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‘De schakel tussen het bedrijfsleven en onderwijs’
Maar liefst twee Kennismakers!
Waar u een persoon gewend bent, staan er nu maarliefst twee kennismakers voor u klaar! Wij, Rowie Rooth en
Annelore Teurlings, hebben het stokje van Anne Roost overgenomen. Van september tot februari zullen wij u gaan
faciliteren in de rol van Kennismaker Paard. En ook wij gaan u weer via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte
houden over onze activiteiten!

Veel leesplezier!

Wat doet de Kennismaker?
De Kennismaker Paard is een doorlopend afstudeerproject van HAS
Hogeschool en wordt elk half jaar ingevuld door een vierdejaars student
van de opleiding Dier- en Veehouderij of Bedrijfskunde & Agribusiness. De
kennismaker is de schakel tussen bedrijven en het onderwijs.
Voor u:





U kunt de kennismaker benaderen voor vraagstukken, opdrachten
of onderzoeken die u graag door studenten uitgevoerd wil hebben,
dit kunnen ook evenementen zijn.
Als u op zoek bent naar stagiaires voor een opdracht, onderzoek of
om mee te laten werken.
Voor vragen over onderzoeken die uitgevoerd zijn en de Hippische
Monitor.

Rowie Rooth
Mijn naam is Rowie Rooth, 21 jaar oud en vierde jaars student Dier- en Veehouderij. Sinds mijn achtste jaar rijd ik paard
en al snel stond er een eigen pony op stal. Ondertussen
rijd ik met enkele paarden in de dressuursport. Ik geniet
nog het meest van mijn Elite-merrie Zonetty, welke ik in
de klasse Z2 start.
Naast het rijden heb ik de ORUN niveau 2 behaald en geef
ik veel les in de avonduren. In de weekenden werk ik op
trainingsstal de Mortelhoeve en fungeer ik vaak als groom
bij mijn vriend in de samengestelde mensport. Ik ben
actief als voorzitster bij de studievereniging Has Hippique
en wil graag na mijn HAS periode een eigen onderneming
opzetten.

Nieuwsbrief Kennismaker Paard
Oktober 2014

Nieuwsbrief Kennismaker Paard
fdf

Annelore Teurlings
Mijn naam is Annelore Teurlings, 23 jaar oud en vierdejaars student Dier- en
Veehouderij. Mijn oom en tante zijn verantwoordelijk voor mijn besmetting met
het paardenvirus. Ze hebben een kleine fokkerij voor zowel spring- als
dressuurpaarden waar ik van jongs af aan al veel te vinden ben. Nu rijd ik voor
hen de jonge paarden en werk er op zaterdag. Ook als ze op vakantie gaan zorg
ik voor het bedrijf.
Ik ben begonnen met rijden op de manege en met 11 jaar kreeg ik mijn eerste
pony. Na met verschillende pony’s en paarden dressuurwedstrijden gereden te
hebben, trekt het rijden van jonge paarden mij nog het meest. Daarom heb ik
sinds kort een 3-jarige KWPN merrie Giulia waar ik veel plezier aan beleef.

Hippische Monitor
Voor de derde keer is de Hippische Monitor, voorheen
Ondernemersmonitor, uitgekomen. In de Hippische Monitor
zijn onderzoeken gebundeld welke betrekking hebben op
trends en ontwikkelingen binnen de hippische sector. Deze
trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd door het
Trendpanel Paard. Het Trendpanel Paard is in 2012 in het
leven geroepen en vertegenwoordigd de hippische sector
van primaire ondernemer tot toeleverancier, van
brancheorganisatie en sportbond tot ruitersportretailer.
Onderzoeken die dit jaar in de Hippische Monitor te lezen
zijn, zijn onder andere:
- Marktonderzoek ruitersport 2013, FGHS
- Consumenten en trends in de hippische sector, HAS
Hogeschool, 2013
- Kengetallen monitor 2010 -2013, ABAB
Wilt u weten wat de trends op dit moment zijn en hoe
ondernemen in de hippische sector nog mogelijk blijft. Mail
de kennismaker en ontvang ook een exemplaar van de
Hippische Monitor 2014!

Bezoek bij Hippische Ondernemer van
het jaar 2014
Na het succes van het jubileum van vorig jaar,
organiseert Studievereniging HasHippique op 11
november wederom een excursie. Ditmaal zijn we
welkom op de terreinen van Dressuurstal van Baalen,
winnaar Hippische Ondernemer van het jaarverkiezing.
Deze excursie is, net als vorig jaar, weer voor alle
leden én oud-leden van HasHippique. Het
programma begint rond 15:00 uur en eindigt rond
22:00 met een borrel. Er volgt een rondleiding op het
bedrijf, een demonstratie van Coby van Baalen en
een aantal interessante sprekers. Voor de huidige
studenten de kans om hun netwerk uit te breiden,
maar ook voor oud-studenten om weer eens bij te
praten en te zien waar iedereen terecht is gekomen.
Ben jij oud-Hasser en wil je dit niet missen? Geef je
dan op via hippique@has.nl

Mail: kennismakerpaard@has.nl
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Ondernemersdag
Vrijdag 12 september vond de ondernemersdag plaats tijdens Horse Event, voor de laatste keer op de terreinen van NHB
Deurne. Naast het feit dat de Hippische Monitor werd gelanceerd, vonden er nog meerdere activiteiten vanuit HAS
Hogeschool plaats.
De ochtend begon met een Hippisch ondernemerscongres onder leiding van Humberto Tan. Tijdens dit congres werd
onder andere de hippische ondernemer van het jaar bekend gemaakt. Studenten van de HAS hadden in het voortraject
alle bedrijven bezocht en beschreven. Zo werd de jury geholpen in hun keuze voor de drie finalisten. Dresssuurstal van
Baalen mag zich de terechte winnaar noemen.
In de middag werd de Hippische Monitor toegelicht in een interactieve sessie. ‘De nieuwe generatie paardensporters is
volledig digitaal opgegroeid met internet en smartphones binnen handbereik’ was een stelling die centraal stond. Onder
leiding van Monique van Hal, docent HAS, discussieerden verschillende leden van het Trendpanel over deze stelling.
Niet alleen in de FNRS-hal bemande HAS Hogeschool een stand, ook op het terrein buiten was de HAS aanwezig. Daar
werden zo veel mogelijk enquêtes verzameld voor het Nationaal Ruiteronderzoek. Naast deze geslaagde
ondernemersdag, werkten ook nog eens tientallen studenten mee op het grootste paardenevenement van Nederland.

Nationaal Ruiteronderzoek gestart!

Hippische agenda 2014

Tijdens Horse Event is het Nationaal Ruiteronderzoek 2014
gestart! Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd om meer
inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen in de hippische
sector. De resultaten worden verwerkt in de Hippische
Monitor.



7 oktober

Ondernemersbijeenkomst
van Stichting Kempenpaard bij
Academy Bartels



10 oktober

Dag van het oudere Paard,
Stichting de Paardenkamp,
Soest.

9 - 12 oktober

Military Boekelo

1 en 2 november

Paard & Koets, Ermelo

11 november

Excursie HAS Hippique bij
hippische ondernemer van het
jaar: Dressuurstal van Baalen

Dit jaar staat het onderzoek in het teken van motivatie,
informatie (offline versus online) en bestedingen. Oftewel:
"ruitergedrag". Alle paardensporters in Nederland kunnen
online een enquête invullen. Hoe meer respons, hoe groter
de betrouwbaarheid. Daarom willen we u graag vragen deze
link te delen binnen uw netwerk!





www.thesistools.com/Ruiteronderzoek2014



14 – 16 november Jumping Indoor Maastricht

Je vindt de Kennismaker Paard op:

Kennismakerpaard

@kennismaker

Kennismakerpaard

Heeft u nog leuke ideeën voor de Kennismaker, laat het de Kennismaker weten!
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een e-mail naar kennismakerpaard@has.nl
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