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Voorstel wijziging systeem van Kringkampioenen

Aanleiding
Al zeker twee jaar is de status van “Kringkampioen” in onze Kring aan inflatie onderhevig.
Door de eisen dat aan alle door het Kringbestuur aangewezen wedstrijden moet zijn
deelgenomen (minus één) binnen dezelfde klasse, maakt dat het aantal Kringkampioenen in
het springen naar “nul” is teruggelopen in 2018 en dat bij de dressuur het deelnemen al
bijna garant staat voor een Kampioenschapstitel. Het komt zelfs voor dat in dit soort
gevallen de objectief verreden resultaten zodanig zijn dat de status “Kringkampioen” daarbij
eigenlijk niet passend is.
Deze twee ontwikkelingen (steeds minder Kringkampioenen en het feit dat de objectieve
prestaties geen gewicht hebben) maken dat in de vergadering van het Kringbestuur van 5
februari 2019 besloten is tot het verkennen van een ander conceptreglement voor de
Kringkampioenschappen. In dit voorstel wordt de uitkomst van deze verkenning aan de
leden voorgelegd.
Wat was de bedoeling?
Het instellen van een competitie voor Kringkampioenschappen en het huldigen van de
Kringkampioenen is een van de belangrijkste instrumenten van de Kring om de hippische
wedstrijdsport te stimuleren. Het beoogt ook de samenhang binnen de Kring tot uitdrukking
te brengen. Om die reden ligt het voor de hand het instituut “Kringkampioenschappen” te
willen behouden.
Wat zijn nu de dilemma’s en knelpunten?
Het aanwijzen van geschikte wedstrijden als meetellend voor het Kringkampioenschap is
geen eenvoudige opgave gebleken. Het moet om meerdere (liefst 4) wedstrijden te gaan,
waar alle klassen verreden worden. Het liefst gaat het om concoursen die zowel voor
paarden als pony’s uitgeschreven zijn. Over algemeen vallen dressuurconcoursen niet
samen met springwedstrijden waardoor verschillende (typen) wedstrijden verkozen moeten
worden die allemaal vóór het Fries Kampioenschap moeten hebben plaatsgevonden.
De classificering vindt plaats door het tellen van plaatsingspunten: daarmee is er een relatie
met het aantal deelnemers en de relatieve plaatsing die een wedstrijdruiter heeft behaald.
Met dit systeem kun je wel “de beste van Kring” zijn (gemeten over de aangewezen
wedstrijden), maar zegt dit nog niets over het absolute niveau van de ruiter of amazone. In
theorie kan dus iemand zonder een winstpunt behaald te hebben Kringkampioen van
zijn/haar klasse worden.
Het berekenen van de Kringkampioenen is een ingewikkeld proces. De uitslagen moeten
tijdig door de vereniging van de aangewezen wedstrijden ingediend worden in het goede
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formaat (Concours_3.5) en daarna moet er deskundigheid binnen het Kringbestuur zijn om
met onze eigen versie van dit programma tot het berekenen van de einduitslag te komen.
Dat heeft ertoe geleid dat de Kringkampioenen 2018 pas begin december 2018 berekend
konden worden, terwijl de aangewezen wedstrijden vóór het Fries Kampioenschap
(augustus 2018) al hadden plaatsgevonden. Daarbij is er ook dit jaar weer onduidelijkheid
ontstaat over het aantal wedstrijden dat aangewezen is, de ene wedstrijd die uit mag vallen
en daarmee (bij strikte hantering van de regels) hebben we over 2018 eigenlijk te veel
Kringkampioenen aangewezen.
Conclusie
Het huidige reglement Kringkampioenen past niet goed meer in het patroon van
wedstrijdrijden van onze deelnemers (er wordt door een te kleine groep aan voldoende
wedstrijden deelgenomen) en zorgt er daarmee voor dat “meedoen” haast garant staat voor
een Kringkampioenschap zonder dat objectief behaalde resultaten (winstpunten) van
invloed zijn. Daarmee heeft het Kringkampioenschap aan waarde ingeboet.
De uitdaging is nu om een nieuw concept te bedenken waarbij:
- aan minder wedstrijden hoeft te worden deelgenomen waardoor de onderlinge
concurrentiepositie verbetert;
- er een objectieve ondergrens wordt vastgesteld (zonder winstpunt kun je geen
Kringkampioen worden);
- een simpelere en snellere methode van vaststellen van de Kringkampioenen mogelijk
wordt.
Een nieuwe vorm
Een mogelijkheid voor een nieuwe vorm zou gevonden kunnen worden in het systeem van
de Friese Kampioenschappen. Daar gelden twee selectiewedstrijden voor en op de dag van
het Fries Kampioenschap wordt aan de hand van de wedstrijdresultaten van die dag
bepaald wie Fries Kampioen wordt. Tijdens dit concours worden alle disciplines en klassen
verreden.
Omdat het in ons geval (slechts) om een Kringkampioenschap gaat, zouden we geen extra
selectietraject moeten instellen: daarmee wordt de “selectiedruk” in Friesland eigenlijk te
groot.
We zouden wel één concours (of twee concoursen: één voor dressuur en één voor springen)
per buitenseizoen kunnen aanwijzen tot “Kringkampioenschappen”. Deelname kan
plaatsvinden zonder selectie. De verkozen wedstrijd kan door de Kring van extra cachet en
publiciteit voorzien worden, zodat het ook voor de organiserende vereniging interessant is
om medewerking te verlenen.
Het moet dan een concours zijn dat binnen onze Kring georganiseerd wordt en waarbij alle
klassen verreden worden van zowel pony’s als paarden.
De resultaten op die dag bepalen wie de Kringkampioen van dat jaar worden, waarbij we
rekening houden met de plaatsingspunten en een ondergrens van een resultaat van 60%.
Als prijs stellen we geen stalplaat meer beschikbaar, maar ontvangen de deelnemers een
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beker, waar we later een naamplaatje van de Kampioen voor laten maken en kunnen
toesturen.
De namen van de Kringkampioenen blijven we uiteraard publiceren op de website en social
media.
Het selecteren van een concours zou kunnen plaatsvinden door de verenigingen die
daarvoor belangstelling hebben zich te laten aanmelden, waarna door loting voor de
eerstvolgende 3 jaren organiserend verenigingen kunnen worden geselecteerd: hiermee
kunnen in beginsel alle verenigingen in aanmerking komen om hun concours te laten
uitroepen tot Kringkampioenschap.
Proces
Een dergelijke wijziging van het Reglement Kringkampioenschappen zal door de Algemene
Ledenvergadering in de vergadering van 12 april 2019 kunnen worden vastgesteld en kan
dan direct in het seizoen 2019 ingaan.
Voorstel Kringbestuur
Aan de ledenvergadering van de Kring Noordoost Friesland wordt voorgesteld:
- in te stemmen met het nieuwe reglement Kringkampioenen zoals in dit voorstel
omschreven;
- dit reglement per direct te laten ingaan, dus per dit zomerseizoen 2019.

