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Jaarverslag van de Regio Noord-Holland over 2022 
 

Introductie: 
2022 was voor iedereen, en dus ook voor de KNHS Regio Noord-Holland gelukkig weer een 
goed jaar! De indoor kampioenschappen konden weer gewoon doorgang vinden en iedereen 
was blij dat er weer “gewone”wedstrijden waren naast de meetmomenten die onder ruiters ook 
nog altijd populair blijken. 
 
Ook de outdoor kampioenschappen waren zeer geslaagd, met drukke prijsuitreikingen en de 
introductie van het kampioenswater, dat de afgevaardigden geluk moest brengen in Ermelo. De 
afgevaardigden uit onze regio hebben zowel op de indoor als de outdoor diverse landelijke 
podiumplaatsen weten te veroveren. Deze zijn gememoreerd met een huldiging op de ALV’s. 
 
In 2022 startte een nieuwe regioconsulent voor de recreatie: Martijn Vermeulen. Martijn is al 
jaren enthousiast recreatie- en wedstrijdruiter en zeer actief binnen onze regio. Hij heeft zich 
daarom aangemeld bij de KNHS in Ermelo om regioconsulent te worden. Omdat wij nog altijd 
een vacaturen in het bestuur hebben op de portefeuille recreatiesport zijn we erg verheugd dat 
Martijn de gelederen in Noord-Holland op recreatief gebied versterkt. 
 
Ledenvergaderingen: 
Er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden: op 7 april 2022 bij de Beemsterruiters en 
op 22 november 2022 bij Bucephalus. 

 
Regiobestuur/Bestuurssamenstelling per 31 december 2022: 
Michael Broertjes  voorzitter regiobestuur en afgevaardigde KNHS Ledenraad 
Anouk Glas    secretaris 
Elizabeth Rosheuvel penningmeester en vice-voorzitter a.i. 
Philippine Bulsing  Aspirant bestuurslid/KNHS Young leader programma 
 
Er zijn in totaal 2022 11 bestuursvergaderingen geweest.  
Omdat in voorgaande jaren door Corona helaas geen afscheid mogelijk was, is in maart 2022 
met een diner en genodigden afscheid genomen van voormalig secretaris Marianne Blackborn 
en van oud-penningmeester Jos Slottje. Jos Slottje is ook in 2022 weer nauw betrokken geweest 
bij de diverse activiteiten in zijn rol als Adviseur van de Regio. 
 
Regio wedstrijdsecretariaat: 
Wordt gevormd door de dames Jitske Bakker en Patricia van Marle. Zij zijn ook dit jaar weer druk 
geweest met het maken van de wedstrijdkalenders, het aanpassen en doorspreken van de 
kalenders en wedstrijden. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de regiokampioenschappen en 
selecties. De regio is bijzonder blij met hun inzet. 
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Fora en werkgroepen: 
Forum dressuur: afgevaardigde Paula Osterholt  
Forum springen: afgevaardigde Janneke Petrie  
Forum eventing: afgevaardigde Justus Valk  
 
In Noord-Holland werken we daarnaast met diverse werkgroepen. Dit zijn per discipline: 
Dressuur, Springen, Eventing. In 2022 was er helaas een onderbezetting met betrekking tot de 
aanvullende regiowerkgroepen voor Communicatie, marketing & sponsoring en ook inzake de 
werkgroep voor Jeugd & Recreatie.  
 
Regiokampioenschappen: 
Het bestuur heeft in samenwerking met de verschillende sportaanbieders de Indoor- 
Regiokampioenschappen voor springen en dressuur voorbereid, teneinde te selecteren voor de 
afvaardiging naar de nationale KNHS kampioenschappen. Na de indoor vond zoals altijd een 
evaluatie met de drie sportaanbieders plaats. 
De Regiokampioenschappen L/M/Z Eventing hebben plaatsgevonden tijdens het Clusius Event, 
de regio B eventing is verreden tijdens Eventing Geestmerambacht. 
De outdoor Regiokampioenschappen zijn voor de tweede keer op het mooie terrein van Manege 
Beukers verreden. De kampioenschappen zijn uitgebreid geëvalueerd met het oog op de 
kampioenschappen 2023, en er zijn vele goede verbetersuggesties aangedragen, die het 
bestuur ter harte heeft genomen.  
 
Jeugd en ponyzaken: 
Het succesvolle KNHS Regio Noord-Holland Jeugd Stimulerings Plan (JSP) voor jeugdige 
spring- en dressuurtalenten, gestart in 2005, heeft ook in 2022 plaatsgevonden. Door 
versoepeling van de Corona regels in de zomer heeft een goede selectie van het JSP doorgang 
kunnen vinden. Dit jaar was er wederom een grote opkomst voor de selecties, eindigend in een 
mooie groep van maar liefst 39 deelnemers aan de lessen van Judith vd Noorda, Anouk Hansen, 
Sabine Oord en Nick Ros. 
 
Opleidingen /Bijscholingen: 
Door het Regionaal opleidings punt (ROP) zijn de verplichte jurybijscholingen ook in 2022 weer 
georganiseerd. De coördinator van het ROP heeft in de zomer van 2022 aangegeven dat zij haar 
werkzaamheden stopt per eind 2022. Eventuele opvolging wordt in 2023 besproken met de 
KNHS Ermelo, die een nieuwe invulling willen geven aan het ROP. 
 
Het Regiobestuur is alle vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet. Dit is dan ook beloond met 
een succesvol én voor herhaling vatbaar vrijwilligersdiner in december 2022. 
 
Zuidschermer, maart 2023. 
 

 


