
Jaarverslag Regio Oost 2022 
 
Algemeen: 
Evenals in 2021, nadat in de corona tijd alles gesloten was, hebben we weer geprobeerd zoveel mogelijk 
wedstrijden op de kalender te zetten. Een deel hiervan is alleen opengesteld voor haflingers, de andere 
wedstrijden waren ook voor koudbloeden (en friezen) beschikbaar. Mede hierdoor zien we in onze regio nog 
steeds nieuwe gezichten voorbijkomen op de wedstrijden.   
 
Wedstrijden: 
20 februari Vorden: Deze dag waren we te gast bij dressuurstal Seren. Deze dag was mooi gevuld door 
koudbloeden en friezen. Echter was er aan het eind van de dag toename van wind/storm, waardoor er een 
aantal afmeldingen van deelnemers kwamen die het niet aandurfden de weg op te gaan met de trailer. 
Hierdoor was het programma wat ingeschoven.  
6 maart Gendringen: Georganiseerd door Lisa Gregoor bij Paardensportcentrum Diekshuus. Zij organiseert 
vanuit DAH-Oost voor ons verschillende wedstrijden samen met haar vriendinnen. Voor deze wedstrijden 
regelen wij de opgave, juryleden, startlijst en leveren wij alles aan, de rest van de dag redden zij zichzelf. En bij 
vragen kunnen zij altijd contact met ons opnemen of vaak zijn er ook wel wat bestuursleden aanwezig op de 
wedstrijd. Deze samenwerking werkt erg prettig en we zijn blij met mensen die ons willen ondersteunen! 
21 mei Zevenaar: Afgelopen jaar ging deze wedstrijd helaas niet door bij de Boleemhoeve, gelukkig konden we 
dit jaar wel weer gebruik maken van deze accommodatie waarbij we binnen los konden rijden en buiten de 
proeven.  
2 juni Vorden, avondwedstrijd: Deze werd georganiseerd bij Dressuurstal Seren. We merken dat er ook voor 
de avondwedstrijden aardig wat animo is, hierdoor willen we deze blijven organiseren. 
14 juni Rekken, avondwedstrijd: Deze wedstrijd wordt ook georganiseerd vanuit DAH-Oost in samenwerking 
met een lid, Bianca Ten Elshof. Zij heeft deze avond ook zelf georganiseerd en ook zij organiseert elk jaar wel 
een wedstrijd is samenwerking met ons.  
14 juli Vorden, avondwedstrijd: Ook deze wedstrijd was bij Dressuurstal Seren waarbij we binnen konden 
losrijden en buiten de proeven in twee ringen.  
24 sept Aalten: Ook organiseren we de laatste jaren een wedstrijd in Aalten. We horen van veel deelnemers 
dat dit een leuke accommodatie is.  
29-30 okt IJzerlo: Tijdens het welbekende IJzerlo weekend waren er weer een hoop deelnemers aanwezig. Veel 
deelnemers noemen dit een gezellig weekend samen, er zijn namelijk ook overnachtingsmogelijkheden 
mogelijk voor de paarden. De zaterdag was opengesteld voor haflingers, koudbloeden en friezen en de zondag 
alleen voor haflingers.  
13 nov Gendringen: Wederom door Lisa Gregoor georganiseerd bij Paardensportcentrum Diekshuus.  
27 nov. Haaksbergen: Normaal gesproken hebben we in december nog een wedstrijd staan, echter zijn hier 
vaak meerdere afmeldingen, oa door de weersomstandigheden. Hierdoor hebben we nog geprobeerd in 
november een wedstrijd extra te organiseren. Dit bij Ruitersportcentrum Capriole. We hebben ervoor gekozen 
om deze wedstrijd alleen voor haflingers open te stellen, behalve in de klasse Z. Die was ook opengesteld voor 
koudbloeden en friezen.  
 
Overige activiteiten: 
Ledenvergadering: Deze wordt normaal jaarlijks gehouden, echter was dit nog niet mogelijk afgelopen jaar. 
Gelukkig is dit wel weer mogelijk voor 2023 en zien we daar graag de leden weer. 
Haflinger Eventing Derby: Op 18 september is er bij TCN Sporthorses in Rijssen een Haflinger Eventing Derby 
georganiseerd onder leiding van Hanneke Held. Eerst was er de mogelijkheid om te oefenen en na de les kon je 
deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Vergaderingen: 
Afgelopen jaar hebben we drie keer vergaderd. Op 15 juni en 29 september hebben we een online overleg 
gehad. Echter hebben we maar eenmalig een fysieke vergadering gehad met het bestuur op 24 oktober. Dit 
was om te overleggen over de wedstrijdagenda voor de komende periode. De rest van de communicatie is 
grotendeels via de app verlopen.  



Samenwerking: 
- We hebben in samenwerking met Jong KVTH en KVTH regio-Oost een sportdag georganiseerd voor 

trekpaarden en haflingers. Dit was op 16 april 2022 in Ambt-Delden bij Manege de Hoffmeijer. Je kon 
hierbij meedoen aan 3 onderdelen om allround kampioen 2022 te worden. Onder het zadel: dressuur, 
vaardigheid en springen. Aangespannen: dressuur, vaardigheid en kegeltjesparcour. Hierbij was het 
mogelijk om stallen te reserveren.  

- Haflingerweekend Schaijk: Dit werd georganiseerd door de aangespannen haflinger en heeft 
plaatsgevonden van 1-3 juli.  

- Samen met de KVTH hebben we een Nationale Sportdag georganiseerd op 26 augustus bij 
Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Hierbij kon je deelnemen onder het zadel aan dressuur, 
bestgaand, springen en de jonge paarden proef. Aangespannen kon je aan deelnemen aan dressuur, 
bestgaan en vaardigheid.  

- Ook wilden we op 8 januari 2023 een gezellige buitenrit organiseren in Markelo. Voor zowel 
combinaties onder het zadel als aangespannen in samenwerking met KVTH regio-Oost. Echter was hier 
te weinig deelname voor en hebben we deze moeten annuleren.  

 
Site:  
Op onze website www.dahoost.nl is altijd de activiteiten kalender te vinden met daarin alle activiteiten die wij 
organiseren. Ook zijn er verschillende PR artikelen te vinden. Indien je zelf een idee hebt hiervoor, stuur ons 
een mail en wie weet is dit idee nadien terug te vinden op de website. We vinden het namelijk leuk dat steeds 
meer leden rondlopen met het logo van de aangespannen haflinger.   
Ook hebben we afgelopen jaar de 1000e inschrijving op onze vernieuwde website bereikt, dit was Caby Vos. Zij 
was de gelukkige en mocht gratis starten op de eerst volgende wedstrijd! 
 
Bestuur: 
Afgelopen jaar heeft er geen bestuurswisseling plaatsgevonden. Het bestuur blijft compleet. Echter wordt deze 
aangevuld met één nieuw persoon, namelijk Joan Kobus.  
 
Vooruitblik op 2023: 
We hebben weer diverse wedstrijden op de planning staan, kijk op www.dahoost.nl voor het overzicht.  
 
Slotwoord: 
Gelukkig was dit jaar weer een “normaal” wedstrijd jaar en konden alle wedstrijden die op de kalender stonden 
doorgaan. Zoals hierboven ook al genoemd, is het mogelijk om zelf één of meerdere wedstrijden te organiseren 
met onze ondersteuning. Geeft dit aan bij het bestuur en dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook als 
je alleen wil ondersteunen bij het schrijven of als ringmeester. Heb je dit nog nooit gedaan, maar wil je dit wel 
graag? Geef het aan en wij helpen je hierbij. De wedstrijdkalender voor volgend jaar is alweer volgepland. We 
zien jullie graag op onze wedstrijden! 
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