Maart 2014
Officiële vereniging een feit:
Na ruim een jaar voorbereiden hebben we van de KNHS de bevestiging ontvangen dat
horseball een erkende discipline is onder de vlag van de KNHS. Het deponeren van de
statuten van de Horseball Vereniging Nederland (HVN) bij de notaris zal in de loop van
dit jaar gebeuren, samen met de statutenwijzingen van de KNHS, de regio’s en de
andere KNHS verenigingen. Kor Datema, Ward van Oijen, Erik Tissen, Rinus Dekker en
Pieter Vrijdag vormen het bestuur. Een van de eerste taken die het bestuur heeft, is het
vormen van een Horseball forum.
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van de KNHS krijgen verenigingen en regio’s zgn.
discipline-fora. Zij willen bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een
plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun
ambitie, en lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in
alles wat we doen centraal.
Drie belangrijke doelen hebben deze fora: kwaliteit van de sport verder verbeteren,
distributie van de sport optimaliseren en de efficiency van de sportorganisaties
verbeteren. Door de sport regionaal te organiseren komt ze vanzelf dichter bij de
paardenliefhebbers.
Veel werk:
Naast het inrichten van het horseball forum en het maken van een meerjarenplan voor
de vereniging, wil de HVN vooral de actieve sportbeoefening promoten en ondersteunen
en daar kunnen we veel hulp bij gebruiken.
Wij hopen dat over 3 jaar in vele regio’s in Nederland actief horseball wordt beoefend.
Kernwoord voor 2014 is COMMUNICATIE. Dit mag je in de ruimste zin van het woord
interpreteren.
Wij willen graag weten waar de sport wordt beoefend, welke manege of groep ruiters
graag zou willen kennismaken of liever nog, zou willen starten. Op welke informatie
willen ontvangen. Schroom niet, mail ons via info@horseball-knhs.nl.
Informatiepakket:
HVN heeft op korte termijn een informatiepakket voor belangstellende maneges of
ruitersportverengingen gereed, met daarin zaken als: hoe begin ik met lessen, welk
ondersteunend materiaal heb ik nodig, wat zijn de voorwaarden om de sport veilig voor
ruiter en paard te beoefenen.
Ledenadministratie:
In samenwerking met de KNHS wordt er een ledenadministratie ingericht. Alle actieve en
officiële beoefenaars van de horseball sport in Nederland dienen we vast te leggen.
Vriendelijk verzoek aan elke Manege, PS vereniging of Horseball vereniging om het
formulier aanmelding nieuwe vereniging te downloaden van onze website, in te vullen en
zo spoedig mogelijk te retourneren. Ruiters die deelnemen aan competitie of andere door
de HVN georganiseerde wedstrijden dienen lid te zijn van de KNHS of de FNRS.
Reglementen:

Bij een vereniging horen reglementen. HVN is ook aangesloten bij de FIHB, recent
hebben er kleine aanpassingen in de internationale regels plaats gevonden. Op korte
termijn kunt u op de website het Horseball reglement 2014 en het wedstrijdreglement
Nederlandse competitie vinden.
Oefenen en wedstrijden:
Regelmatig en gedisciplineerd trainen is belangrijk, maar de beste manier om je niveau
te verbeteren is door het spelen van wedstrijden. Wij adviseren beginnende teams
hiermee niet te lang te wachten. Een wedstrijd stimuleert de spelers enorm.
Daarom bieden we aan om tijdens de competitieweekenden beginnende horseball teams
de gelegenheid te geven zich in te schrijven om oefenwedstrijden te spelen. Al doende
leert men. Schroom niet om je in te schrijven.
Nationale competitie:
In 2012 en 2013 zijn er competitiewedstrijden georganiseerd voor pony- en
paardenteams. We hebben heel duidelijk vastgesteld, dat we tijdens het seizoen de
teams zagen groeien. De wedstrijden motiveerden de spelers om nog serieuzer te
trainen. De resultaten waren voor de toeschouwers goed te zien in de daarop volgende
wedstrijden.
Omdat je maar één wedstrijd per dag mag spelen en de reisafstanden behoorlijk zijn,
worden de wedstrijden altijd in het weekend op zaterdag en zondag georganiseerd, met
overnachting voor ruiters en paarden.
De HVN realiseert zich dat het voor manegehouders lastig is om paarden en/of pony’s op
zaterdag ter beschikking ter stellen, maar om een waardige competitie te organiseren is
dit noodzakelijk. Voor 2014 zal dit waarschijnlijk beperkt blijven tot 3-4 weekenden.
HVN wil in 2014 in samenwerking met de huidige teams de eerste officiële competitie
organiseren. Wij nodigen u ook van harte uit om zich als organisator in te schrijven voor
deze competitie. Separaat krijgt u van de competitie coördinator Rinus Dekker de
inschrijfformulieren toegestuurd. (wedstrijdsecretariaat@horseball-knhs.nl)
Het competitieschema wordt een week na sluiting van de inschrijvingstermijn bekend
gemaakt.
Activiteitenkalender:
Op onze website kunnen wij alle activiteiten vermelden, die betrekking hebben op
horseball. Meldt ze via ons mailadres info@horseball-knhs.nl


29 mei: KNHS centrum Ermelo: Paard & Leven dag demonstratie en clinic horseball

Prijsvraag Horse Event Deurne:
Vele reacties ontvingen wij op de prijsvraag. Meerdere maneges en ruiterverenigingen
gaven aan dat ze graag wilde kennismaken met horseball. Mocht u nog steeds
belangstelling hebben voor een training, neem contact met ons op.
Demonstratie of clinic:
Regelmatig bereiken ons verzoeken om een demonstratie horseball te geven. Het bestuur
denkt dat een demonstratie minder effectief is, dan wanneer er ter plaatse een clinic
wordt gegeven aan ruiters met hun eigen paarden. Wij hebben een ondersteunend
pakket met opraapsingels en ballen ter beschikking, waarmee een van onze instructeurs
een clinic kan geven. Aanwezigheid van een instructeur / trainer van de eigen vereniging
is wel een voorwaarde voor de kennisoverdracht.
Wij hebben afgesproken aanvragen voor demonstratie, die het belang van horseball
Nederland dienen, in overleg te laten plaatsvinden in samenwerking met regionale
teams.

