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In dit nummer:

In november 2016 en januari 2017 zijn
vertegenwoordigers van de meeste horseball teams samen met het bestuur van de
HVN en Gert Naber (sportontwikkeling
KNHS) in gesprek geweest binnen het
horseball forum.
We zijn unaniem van mening dat horseball
een hele mooie sport is en dat horseball in
het paardenminnend Nederland niet mag
ontbreken. We zullen met zijn allen de
schouders er onder moeten zetten om er
voor te zorgen dat horseball in Nederland
op de kaart komt te staan.
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de
hoogte van de samenwerking binnen het
forum en de initiatieven die zijn ontplooid.
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Werkboek “Horseball voor manegebedrijven
Vanuit het forum heeft een werkgroep een werkboek Horseball voor manege bedrijven geschreven.
In dit werkboek wordt beschreven hoe beginnende maneges en/of enthousiaste groepen paardenliefhebbers kunnen beginnen met Horseball, hoe de sport in de lessen te integreren en welke middelen men nodig heeft om veilig te kunnen starten met Horseball. Dit werkboek wordt door de
KNHS vorm gegeven en ter beschikking gesteld aan belangstellende manegebedrijven. Het boek
kan zeker ook door belangstellende paardensport verenigingen gebruikt worden. Op de KNHS regio
vergaderingen zal het handboek onder de aandacht worden gebracht. Mocht je in de gelegenheid
zijn om een vergadering in jouw regio te bezoeken laat dat dan weten aan het secretariaat.
Inhoud van het werkboek:
Introductie Horseball

Spelregels
Materialen
Basis horseball lessen
Horseball proefjes

Scheidsrechters opleiding:
In verleden is er regelmatig gesproken over de noodzaak om Nederlandse scheidsrechter op te leiden. Elk
team zou een scheidsrechter uit zijn eigen gelederen
moeten aanleveren, is vaak gezegd.
Op 11 maart 2017 tussen 13.00u – 18.00u organiseert
de VLP een Instapcursus voor scheidsrechter horseball
op Syntra in Sint-Niklaas. Wij mogen enkele
kandidaten opgeven.
Als je belangstelling hebt geef je op via het
secretariaat tav Rinus Dekker:
secretariaat@horseball-knhs.nl
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Promotie van Horseball in
Nederland
Acties vanuit de KNHS

Registratie mijn KNHS
horseball:
Voor KNHS en HVN is het belangrijk
hoeveel actieve horseballers er zijn in
Nederland. We vragen daarom nogmaals
dringend om per manege en/of per team
de namen en de email adressen door te
geven aan het secretariaat, zodat de
KNHS jullie kan registreren in mijn KNHS.
Iedereen die lid is van de KNHS of FNRS
kan deze registratie gratis aanvragen.
Lidmaatschap is belangrijk bij deelname
aan wedstrijden, maar ook voor de vereniging is het van belang om lid te zijn.
Als lid kun je meebeslissen over
onderwerpen die voor het Nederlandse
horseball van belang zijn.
Wij vragen jullie om per team aan te
geven de namen en emailadressen van
de spelers en trainers/coaches. Je kunt
dit sturen naar het secretariaat:
secretariaat@horseball-knhs.nl

In 2 opeenvolgende uitgaven van PaardenSport zijn mooie artikelen
verschenen over Horseball.
In december was er een foto-artikel over het Naakte Paard versus het
Aangeklede Paard, waarbij het paard van Marielle vd Veer eerst zonder en daarna in volle aankleding is gefotografeerd. Een mooie manier om de toepassing van het horseball paard te tonen.
In maart wordt een artikel gepresenteerd over Harry Smolders, die
een lesje Horseball krijgt van Marthe Vrijdag. Van deze less is vorige
week ook een Youtube video gelanceerd die inmiddels ruim 18000
keer is bekeken. Een fraaie promotie voor onze sport!

Demonstraties en clinic:
Tijdens het laatste overleg is afgesproken dat afspraken die regionaal
zijn gemaakt ten aanzien van demo’s en clinics worden gemeld aan
secretariaat. Wij zorgen voor plaatsing op de website. Aanvragen die
binnenkomen bij HVN worden aan de regio doorgegeven. Gezien het
handboek isn het erg belangrijk om dit te melden. Wij kunnen maneges in de regio attenderen op de demonstraties.

Nieuwe initiatieven:
Roderik van Loon heeft in het Drentse Alteveer een training gegeven
aan een nieuwe groep enthousiaste ruiters, pensiongasten van Manege de Berkenhoeve. We hopen dat het virus overgeslagen is. In mei
zal Roderik opnieuw deze manege bezoeken voor een training en er
bestaat een mogelijkheid dat er dan ook een jeugdteam zal worden
opgestart.. Mooie ontwikkelingen die we in de gaten zullen houden!

Wedstijden en competitie

Horseball Rhein cup
We hebben een uitnodiging ontvangen uit Strasbourg voor een open toernooi, de Rhein-cup, in drie categorieën
van 30.06-02.07/2017. We zouden een mix team Nederland kunnen maken. Kosten €1500 voor 8 personen, 7
paarden boxen en 3x avondeten.

EK Saint Lo:
In augustus 2017 zal het EK in Saint-Lo worden gehouden.. Het NL-Dames team beraadt zich of deelname haalbaar is. Als er dames zijn die interesse hebben kunnen zij zich melden bij Marthe Vrijdag.
Indien een groep spelers het initiatief neemt voor de aanmelding zal HVN dit ondersteunen.

Wedstrijd kalender:
Er is een kalender met activiteiten rond gestuurd. Mocht je deze niet ontvangen hebben kijk op de website van de
HVN. Heb je plannen om met je team iets te organiseren laat het ons weten.

Horseballweekend Ermelo:
In het eerste december weekend is de grote hal van het KNHS centrum in Ermelo gereserveerd voor horseball.
Een centrale ligging voor de laatste wedstrijden van het seizoen heeft de voorkeur. Als er in de loop van 2017
blijkt dat er voldoende belangstelling is en de kosten acceptabel blijken kunnen we definitief een beslissing nemen
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