV. HV. Bucephalus (Sevenum)
Viertal Klasse L cat. BCDE: De Ponyrakkers (Nederweert)
Eén Regio
Een werkgroep vanuit de 3 kringen o.l.v. Huis van de Sport was in 2018 gestart met de vraag
“wat is de toekomst voor de 3 kringen”. Na diverse overleggen was er op 1 oktober 2019 er
een vergadering van iedere kring met het voorstel tot opheffing van de Kringen. Iedere Kring
heeft gestemd voor opheffing.
Samen kunnen we meer, en als 1 organisatie willen we de belangen behartigen van onze
leden. We willen als regio een moderne organisatie zijn, met naar buiten gerichte werkwijze
en cultuur die met kwaliteit in verbinding staat met de achterban. Om dit doel te bereiken
zijn we gestart met commissies.
De commissies zijn, Recreatie, Communicatie en Fondsenwerving, Wedstrijdsport, Jeugd en
Educatie.
De denktank voor Recreatie is opgestart in 2019. Iedereen die hart heeft voor de natuur en
recreatieve paardensport kan meedenken over nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
Een belangrijk onderdeel zijn de diverse ruiter-en menroutes in Limburg, ook hier heeft men
behoefte aan vrijwilligers voor het onderhoud.
Op het JIM, het paardensportevenement van Limburg, hadden we samen met Limburg
Paardensport een stand. Het doel was om mensen kennis te laten maken met de diverse
producten van de KNHS en wat Limburg Paardensport en de Regio hieraan kan bijdragen.
Bestuur
Het bestuur bestaat aan het einde van het kalender jaar uit:
Geert van Wijlick, voorzitter
Marjo Jeurissen, secretaris
Carin van de Pas, penningmeester
En de bestuursleden: Giel van Herten, Ton Ancion, Henriëtte Steeghs, Hans Sterk.
In mei werd afscheid genomen van Jo Reijnders en Jo Bemelmans.
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Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gepland, met in het
voor-en najaar de ledenvergaderingen.
Geert van Wijlick vertegenwoordigt Limburg in de ledenraad van de
KNHS, tevens heeft hij zitting in het bestuur Limburg Paardensport.
Patricia van Rooij verzorgt het Wedstrijdsecretariaat voor de diverse
kampioenschappen. Henk Coenen is vanuit de KWPN betrokken bij de Regio.
De forumleden die ons in Ermelo vertegenwoordigen zijn Lou Linders (springen), Jenny
Schreven (dressuur), Lia van Stiphout. (SGW), Wilma van Osch (recreatie).
Noortje Levels verzorgt de communicatie op de website en sociale media.
Aan het einde van dit verslag willen we iedereen bedanken voor de inzet en hulp aan de
Regio Limburg.
Als bestuur hopen we dat iedereen zijn doel kan bereiken in de breedtesport of op recreatief
gebied.
Het regiobestuur wil graag de doelen ondersteunen, die ondersteuning doen we op
vrijwillige basis en met veel enthousiasme.
MJ / 15-3-2020
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