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Van de Voorzitter

Op 21 april heeft het bestuur bij de
notaris de statuten van de “KNHS
Horseball Vereniging Nederland”
ondertekend en is de officiële vereniging een feit. Door de verandering van de organisatie structuur
van de KNHS heeft het twee lange
jaren geduurd, voordat de oprichting een feit was.
Het bestuur bestaat uit Pieter Vrijdag, Kor Datema, Rinus Dekker en
Ward van Ooijen. Naast het bestuur
is er, zoals bij elke paardensport

discipline, ook een Horseball Forum opgericht. Het bestuur vormt samen met
Marielle van der Veer, Hilke Haringa en
Jeroen Sieben dit Forum.
De laatste maanden is er intensief contact geweest tussen de KNHS en het
bestuur. Het forum heeft vergaderd
met KNHS vertegenwoordiging in de
persoon van Gert Naber. Tijdens deze
vergadering is onder anderen gesproken
over de promotie van horseball in Nederland. Door samenwerkingsafspraken
tussen KNHS en FNRS worden manegehouders in de gelegenheid gesteld nieuwe les stof op een veilige manier te introduceren, middels de proevenboekjes.
Het forum gaat samen met de KNHS een
proevenboek horseball opstellen voor
beginnende ruiters en maneges. Als

onderdeel van een grote organisatie
moeten alle activiteiten en opleidingen
in overeenstemming zijn met de algemene regels van de KNHS.
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Aspirant status FIHB

Tijdens de laatste FIHB vergadering,
waar de HVN aanwezig was, is er een
besluit genomen dat landen die starten
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met horseball een aspirant status krijgen. Dat wil zeggen dat er ondersteuning
is vanuit de aangesloten landen en dat
het aspirant lid het doel heeft om binnen
twee tot drie jaar deel te nemen aan
internationale wedstrijden.
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Er is inmiddels veel contact met de Belgische Horseball organisatie, maar ook
met andere landen onderhouden we
goede contacten
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Samen de schouders er onder:
Wij hebben met een kleine
groep, op basis van onze inzichten en ervaring vanuit het verleden, een eerste start gemaakt.
We hebben nu goede ondersteuning van de KNHS. We verwachten dat er vanuit het veld
ook wensen en ideeën zijn. Deel
deze met ons. Een goede communicatie zal horseball sneller
een volwaardige paardensport
in Nederland maken.

Promotie van Horseball in Nederland
2015 zal in het teken staan van het presenteren van onze mooie sport aan een zo groot mogelijk
publiek, met als doel meer actieve leden, teams en verenigingen te krijgen. Hiervoor hebben we
jouw hulp nodig.
Het bestuur en forum wil graag op een uniforme wijze naar buiten treden en willen dit graag via
onze website www.horseball-knhs.nl communiceren. Om die reden hebben we jullie vorige keer
ook een formulier gestuurd waarop je de leden van jouw team kunt voorstellen. Deze willen we
graag, met een foto, publiceren op onze website. Tot nog toe heeft slechts één team hierop gereageerd.






Lidmaatschap
We verwachten dat vanaf 1 juli
de ledenadministratie van de
KNHS is aangepast. Het lidmaatschap van de KNHS Horseball
Vereniging Nederland kan dan
vastgelegd worden voor leden
en verenigingen. In een volgende nieuwsbrief zullen we jullie
hier uitgebreid over informeren.




Laat ons weten als je voor een demonstatie bent gevraagd. Vraag je van te voren goed af
of je voldoende ruimte en tijd krijgt om horseball op een goede en veilige manier te presenteren. Door demonstraties en/of clinics bij ons aan te geven kunnen we ook volgen
waar er interesse bestaat voor horseball en kunnen we vanuit één centraal punt de regio’s
bedienen. Daarnaast communiceren we de activiteiten ook op de website, wat mogelijk tot
meer publiek en geïnteresseerden kan leiden.
Wij kunnen voor folders zorgen.
Wij hebben een presentatie die je kunt gebruiken om de sport te introduceren.
Wij kunnen zorgen voor een algemeen informatiepakket dat je kunt gebruiken om een
clinic te verzorgen. Realiseer je dat een belangrijk doel is om meer horseballers te krijgen
in veel regio’s in Nederland. Door horseball zelf te proberen zullen deelnemers sneller besluiten een team te starten.
Laat personen die serieus belangstelling hebben contact opnemen met het secretariaat,
secretariaat@horseball-knhs.nl We kunnen deze personen opnemen in ons adressenbestand zodat ze ook onze nieuwsbrieven krijgen.
Attendeer de belangstellenden op deugdelijk horseball materiaal, te bestellen via o.a.
www.QuantoHorse.com. Deze firma informeert ons ook als veranderingen zijn in het materiaal

Wedstijden en competitie:

Horseball ranking:

WK horseball Portugal :

De volgende teams hebben zich
aangemeld bij de wedstrijd commissaris: paarden Bultenven,
HVV en Brembos. Pony’s: Delfzijl . Wellicht komt deze competitie voor een aantal team te vroeg
maar we willen zeker ondersteunen bij de organisatie van vriendschappelijke wedstrijden.
We treden op korte termijn in
contact de vertegenwoordigers
van deze teams.
Samen zullen we een schema
maken en de locaties verdelen.
Afsluitend weekend is 12 en 13
december in Ermelo.

Door middel van een punten systeem zullen geregistreerde spelers,
scheidsrechters en coaches worden
opgenomen in een ranking. Alle
wedstrijden krijgen een waarde.
Door deel te nemen aan wedstrijden
krijgen de spelers, coaches en
scheidsrechters punten. Naar deze
ranking wordt ook gekeken bij nationale selecties. Alle wedstrijden die
volgens de wedstrijdregels worden
gespeeld en van te voren worden
aangemeld bij de wedstrijdcommissaris tellen mee. Aan het einde van
het jaar vindt een evaluatie van het
systeem plaats.

Nog voor de grote vakantie zal gestart worden met
de voorbereidingen voor het WK in Ponte de Lima.
Wij proberen met een dames team en een pony
team naar Portugal te gaan in de periode van 16-25
augustus 2016.
Aan een draaiboek tot augustus 2016 wordt gewerkt.
Elke ruiter die tot en met het toernooi de beschikking heeft over een (eigen) paard kan zich inschrijven. Door middel van sponsor acties gaan we proberen de eigen bijdrage zo laag mogelijk te krijgen.
De verwachting is dat er minimaal 6 trainingsweekenden worden georganiseerd.
Voor de eerste trainingen kan in principe iedere ruiter, wellicht in overleg met de eigen coach, zich aanmelden. We hebben jullie hier gisteren een uitgebreide brief over gestuurd. Ondanks de zorgvuldige
voorbereiding van deze brief is hier één foutje in
geslopen: voor de categorie pony-ruiters geldt dat
iedere ruiter zich kan inschrijven wanneer deze op
31-12-2015 12, 13, 14 of 15 jaar oud is.

We gaan ook aandacht schenken
aan de opleiding van onze eigen
scheidsrechters. De Belgische
collega’s gaan ons helpen om een
eigen opleiding te ontwikkelen.
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