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NIEUWSBRIEF 
 

Beste Sportaanbieders, 
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op hoogte houden van een aantal zaken die wij als 
regiobestuur momenteel aan het voorbereiden zijn.   
 
Indoorselectiewedstrijden dressuur 2017-2018.  
Het regiobestuur is samen met de kringen bezig om de procedure van de selectiewedstrijden voor de 
Regiokampioenschappen dressuur voor zowel de paarden als de pony’s aan te passen. De definitieve 
procedure wordt op een later tijdstip gepubliceerd. Hieraan worden nu de laatste puntjes op de i 
gezet. Het zal wel anders worden als afgelopen jaar. 
 
De selectiewedstrijden zullen verreden worden in de periode van 15 oktober 2017 tot en met 14 
januari 2018. Wij zoeken sportaanbieders die in deze periode de selectiewedstrijden willen 
organiseren. Niet alle rubrieken en categorieën hoeven op een dag afgewerkt te worden. Wij streven 
er wel naar om een goede verdeling van de selectiewedstrijden over de regio bewerkstelligen. 
Om een selectiewedstrijd te kunnen organiseren zijn enkele dingen belangrijk: 

 de selectiewedstrijden worden indoor verreden; 

 voor de Z-rubrieken een 20m x 60m rijbaan; 

 voldoende parkeergelegenheid; 

 het liefst (is geen pre) een aparte binnenrijbaan waar losgereden kan worden; 
Als er sportaanbieders zijn de zich hiervoor willen opgeven kunnen zij dat doen bij het secretariaat 
van het regiobestuur: n.balla@kpnmail.nl Graag willen wij de data voor 12 juli 2017 ontvangen zodat 
wij de definitieve verdeling kunnen maken.  
 
Bijscholingen juryleden dressuur. 
Zoals al eerder tijdens kringvergaderingen en op de ALV van de regio van afgelopen voorjaar is 
aangekondigd, wil het regiobestuur en het forumlid dressuur dit najaar starten met een aantal 
activiteiten voor paardensporters en officials in de regio. 
 
 Voor de officials uit Noord-Holland willen wij aantal bijscholingen voor dressuurjuryleden 
organiseren.  
 
Hiervoor vragen wij of er sportaanbieders zijn die op een door-de-weekse avond of een 
zaterdagochtend of -middag hun medewerking willen verlenen door hun accommodatie beschikbaar 
te stellen. Om deze bijscholingen tot een succes te maken gaat de voorkeur uit naar accommodaties 
met: 

 een foyer waar een beamer of groot scherm is die we kunnen gebruiken voor het theorie 
gedeelte; 

 eventueel een microfoon; 

 een rijhal waar ruimte is waar officials kunnen staan om de proeven te beoordelen; 

 voor de bijscholingen voor de Z-dressuur een rijbaan van minimaal 20m x 60m. 
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Als jullie je medewerking willen verlenen of vragen hebben stuur dan een mail naar het secretariaat 
van het regiobestuur: n.balla@kpnmail.nl of naar het forumlid dressuur: Paula Osterholt: 
paulaosterholt@gmail.com Geef daarbij graag aan welke voorkeurdata jullie hebben. 
 
Paardensportcafe. 
In het najaar willen we gaan starten met het zogenaamde Paardensportcafe. In een foyer of kantine 
van een sportaanbieder willen wij gastsprekers uitnodigen die iets gaan vertellen over een bepaald 
onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan veilig paardrijden op de openbare weg, hoe om te gaan met 
weerstand, ziektes bij paarden, speciale zaken die een bepaalde discipline aangaan of iets over de 
werking van bitten en neusriemen. Maar daarnaast kunnen er ook onderwerpen aangedragen 
worden van de paardensporters zelf die zij interessant vinden. De onderwerpen kunnen dus erg 
verschillen. Het is de bedoeling dat er voor alle paardensporters een interessant thema is. Wij willen 
het Paardensportcafe graag laagdrempelig houden. Iedereen is welkom. 
 
Wij willen dit bij sportaanbieders houden zodat zij ook de kans krijgen om iets over hun bedrijf te 
vertellen en wat er allemaal bij het bedrijf afspeelt. Wij denken dat dit ook voor de 
accommodatiehouders een mooie aangelegenheid is om hun bedrijf te promoten. Als je hieraan wilt 
meewerken, stuur dan een mailtje naar het secretariaat van het regiobestuur: n.balla@kpnmail.nl  
 
Website Regio Noord-Holland. 
Het heeft even geduurd, maar de nieuwe website van de regio is online. Wij zijn er erg blij mee. Er 
zullen nog wat kleine dingen worden toegevoegd. Mochten jullie nog zaken toegevoegd willen 
hebben of jullie missen wat, laat het ons dan weten aan Monique van Duivendijk: 
wedstrijdsecr.nh@hotmail.com  De website is te benaderen via: www.knhsnoordholland.nl  
 
Portefeuillehouder Recreatiesport. 
Helaas hebben wij nog geen geschikte kandidaat gevonden voor de portefeuillehouder 
Recreatiesport. Dit is een nieuwe rol binnen de KNHS. De portefeuillehouder is het gezicht en het 
aanspreekpunt voor de recreatiesporters in het breedste zin van het woord. Mochten jullie 
kandidaten weten, geef het aan ons door. De vacature staat op de website van de regio. 
 
Belangrijke data: 
Kringkampioenschappen kring Noord    8 en 9 juli 2017    Oudesluis 
Kringkampioenschappen kring Centraal   16 juli 2017    Wormerveer 
Kringkampioenschappen kring Midden   15 en 16 juli 2017   Schoorl 
Kringkampioenschappen kring Zuid   22 en 23 juli 2017  Aerdenhout 
Randstadcup paarden en pony’s klasse Z en ZZ   22 juli 2017    Delft (ZH) 
Regiokampioenschappen springen en dressuur  4 t/m 6 augustus 2017   Hoofddorp 
Regionale Bixiedag      2 september 2017    Hoofddorp 
Eventingkampioenschap Regio Noord-Holland  9 en 10 september 2017  Texel 
 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief neem dan contact op met  
Olaf Rempe (voorzitter) op ogrempe@tiscali.nl of Nel Balla (secretaris) op n.balla@kpnmail.nl  
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