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KNHS-VNS
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie –
Vereniging Nederlandse Studentenruiters (KNHS-VNS) is een
landelijk overkoepelend orgaan dat als doel heeft om ervoor te
zorgen dat iedere student, ook zonder paard, naast zijn
studie kan blijven paardrijden en zelfs kan starten op
nationale en internationale wedstrijden. De vereniging heeft een
samenwerkingsverband met de KNHS en wordt door
Stichting Studentensport Nederland (SSN) erkend als
studentensportbond. Ook is de KNHS-VNS aangesloten bij
AIEC, de wereldwijde organisatie op het gebied van
studentenruitersport.

Dutch Studentriders
De Dutch Studentriders zijn leden van de internationale afdeling
binnen de KNHS-VNS. Zij vertegenwoordigen Nederland op
internationale studentenconcoursen over de hele wereld.
Deelnemende landen komen uit Europa, Noord-Amerika en
soms zelfs uit Afrika en Azië.
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Studentenconcoursen
Internationale studentenconcoursen worden volgens een vaste
formule georganiseerd. In teams van drie strijden 45
studentenruiters uit verschillende landen met elkaar om de eer
en de medailles. Er wordt op voor de studenten onbekende
paarden gereden, waarbij zij maximaal 5 minuten de tijd krijgen
om aan het paard te wennen. Van de drie ruiters die op
hetzelfde paard rijden gaat de beste door naar de volgende,
zwaardere, ronde. In de finales staan er een Prix st. Georg
dressuurproef met kür op muziek op het programma samen met
twee Z/ZZ (1.30/1.35m) springparcoursen. Voor het uiteindelijke
resultaat wordt de dressuur- en springuitslag samengevoegd tot
een ‘combined’ klassement, zowel per team als individueel.
Gedurende de avond is er gelegenheid om tijdens het borrelen
bij te praten met oude bekenden en nieuwe vrienden te
ontmoeten. Sponsoren worden hiervoor uitgenodigd zodat ook
zij van de speciale sfeer kunnen proeven die ontstaat rondom
studentenconcoursen. Hoewel het sociale aspect van
onschatbare waarde is, in de eerste plaats is en blijft het
evenement een serieuze wedstrijd, waarbij geduchte, maar
vriendelijke, competitie bestaat tussen alle landen.
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CHIU
Dit jaar wordt er door de Dutch Studentriders een internationaal
studentenconcours georganiseerd te Haaksbergen in de vorm
van een Concours Hippique International Universitaire (CHIU).
De intentie van dit evenement is om de samenwerking en het
begrip te ontwikkelen en te stimuleren tussen studenten van
verschillende nationaliteiten. Tevens bestaat de ambitie om
Twente nog meer op de kaart te zetten als dé paardenregio van
Nederland. Deze doelstellingen worden bereikt
door een
combinatie van paardensport van het hoogste niveau
afgewisseld met sociale en culturele activiteiten, waarbij Twente
centraal staat.
Het Organizing Committee doet haar uiterste best om een
onvergetelijk weekend samen te stellen van de beste kwaliteit.
Helaas is het onvermijdelijk dat de organisatie van een CHIU
grote kosten met zich meebrengt. Dit biedt echter de kans voor
uw bedrijf om onderdeel uit te maken van het evenement. Wij
verwelkomen wederzijdse support op het gebied van uw missie
als bedrijf, en onze missie als Dutch Studentriders om de
paardensport en regio Twente wereldwijd te promoten.
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Sponsoring
Op de deze pagina’s kunt u voorbeelden vinden van de
mogelijkheden die wij zoal te bieden hebben:
Evenement

Als naamgever van het evenement zal uw bedrijf
in alle persberichten verschijnen. De CHIU zal
bekend staan als:
*Uw Bedrijf* CHIU The Netherlands 2013
Verder wordt uw bedrijf op alle mogelijke
manieren in beeld gebracht voor en tijdens en na
het evenement.
€ 750,-

Rondes

Sponsor een dressuur- of springronde. Dat wordt
vermeld in het programmaboekje en gedurende
de wedstrijd en tijdens de prijsuitreiking
omgeroepen.
De *Uw Bedrijf* Springfinale
€ 200,-

Team

Een van de deelnemende teams sponsoren
maakt het extra spannend om te kijken. U kunt
voor een lokaal Twents team kiezen, maar ook
Ierland bijvoorbeeld behoort tot de opties.
€ 100,-

Programma

Voorpagina advertentieruimte en de
middenpagina van het programmaboekje voor
uw bedrijf. Het programma wordt aan alle
deelnemers, supporters en bezoekers
uitgedeeld.
Programmaboekje € 100,Hele advertentie
€ 50,Halve advertentie € 30,6

“One World, One Sport, Many Friends”

Hindernis

Een hindernis kan in de stijl van uw bedrijf
aangekleed worden, er worden foto’s van
genomen die in de hippische pers en media
verschijnen in binnen- en buitenland.
€ 75,-

Poster

Op universiteiten, in ruitersportcentra en
ruitersportzaken worden poster opgehangen ter
promotie van de CHIU. Het logo van uw bedrijf
kan hierop vermeld worden.
€ 50,-

Paard

De naam van uw bedrijf als ‘voorvoegsel’ van de
naam van een van de 45 paarden. *Uw Bedrijf*
wordt aan het begin en einde van iedere proef
omgeroepen en wordt tevens vermeld in het
programmaboekje.
Nu in de ring: *Uw bedrijf* Totilas
€ 20,-

Transport

Om alle deelnemers, supporters, officials en
paarden van en naar het evenement te
vervoeren kan de organisatie uw bedrijfswagen
(met tankpas?) goed gebruiken. Op dit gebied
zijn vele opties mogelijk die wij graag met u
bespreken.

Prijzen

Het schenken van materiaal dat als prijs
uitgereikt kan worden wordt door alle
deelnemers zeer gewaardeerd. Zij zullen uw
product ook buiten de landsgrenzen bekendheid
geven. Op dit gebied zijn zeer veel opties
mogelijk die wij graag met u bespreken.
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Voorbeelden van artikelen om ter beschikking te stellen:
(uiteraard staan hier sponsoruitingen tegenover)
 Teamkleding
Voor het Organizing Commitee, de verschillende
commissies en/of vrijwilligers. Te denken valt aan jassen,
truien, polo’s, of petjes waar uw logo op te zien is.
 Paarden
Dressuur- en/of springdekjes, bandages, etc. voor de
deelnemende paarden en hun eigenaren die deze paarden
regelmatig op reguliere wedstrijden uitbrengen.
 Prijzen
Statiedekens, hoofdstellen, peesbeschermers, kleding, etc.
voor één of meerdere prijswinnaars. Elk product wordt op
prijs gesteld.
 Goodies
Aan alle deelnemers wordt een tasje uitgereikt met o.a. het
programmaboekje, startlijsten en dressuurproeven daarin.
Hier kunnen uw bedrijfsfolder of -brochure en gadgets
zoals pennen, keycords of proefmonsters aan toegevoegd
worden.

Al deze mogelijkheden zijn suggesties, er zijn tal van
andere opties bespreekbaar.
Vanzelfsprekend wordt uw bedrijf sowieso veelvuldig
onder de aandacht gebracht op onze website, social media
en in de echte wereld!
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Programma
Het totale programma is als volgt samengesteld:
Vrijdagavond
02 augustus

Aankomst van alle teams
Fancy dress party ‘Circus’

Zaterdag
03 augustus

1e en 2e ronde dressuur
1e en 2e ronde springen
Cultureel Programma
Ruiterbal

Zondag
04 augustus

Halve finale en finale dressuur
Halve finale en finale springen
Prijsuitreikingceremonie

Aanwezigen
Er zullen 15 teams uit tenminste 7 verschillende landen aan de
start verschijnen. Dat betekent dat 45 studentenruiters vanuit
heel Europa naar Twente komen. Er worden 30 tot 50
supporters uit nog meer landen verwacht, die ook het gehele
evenement aanwezig zijn. Verder zullen naar verwachting
tenminste 150 partycrashers vanuit de Benelux en Duitsland
afreizen voor het themafeest op vrijdag en ongeveer 200 voor
het ruiterbal van zaterdag. En natuurlijk zijn de Dutch
Studentriders zelf ook in grote getale vertegenwoordigd.
Kortom, een grote groep jonge, enthousiaste mensen die met
veel passie studie en paardensport op hoog niveau weten te
combineren.
Publiek uit de hele regio wordt hartelijk uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen.
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Contact
Voor meer informatie over de KNHS-VNS Internationaal, de
Dutch Studentriders en de CHIU kunt u een kijkje nemen op
onze website www.studentriders.nl en onze facebookpagina
www.facebook.com/dutchstudentriders. Heeft u verder nog
vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Organizing Committee
KNHS-VNS Internationaal
Voorzitter
Marieke Schildkamp
Secretaris
Renske Kroeze
Penningmeester
Jurrien Brak
National Responsible
Louise Sleutel
E-mail: internationaal@studentenruiters.nl
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