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NIEUWSBRIEF 1. 
Beste leden, sportaanbieders en overige paardensportliefhebbers, 
  
Hierbij de eerste nieuwsbrief van de KNHS Regio Noord-Holland. Op deze wijze willen we jullie op de 
hoogte brengen wat er zoal speelt in onze regio op paardensportgebied. In eerste instantie zal de 
nieuwsbrief verspreid worden via de website van de regio en ook via onze Facebookpagina. We 
zullen daarna gaan bekijken of we deze brief ook per mail naar onze leden kunnen sturen.  

 
Tijdens de  Algemene Ledenvergadering van november 2018 
heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Jan Martin 
Wagenaar had in het voorjaar aangegeven te stoppen met zijn 
werkzaamheden voor de regio. Het was voor hem niet meer te 
combineren met zijn werk.  Tot het laatste moment heeft hij 
zich vol opgave ingezet met de opzet van de werkgroepen. 
 
Nel Balla moest deze vergadering ook aftreden. Zij is negen jaar 
lang secretaris van de regio geweest. De statuten schrijven voor 

dat men maar in totaal negen jaar een bestuursfunctie mag vervullen. Nel heeft dat vol overgave 
gedaan en was bij veel zaken betrokken wat de paardensport ten goede is gekomen. Als blijk van 
waardering heeft zij daarom op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen november de zilveren 
KNHS-speld ontvangen.  
 
De nieuwe bestuursleden die tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in het regiobestuur zijn benoemd, zijn 
Marianne Blakborn en Michael Broertjes. Zij zijn de functie 
secretaris en vicevoorzitter gaan vervullen. Voor velen zijn 
zij geen onbekende. In deze nieuwsbrief zal Michael zich 
nog kort voorstellen.  
 
Op de KNHS-kampioenschappen 2018 heeft een van onze 
leden heeft wel heel goed gepresteerd. Zowel tijdens de 
Indoorkampioenschappen als de Outdoor- 
kampioenschappen pony’s was zijn respectievelijk in de L2 
als de M2 pony’s categorie D-E kampioen geworden. Dit betreft Mery-Lou Moormann. Wie Mery-Lou 
is lezen jullie verder op in deze nieuwsbrief. 
 
De werkgroep Eventing en de werkgroep Recreatie en Jeugd willen zich graag in deze 
nieuwsbriefvoorstellen en vertellen wat zij in 2019 van plan zijn te gaan doen voor jullie. 
 
De Indoorkampioenschappen staan ook weer voor de deur. Het laatste nieuws hierover vinden jullie 
ook in deze nieuwsbrief.  
 
Veel leesplezier. En bij deze voor iedereen een heel mooi, gezond en sportief 2019! 
 
 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie  

Regio  NOORD-HOLLAND  
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Even voorstellen: Michael Broertjes vice-voorzitter regiobestuur 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Michael Broertjes. Woonachtig in Schagen en al weer 10 jaar 
actief in de paardensport. Gestart met dressuur rijden en de 
bijbehorende wedstrijden. Na 3 tot 4 jaar ben ik ook gaan springen en 
inmiddels 3 jaar geleden ook gestart met eventing. 
 
Omdat de paardensport voor een groot deel bestaat uit vrijwilligers die 
er voor zorgen dat wedstrijden en evenementen worden georganiseerd 
en een succes worden ben ik – om ook iets bij te dragen – in 2015 
gestart als penningmeester van Rijvereniging Harenkarspel en in 2016 als 
penningmeester van de KNHS Kring Noord-Holland-Noord.  
 
Als vice-voorzitter van de KNHS regio Noord-Holland hoop ik samen  met de overige enthousiaste 
bestuursleden en werkgroep leden nog meer te kunnen bijdragen in de verdere ontwikkeling van de 
paardensport.  
 
Ik spreek jullie graag een keer tijdens een volgende ledenvergadering of een aankomend evenement. 
 
 

In de spotlight: Mery-Lou Moormann 
 
Ik ben Mery-Lou Moormann 15 jaar ik woon in de koog op Texel. 
  
Zoals heel veel meisjes was ik al jong gek op pony’s en kon ik niet wachten totdat ik 6 was en op les 

mocht en nu rij ik al negen jaar op pony’s. Vanaf me 6e les ik bij manege kikkert elke week op 
een andere pony, buitenritten, springen,maar vooral het 
dressuur was toen al favoriet! Na een paar jaar les kwam er 
eerst een verzorgpony, om te bewijzen dat ik het echt allemaal 
kon, ook het strontruimen. 
Het paardenvirus zit er echt in dus gingen we op zoek naar een eigen 
pony! Via een instructrice van de club kwam Shayen op ons pad, 
samen met Shayen ben ik voor het eerst wedstrijden gaan rijden.  
 
Toen Shayen te klein werd moesten we op zoek naar een grote E-
pony. Na een lange zoektocht kwam in juni 2017 Fernando B in beeld, 
van Roos-Marije Glas . Het was liefde op het eerste gezicht en het 
klikte zo goed! Inmiddels zijn we 2 x Nederlands kampioen geworden 
wat ik nog steeds niet echt kan geloven.  
 
We rijden altijd in de overdekte manege op Texel. We staan daar met 
onze pony’s tegen over. Ik heb drie keer per week les 1x prive les van 

Albert Ubels en 1x privé les van Ilona van der Vis dan heb ik ook nog 1x per week clubles dat word 
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ook gegeven door Albert Ubels. Ik ga ongeveer twee x per maand op wedstrijd 1x hier op Texel en 1x 
aan de vaste wal.  Mijn droom is om nog zolang mogelijk door te gaan met wedstrijden rijden op 
Fernando maar ook om later iets met paarden te gaan doen want dat lijkt me erg leuk!  
 
 

Eventing nieuws 
 
In 2018 gaf John Maarse aan om niet meer namens de Regio Noord-Holland zitting te nemen in het 
Eventingforum te Ermelo.  
Het regiobestuur moest opzoek  naar een vervanger. In overleg met de kandidaten die zich hadden 
aangemeld en het regiobestuur is gekozen voor een werkgroep Eventing en om hiermee de 
werkzaamheden meer te spreiden en de kwaliteiten, vaardigheden en contacten van de diverse 
personen te gebruiken.  
 
De leden van deze werkgroep zijn: 
Jos Slottje:  Jos is penningmeester van de Regio Noord-Holland en op verschillende vlakken actief 
binnen de paardensport. Parcoursbouwer springen, jurylid springen, federatievertegenwoordiger, 
Technisch Afgevaardigde bij de Eventing en ponymeter zijn maar een aantal van de functies die Jos 
binnen de KNHS bekleed. Organisatorisch is Jos o.a. actief bij de cross van Lisse. Door al deze 
activiteiten heeft Jos veel inhoudelijke kennis die hij graag met anderen deelt. 

 
Justus Valk: Justus is een gedreven eventingruiter en 
beroepshalve, als instructeur en als eigenaar van de 
Hollandsche Manege in Amsterdam,  ook dagelijks met 
paarden bezig. Justus heeft veel contact met o.a. 
overige ruiters en Justus vertegenwoordigt Noord-
Holland in het landelijke Eventingforum. 
 
Margriet Meijer: Margriet is voor de eventingsport 
actief binnen de organisatie van de SGW Texel, en is 
regelmatig actief als jurylid springen en Bixie. Tevens is 

zij aanspreekpunt voor het uitslagenprogramma SGWLive. Binnen de werkgroep wordt zij 
contactpersoon voor ruiters en organisaties. 
 
Ronald Beukers: Ronald is bij de meeste wel bekend van zijn bedrijf Manege Beukers, het bedrijf dat 
hij samen met zijn vader gestart is en in de 11 jaar die het bedrijf aan de Wagenweg draait heeft hij 
met veel enthousiasme en gedrevenheid het bedrijf en de activiteiten binnen de Manege uitgebreid. 
Voor de Eventing, waar zijn hart ligt, heeft hij zich hard gemaakt voor een aantal wedstrijden 
waaronder de internationale NHHT, een prachtige wedstrijd die jaarlijks in april op en rond Manege 
Beukers georganiseerd wordt. Naast instructeur is Ronald ook parcoursbouwer cross. Ronald is 
binnen de werkgroep de persoon waarmee met vragen over instructie en bouw contact opgenomen 
kan worden. 
 
Deze werkgroep wil graag van de ruiters, organisaties en instructeurs weten wat er zoal leeft in de 
regio. Waar zit een knelpunt? Wie heeft het “ei van Columbus” uitgevonden en kan dat met anderen  
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delen? Wat kunnen organisaties met elkaar delen en voor elkaar betekenen? Daarbij valt te denken 
aan materialen, kennis, vrijwilligers etc.  
 
Hoe bereiken we de ruiters? Door de instructeurs en de organisaties. Gestart is met een 
informatieavond voor instructeurs waarin kennis gedeeld is en o.a. de beschikbare terreinen in kaart 
gebracht zijn. 
 
Kortom alles staat nog in de kinderschoenen, maar we zijn enthousiast en willen met elkaar mensen 
voor de eventingsport enthousiasmeren en de sport in NH voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar 
maken. 
 
Heeft u nog vragen, neem contact op met een van onze werkgroep leden. 
 
De eventingwerkgroep wenst u fijne feestdagen en een prachtig, sportief eventingjaar toe!  
 
 

Indoorkampioenschappen 2019 
 
De weekenden in februari zijn weer gevuld voor de Regio Indoorkampioenschappen.  Het 
vraagprogramma voor de Indoor Regiokampioenschappen is inmiddels door de KNHS goed gekeurd 
en staat gepubliceerd op de website en Facebookpagina van de KNHS regio Noord-Holland. Lees dit 
aandachtig door zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 
Hieronder de data van de Regiokampioenschappen: 
 
2 en 3 februari 2019  dressuur pony’s bij de Wieringermeerruiters in Middenmeer. 
8, 9 en 10 februari 2019 dressuur paarden bij de Noorderkoggerruiters in Benningbroek. 
16 februari 2019 springen klasse Z en ZZ paarden en pony’s bij de Voornruiters in De 

Meern (Randstadcup). 
23 februari 2019 Springen pony’s klasse B t/m M bij St. Hubertus in Lisse. 
24 februari 2019 Springen paarden klasse B t/m M bij St. Hubertus in Lisse. 
De diverse sluitingsdata staan in het vraagprogramma vermeld.  
 
Op de kampioenschappen zal een I&R controleur aanwezig zijn. Neem daarom je 
wedstrijddocumenten mee.  Zorg dat je paard of pony correct is ingeënt, het meethistorie van je 
pony klopt volledig is ingevuld. Kijk ook de basisenting na. Op de website van de KNHS staat vermeld 

waar dit aan moet voldoen. Zorg dat je op het eerste 
verzoek van de I&R controleur de gegevens kunt 
overleggen. Als dit niet het geval is de kans aanwezig dat 
je wordt uitgesloten. Alle vereisten kun je terugvinden 
op de website van de KNHS.   
 
Wij zijn blij met de vrijwilligers van de sportaanbieders 
die de kampioenschappen organiseren. Zij doen dat voor 
jullie op vrijwillige basis.  Als er iets niet goed gaat, of 
een starttijd past je niet of wat voor andere reden dan 
ook wat jou niet past, blijf altijd correct en toon respect. 
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Zonder hen zijn er ook geen kampioenschappen! 
 
De starttijden worden door middel van loting door de organiserende sportaanbieder opgemaakt. Dit 
gebeurd op een eerlijke manier. De sportaanbieders gaan geen wijzigingen aanbrengen in de 
startvolgorde.  
 
Tijdens de Regiokampioenschappen zal er een fotograaf aanwezig zijn. Er zullen dan ook foto’s 
gemaakt worden voor de website van de regio, Facebook en de volgende nieuwsbrief. Als je niet 
gefotografeerd wilt worden, geef dat dan door aan de fotograaf en het secretariaat van de regio. 
 
Alle informatie en de data van de KNHS Indoorkampioenschappen te Ermelo vind je op: 
www.hippiade.nl  
 
 

Jeugd en Recreatie 
 
De werkgroep Jeugd en Recreatie zit vol plannen! In januari komen 
we voor het eerst officieel bijeen, maar achter de schermen zijn we 
al druk bezig. 
Zo is Cor als regioconsulent druk bezig met het onderhoud en open 
houden van de paden. Teveel werk voor Cor alleen. Daarom staat 
er een vacature uit voor een tweede regioconsulent. Daar zijn 
inmiddels een aantal reacties op gekomen en begin 2019 zullen de 
gesprekken plaats vinden. Het is immers van groot belang dat 
iedereen veilig buiten kan rijden en dat de paden die er zijn ook 
onderhouden en behouden blijven. Kom je iets tegen tijdens het 
rijden? Neem dan contact op met Cor: C.van.der.Sluis@knhs.nl 
  
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan “de boekenplank”: 
een overzicht van activiteiten die verenigingen en bedrijven kunnen 
organiseren. De werkgroep kan ondersteuning bieden bij het 
organiseren en ontwikkelen van activiteiten. Neem gerust contact 
op! recreatie@knhsnoordholland.nl 
  

De KNHS en FNRS werken al een aantal jaar samen. De werkgroep wil die samenwerking versterken 
en verbeteren. Deze behoefte bestaat ook bij de FNRS. Daarom hebben we samen met de 
accountmanager van de FNRS om de tafel gezeten om te bespreken hoe we dit vorm kunnen geven. 
Het eerste gesprek was zeer positief en in februari krijgt dit een vervolg. We houden u op de hoogte! 
 
Kent u het Jeugd Stimulerings Plan (JSP) en het Hippisch Talenten Centrum (HTC)? Het zijn beiden 
extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd, maar de overeenkomsten en verschillen zijn niet voor 
iedereen duidelijk. Het HTC is een zelfstandig, landelijk initiatief en echt gericht op de jeugdige ruiter 
die in de sport meer wil bereiken. Er zijn trainingen te paard, maar ook zonder paard. Sportstanden 
worden bijgehouden en er zijn ijkmomenten om de vorderingen te toetsen. De KNHS Regio Noord-
Holland draagt dit initiatief een zeer warm hart toe. De springlessen worden gegeven door Marcel 

http://www.hippiade.nl/
mailto:C.van.der.Sluis@knhs.nl
mailto:recreatie@knhsnoordholland.nl
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Beukers en de dressuurlessen door Astrid Langeberg. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Henriette Beukers: noordwest@hippischtalentencentrum.nl  
 

Het JSP is een initiatief vanuit het regiobestuur. 
Op dit moment wordt het programma van het 
JSP aangepast en uitgebreid. Uitgangspunt is en 
blijft dat het JSP voor iedere jeugdige ruiter is 
die méér wil leren over paarden en paardrijden. 
Een startkaart is niet verplicht. Het enige dat 
gevraagd wordt is enthousiasme en de 
mogelijkheid om met een pony of paard naar les 
te komen. Sinds kort is  
 
Diana van ‘t Land activiteiten coördinator voor 
het JSP. Samen met de werkgroep zal zij een 

programma met extra activiteiten opstellen waarbij ruiterfitheid en paardenwelzijn voorop zullen 
staan. Het JSP zal op deze manier, net als het HTC, meer bieden dan alleen extra rijlessen. De 
dressuurlessen worden gegeven door Judith van der Noorda en de springlessen door Rom Vermunt. 
Op dit moment onderzoeken wij of er ook belangstelling is voor JSP lessen in het zuidelijke deel van 
de regio, bij andere instructeurs. Wie hier serieus belangstelling voor heeft, kan contact opnemen 
met Ilja: jeugd@knhsnoordholland.nl  
  
Begin 2019 zal de werkgroep het jaarplan 2019 afronden en op de site plaatsen. Heeft u tips of 
feedback? Laat het ons vooral weten! 
  
Een sportief 2019 toegewenst door: 
Ilja, Saskia, Jeanette, Cor en Kaylee 
 
 

Kort Regio nieuws 
 

 In 2019 zal er bij de dressuur een pilot van start gaan voor leeftijdgericht sporten. Hiervoor 
worden nog sportaanbieders gezocht die hun medewerking hieraan willen verlenen. Voor 
vragen of aanmeldingen kan contact gezocht worden met Paula Osterholt via mail: 
dressuurforum@knhsnoordholland.nl 

 Zoals toegelicht in de laatste regio vergadering verloopt de omvorming van Kringen naar 
werkgroepen voorspoedig. De diverse werkgroepen zijn goed gevuld met enthousiaste leden 
en zoals jullie hier boven hebben kunnen lezen ook al goed van start met concrete 
jaarplannen en voortgang. 

 Voor de werkgroep Communicatie zijn wij nog opzoek naar enthousiaste mensen. Heb jij een 
leuke manier van schrijven en vind jij het leuk om onze paardensporters te voorzien van 
allerlei informatie uit de regio meld je dan aan via het secretariaat.  

 Veel sportaanbieders hebben gevraagd of er een avond georganiseerd kan worden om het 
Concoursprogramma beter onder de knie te krijgen. Bij voldoende deelname wil de regio 
weer zo’n avond organiseren. Als er belangstelling is kun je dat aangeven bij het secretariaat.  

mailto:noordwest@hippischtalentencentrum.nl
mailto:jeugd@knhsnoordholland.nl
mailto:dressuurforum@knhsnoordholland.nl
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 Op dit moment worden er binnen de regio Noord-Holland bijscholingen georganiseerd voor 
dressuurjuryleden. Rozemarijn Broeckx is vanuit de werkgroep opleidingen hier druk mee 
bezig. Er zijn al een aantal bijscholingen georganiseerd. Voor 2019 zijn er nog een aantal 
bijscholingen gepland waaronder ook nog een bijscholing voor het beoordelen van gangen 
van paardenrassen anders dan KWPN-ers. Informatie over deze bijscholingen en opgeven 
kan via MijnKNHS. 

 Eind december heeft Babette Ronge tijdens 
Indoor Beukers de KNHS Ruiterster ontvangen 
voor al haar verdiensten in de paardensport. 
Babette is geen onbekende in Noord-Holland. 
Menig jeugdlid heeft van Babette de eerste 
beginselen van het paardrijden geleerd. De 
KNHS Ruiterster is voor veelzijdige ruiters die 
uitzonderlijke prestaties laten zien in diverse 
disciplines. Men moet minimaal twee 
verschillende paarden hebben opgeleid in twee 
verschillende disciplines tot en met de klasse Z. 
Alleen de disciplines dressuur, springen en eventing komen hiervoor in aanmerking. 
Daarnaast zijn er nog een aantal andere vereisten om de Ruiterster te kunnen ontvangen. 
Babette Van Harte Gefeliciteerd! We hopen je nog veel te mogen zien en te horen in de 
Regio. 
 

 
Dit was de eerste nieuwsbrief van de KNSH Regio Noord-Holland. Wij staan open voor alle suggesties 
en feedback. Mis je iets ook dan horen wij dat graag.  Geef dat door via: 
secretaris@knhsnoordholland.nl Op onze website www.knhsnoordholland.nl vind je meer informatie 
en natuurlijk via deze Facebook pagina.  

mailto:secretaris@knhsnoordholland.nl
http://www.knhsnoordholland.nl/

