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Oprichting KNHS Horseball Vereniging Nederland
Op 12 februari stemde
de ledenvergadering
van de KNHS in met de
toetreding van Horseball als vereniging van
de KNHS.
-Wanneer u de KNHS
website bezoekt, kunt u
Horseball gemakkelijk
terugvinden.

actief Horseball beoefenaar.
Kortom Horseball krijgt
veel aandacht van de
KNHS.

2015 zal een belangrijk
jaar zijn voor de ontwikkeling van Horseball
in Nederland. Het bestuur nodigt u allen uit
om de schouders onder

ten bij de notaris zijn
getekend. Het registreren van de leden kan
dan pas plaatsvinden,
net als het vastleggen
van een datum voor de
eerste ledenvergadering.
Hoe gaan we dat met
zijn allen doen?

-In het KNHS centrum
Samen met het horsete Ermelo is een grote
ball forum en de KNHS
foto collage onthuld,
zijn we bezig een prowaar alle paarmotie plan uit
densport discite werken. We
plines, inclusief
In de laatste editie van Paard en
zijn van mening
Horseball, zijn
Sport staat een treffend artikel:
dat een clinic
uitgebeeld.
de beste maHorseball: “De Teamspirit Geeft Een
nier is om ruiKick.”
-In de laatste
ters enthousiast
editie van Paard
te krijgen om
en Sport staat
zelf
horseball
te beoefeeen treffend artikel:
dit mooie karwei te zetnen.
We
hebben
hier
Horseball: “De Teamten.
een format voor bespirit Geeft Een Kick.”
De datum van de defischikbaar inclusief ma-Binnenkort kan je als
nitieve oprichting zal
teriaal, opraapsingels
KNHS of FNRS lid gerebekend worden geen ballen.
gistreerd worden als
maakt, zodra de statu-

Wedstrijdkalender
Als bijlage sturen wij u
een concept van de
wedstrijdkalender. Het
KNHS centrum te Ermelo heeft het finale
weekend van 12 en 13
december reeds voor
ons gereserveerd.
Elk team, beginnend of

gevorderd, is van harte
uitgenodigd om deel te
nemen. Competitie
wedstrijden zijn een
prima manier om je
niveau te verbeteren.
We vragen jullie om
snel te reageren op de
komende inschrijfuitnodiging, dan kan de

kalender vastgesteld
worden en kan iedereen
rekening houden met
deze weekenden. Mocht
jouw team/vereniging
belangstelling hebben
om een weekend te organiseren, vul het formulier in.
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Spelregels

Scheidsrechters

Als speler dien je voldoende kennis van de
spelregels te hebben. Aandachtig besturen en herhalen
van deze kennis blijkt in de
praktijk hard nodig te zijn.
Het maakt het fluiten voor de
scheidsrechters een stuk
eenvoudiger en maakt de
wedstrijden voor het publiek
een stuk aantrekkelijker. U
kunt de spelregels vinden op
onze website.

Verleden jaar hebben we een begin gemaakt met de opleiding van onze eigen Nederlandse scheidsrechters. HVN vindt
dat elk team een persoon bereid moet vinden om
zich voor deze opleiding aan te melden. Het bestuur heeft contact gezocht met de Belgische Horseball bond. Zij hebben toegezegd om samen met
onze Nederlandse scheidsrechter Jeroen Sieben, de
opleiding in Nederland op te zetten. FIHB erkende
internationale Belgische scheidsrechters zullen tijdens onze competitie wedstrijden hun collega’s ondersteunen.

Horseball
Forum

Op de KNHS site vindt u informatie over het doel van het forum. Op advies van
de KNHS wordt het forum gevormd door het beoogde bestuur van de Horseball
Vereniging aangevuld met Jeroen Sieben (scheidsrechter) en Hilke Haringa
(instructrice) en Marielle van der Veer (vertegenwoordiger van de spelers). Op
korte termijn zullen de leden zich op het forum voorstellen.
Het forum biedt ook de mogelijkheid om snel met de forumleden te communiceren.
Horseball staat inmiddels prominent op de voorpagina van de KNHS-site als 10e discipline.

Verzekering

Website

Kijk eens naar de polis van uw WA verzekering of deze
een dekking heeft voor paardensport. Dat wordt speciaal
vermeld. Bij twijfel neem contact op met uw assurantie
kantoor of verzekering.

HVN heeft een informatieve website ingericht:
www.horseball-knhs.nl.

Horseball materiaal
Via de site van Quanto Horse, www.quantohorse.com ,
kunt u tegen een faire prijs goedgekeurd horseball materiaal bestellen tegen geringe tot geen verzendkosten.

Wij willen graag alle bij ons bekende teams vermelden en door linken naar hun eigen website.
In de bijlage vindt u een invulformulier.
Mocht u aanbevelingen, wensen of correcties
hebben dan horen wij dat graag via:
secretariaat@horseball-knhs.nl.

FIHB
Federation International de Horse-Ball is de
overkoepelende organisatie voor Horseball wereldwijd.

Wij staan open voor al uw
vragen, adviezen en ideeën.

De KNHS Horseball Vereniging Nederland is als lid
in de FIHB-organisatie vertegenwoordigd, zie ook
www.fihb.net
Leden van het bestuur hebben recent de jaarvergadering van de FIHB
in België bezocht.
Uitvoerig werd stil gestaan bij het Wereldkampioenschap Horseball dat
van 16 tot en met 21 augustus 2016 wordt gehouden in Ponte de Lima
Portugal. Naar verwachting zullen 12 tot 18 landen zich hiervoor aanmelden, inclusief het nieuwe horseball-land USA. Wij gaan ons inzetten
om twee nationale teams af te vaardigen, de selectie hiervoor zal op
korte termijn worden gestart. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u
hier uitvoerig over berichten.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur:
Pieter Vrijdag
Kor Datema
Ward van Oijen
Rinus Dekker

