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Vriend van de Sportdag - 2022 
 

Beste leden, deelnemers, fokkers, eigenaren, gebruikers en andere belangstellenden, 

 

Het sportieve hoogtepunt van ons verenigingsjaar is de Nationale New Forest Sportdag. 

24 September is dé dag waarop heel veel liefhebbers van de New Forest pony vanuit alle hoeken 

van Nederland, in Ermelo, bij het Nationaal Hippisch Centrum, samenkomen. Om met elkaar een 

dag lang te genieten van deze veelzijdige en betrouwbare pony’s. En van prachtige sport door de 

jeugd, die met deze pony’s succesvol is in allerlei disciplines. 

Deelname aan de Sportdag is voor jeugd vanaf 4 jaar tot 18+. Voor startkaarthouders, maar ook 

zonder startkaart kun je aan bijna alle rubrieken meedoen. Springen, dressuur en mennen komen aan 

bod. Alsook enkele rubrieken waarin aanleg getoond worden, en Bixie voor de kleinsten.  

Hoe mooi is het, om van jongs af aan spelenderwijs met de ponysport op te kunnen groeien? 

Het recept voor een succesvolle dag 

Om een dag als deze een succes te laten zijn, zijn er veel 

verschillende ingrediënten nodig. Naast deelnemers, pony’s, 

toeschouwers, officials, parcoursbouwers, EHBO’ers, een 

hoefsmid, een dierenarts en een berg aan vrijwilligers (omroepers, 

couponlopers, koffieschenkers, prijsuitreikers, ringmeesters, 

schrijvers, secretariaat, parcourshulpen, parkeerwachters, enz.) 

zijn er ook middelen en materiaal nodig. Zoals een accommodatie; de Sportdag en het Nationaal 

Hippisch Centrum zijn tot nu toe al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is een 

tijdwaarneming-systeem nodig. En hindernismateriaal, geluidsinstallaties, afzettingen en 

dressuurringen. Om zo maar een aantal zeer essentiële zaken te benoemen. Zonder deze middelen, 

geen Sportdag. Niet alles kan geregeld worden met vrijwilligers. Al die middelen en materiaal moeten 

ook bekostigd worden. En daar is geld voor nodig. 

Daarom is sinds al heel wat jaren in dit receptuur een onmisbaar ingrediënt te vinden, namelijk: 

‘Vrienden’. Vrienden van de Sportdag; fans van het NNFPS evenement. 

Als Vriend draag je op jouw manier bij in het organiseren van dit grootse evenement. 

Ben jij de volgende die toetreedt tot dit onmisbare ingrediënt? 

Toetreden als Vriend kan door een eenmalige donatie te doen via, bij voorkeur, het 

aanmeldformulier. Nadat je het formulier hebt ingevuld en naar ons teruggemaild hebt (of met de 

post), ontvang je een e-mail met daarin een digitale acceptgiro om de donatie eenvoudig via iDeal te 

kunnen voldoen. Start je met een pony? Dan kun je een Vriend aanmelding doen bij het inschrijven. 

Wij koesteren onze vrienden! 

Elke Vriend krijgt een eervolle vermelding samen met alle andere Vrienden van de 

Sportdag op onze website. Wil je dat niet, dan kun je dat natuurlijk aangeven. Ook 

hopen we dat je de Sportdag komt bezoeken.  

Elke nieuwe “Vriend van de Sportdag” ontvangt een mooi tastbaar bewijs van onze 

vriendschap: de Vriendschapspin!! In dat geval, loop dan op de Sportdag even langs 

bij de PR-stand. Wij overhandigen je daar graag onze pin. 

Bedankt voor je bijdrage en welkom bij de Vrienden! 

Met een hartelijke groet van de Sportdagcommissie NNFPS 
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