Ermelo, oktober 2015
Beste horseball liefhebber,
Doormiddel van deze nieuwsbrief wil het bestuur u graag op de hoogte brengen van het
laatste horseball nieuws. Het buitenseizoen loopt langzamerhand ten einde en de
trainingen en oefenwedstrijden zullen zich vaker binnen gaan afspelen.
U zult wellicht het gevoel hebben dat er weinig gebeurd op horseball gebied in
Nederland. Het bestuur had gehoopt dat er meer belangstelling voor clinics zou zijn, na
de oprichting en introductie door de KNHS. Het is niet zo eenvoudig om de potentiële
horseballers, rijverenigingen of maneges te bereiken.
Overleg met KNHS:
Als bestuur hebben we regelmatig contact met sportontwikkeling van de KNHS, graag
noem ik enkele punten op.
In het laatste overleg hebben we uitvoerig gesproken hoe de KNHS ons kan
ondersteunen om de potentiële horseballers te bereiken. We werken hiervoor samen een
promotie plan uit.
Vanaf 1 januari 2016 gaat de ledenadministratie voor horseball in. Via mijn KNHS wordt
dit geregistreerd en er wordt een kleine bijdrage van de contributie door de KNHS
afgedragen aan KNHS-HVN. De houdt tevens in dat we leden krijgen en we in het
voorjaar en najaar 2016 een ledenvergadering houden.
Er is een intensieve samenwerking tussen de KNHS en de FNRS. Dit houdt in dat de
inhoud van de sport meer wordt aangestuurd door de KNHS. De organisatie van de
maneges uiteraard door de FNRS maneges. In het proevenboek voor 2016 worden ook
de horseball proeven opgenomen. Deze zijn geschreven door Hilke Haringa. We nodigen
u uit om een proefexemplaar op te vragen bij het secretariaat. Opmerkingen en
aanvullingen zijn van harte welkom.
Samen met de KNHS gaan we ons inspannen om per regio horseball onder de aandacht
te brengen. We starten in de eigen regio's waar in Nederland al horseball wordt gespeeld
of in de aangrenzende regio’s. Zo hopen we dat er nieuwe groepen ontstaan en zich bij
de huidige teams nieuwe spelers aanmelden. Graag willen we dit in samenwerking met
de huidige horseball teams uitvoeren. U hoort hier binnenkort meer over.
Verzekeringen:
KNHS heeft met Meeus assurantiën het verzekeringen pakket doorgenomen. Informatie
vindt u op de website van de KNHS. De eigenaar van het paard moet verzekerd zijn voor

WA. (informeer bij uw verzekering of er een dekking voor paarden sport heeft}. Bij
grotere evenementen dient de organisatie een evenementen verzekering af te sluiten,
dat kan via Meeus. Instructeurs en manege houders hebben een verzekering voor het
lesgeven. Deze verzekering geeft in principe dekking, onafhankelijk van de discipline die
wordt onderwezen. Horseball hoort hier ook bij. U kunt dit navragen bij Meeus.
Horseball weekend Ermelo:
Het weekend van 12 & 13 december is de grote hal van het KNHS centrum in Ermelo
gereserveerd voor horseball. We willen in dit weekend graag laten zien op welk niveau de
Nederlandse teams presteren. We willen belangstellenden en starters uitnodigen voor
informatie, zodat ze zelf aan de slag kunnen thuis. Bij voldoende belangstelling zijn een
aantal buitenlandse teams bereid om naar Ermelo te komen. Het bestuur doet een
dringend beroep op alle Nederlandse teams om dit weekend aanwezig te zijn. U heeft
recent de uitnodiging met alle informatie ontvangen. De wedstrijden worden ingedeeld op
speelsterkte en het biedt jullie de gelegenheid om te spelen tegen ervaren
tegenstanders. Het zou heel teleurstellend zijn, wanneer de Nederlandse inbreng gering
zou zijn. Het is ook mogelijk om een team uit meerdere verenigen samen te stellen. Een
dringend verzoek om snel te reageren.
Nieuws uit de regio's:
(deze rubriek willen we laten terugkomen in elke nieuwsbrief: informeer ons over regionale activiteiten)



de teams in de regio Venlo hebben afspraken gemaakt om op zondagen onderling
oefenwedstrijden te spelen



er is een clinic gegeven bij Ponyclub Odradaruiters uit Eersel

Activiteiten:
30 okt - 1 november FIHB WHR toernooi Tatui Brazilië (www.horse-ball.tv)
01

november oefenwedstrijden op Manege Venlo

14

november regeluitleg aan instructeurs manege Soerendonck

22

november clinic Apeldoorn (door SHPN)

29

november oefenwedstrijden manege Grensstreek Belfeld

12-13

december: horseball weekend KNHS-HVN

Documentatie:
We hebben op dit moment een drietal documenten beschikbaar:


de algemene KNHS-HVN folder Horseball in Nederland



een korte uitleg horseball en regels (concept)



horseball proeven (concept)
(verkrijgbaar via info@horseball-knhs.nl

Daarnaast zijn er op de website (www.horseball-knhs.nl) meerdere documenten te
downloaden (klik op Downloads in het menu)

