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SPRINGEN

KNHS Indoorkampioenschappen 2019: Data
en reglement
Het indoorseizoen is begonnen en binnenkort barst in alle regio’s de strijd om de
felbegeerde startplaatsen voor de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo weer
los! Het kampioenschapsreglement voor de KNHS-indoorkampioenschappen t/m
ZZ-Licht dressuur en ZZ springen, geldig van 1 oktober 2018 en tot 1 april 2019 is
nu hier te raadplegen.
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Springruiters vijfde in
finale FEI Nations Cup
De Nederlandse springruiters hebben
hun titel in de finale van de Longines FEI
Nations Cup niet kunnen prolongeren.
Het kwartet van bondscoach Rob Ehrens
eindigde zondagmiddag in Barcelona als
vijfde. Het team uit België ging er met
slechts vier strafpunten minder met de
winst vandoor.
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Wereldbekerseizoen
voor spring- en
dressuurruiters bijna
van start

KNHS-FNRS
Springcompetitie weer
van start

De wereldtop van de spring- en

FNRS Springcompetitie weer op het

dressuurruiters maakt zich op voor het

programma. In de KNHS-FNRS

nieuwe indoorseizoen van de FEI

Springcompetitie kun je meedoen in drie

Wereldbeker. Vanaf half oktober gaat

categorieën: S40, S60 en S80.

het wereldbekercircuit 2018/2019 weer

Deze competitie voor ruiters van FNRS

van start. Uiteraard komt het

Ruitersportcentra wordt al enkele jaren

wereldbekercircuit ook naar Nederland.

gehouden en groeit ieder jaar weer

Tijdens Jumping Amsterdam (24-27

verder door. Nieuw dit jaar is dat de

januari 2019) staat er zowel voor de

landelijke voorronde komt te vervallen en

dressuur als het springen een

daarvoor in de plaats zal een extra

kwalificatie op het programma . Tijdens

regioselectie komen waar ruiters zich

Indoor Brabant (14-17 maart 2019) staat

kunnen plaatsen voor de halve finale. De

de laatste WB kwalificatie van het

finaledag zal net als afgelopen jaar een

seizoen voor de dressuur op het

spetterende dag worden op het

programma. De finale voor beide

Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

disciplines is van 3 tot en met 7 april in

Je kunt je plaatsen voor de finale via

Gothenburg, Zweden.

selecties op FNRS ruitersportcentra

Het wereldbekerseizoen 2018/2019 gaat

(eerst lokaal en daarna regionaal).

dit jaar voor de springruiters van start in

De inschrijving is vanaf 1 oktober

Oslo (11-14 oktober).

geopend.
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Komende maanden staat de KNHS-
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Voormalig bondscoach
Bert Romp overleden
Ons bereikte het verdrietige nieuws dat
Bert Romp (59 jaar) op 4 oktober 2018 is
overleden. Woensdag raakte Bert
zwaargewond aan zijn hoofd door een
klap van een paard bij het laden op de
vrachtauto. Na een korte opname en
operatie in het Elizabeth ziekenhuis in
Tilburg is hij ondanks alle pogingen
overleden aan de gevolgen van dit
noodlottige ongeval. Over precies een
maand zou Bert 60 jaar zijn geworden.
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Alex Tyler-Morris,
groom Harrie Smolders,
genomineerd voor FEI
Award
Alex Tyler-Morris is genomineerd voor
een FEI Award 2018. Alex is weliswaar
een Engelsman, maar zijn nominatie
heeft zeker een Nederlands tintje. Alex is
de vaste groom van springruiter Harrie
Smolders en is genomineerd voor de FEI
Award 'Best Groom'.
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Lijsten met toegestane
hoofdstellen, bitten en

West Nijl-virus in
Duitsland
In augustus werd bekend dat er voor het

sporen aangevuld

eerst in Duitsland een met het West Nijlvirus (WNV) besmette uil gevonden is.

De bijlagen met de lijsten van

Nu is het West Nijl-virus bij een paard in

toegestane hoofdstellen, bitten en

Duitsland (het gebied van Brandenburg)

sporen zijn aangevuld in navolging op de

aangetroffen. Dit is bekend gemaakt

aanvullingen die de FEI heeft

door het officiële laboratorium in

doorgevoerd. Het gaat om de disciplines

Duitsland hiervoor, het Friedrich Luffler

dressuur, springen en eventing.

Institut. Mensen en paarden kunnen

Benieuwd wat het inhoud voor jouw

geïnfecteerd raken als ze worden geprikt

discipline?

door een besmette mug. West Nijl komt
op dit moment (nog) niet in Nederland

Bij de disciplines kun je de reglementen

voor. De verwachting is dat Nederland

downloaden en bekijken.

niet vrij zal blijven van West Nijl, dat
meldt de Sectorraad Paarden op
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maandag 1 oktober 2018 in een
persbericht.
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Agenda
Oktober

Oktober

11-14 oktober
CSI5*-W Oslo (NOR)

18-21 oktober
CSI4*-W El Jadida (MAR)

11-14 oktober
CSIO4*-W Rabat (MAR)

18-21 oktober
CSI2* Kronenberg

12-14 oktober
CSI4* Beijing (CHI)

18-21 oktober
CSI3* Zwolle

17-21 oktober
CSI5*-W Helsinki (FIN)

22-24 oktober
KNHS Horka Trainingsdagen

allround: Ermelo
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