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Mendistrict Noord 
www.mendistictnoord.nl 
 
 

Verslag algemene najaarsvergadering  
 

Donderdag 7 november 2019 20.00 uur  

Locatie Dorpshuis ‘Oan é Feart’ te Donkerbroek.  
 

1) Opening  

Ito Werkman heet de 53 aanwezige leden welkom, mooie opkomst! Wellicht door de 
wijze van uitnodigen via een mail met uitnodiging via de KNHS. Als Mendistrict 
kunnen we terugkijken op een mooi seizoen met mooie kampioenschappen in het 

district Noord. 

Afmeldingen van: Betsie van der Ploeg, Koen de Wit, Harry Streutker, Griet van 

Woudenberg (griep), Kraaienmenners/Max Zwaneveld, Marijke Meeuwissen, Arjan 
Coppoolse, Cees Kalis, Jan Mos en Oene Bosma. 
 

2) Vaststellen definitieve agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
 

3) Mededelingen 
a. Terugkoppeling Menforum en klankbordgroep 

Naar aanleiding van de constatering dat communicatie tussen bestuur en 

klankbord beter kan, is er nu regelmatig overleg tussen beide. In ieder geval 2 
keer per jaar of vaker als dat gewenst is. Paul legt uit hoe de boom opgetuigd is: 
klankbordgroep is benaderbaar voor vragen en suggesties. Klankbord gaat 
hiermee naar het bestuur van Mendistrict Noord. Hier wordt overlegd wat wel 

en niet relevant is.  Relevante zaken worden door Ito en Paul  Versluis 
meegenomen naar het Menforum. In het Menforum zijn de 4 Mendistricten 
vertegenwoordigd (2 personen) en een vijfde district, de disciplinecommissie. 

Boven het Menforum zit het KNHS bestuur. We hebben hierbij te maken met 
twee reglementen: algemeen- en wedstrijdreglement. Paul roept op om zaken 
die spelen bespreekbaar te maken!  

Wat speelt momenteel: herstructurering van de samengestelde mensport om 
aantal doelen te bereiken. Dat is 3 seizoenen geleden ingezet en belangrijk om 
nu terug te kijken en te evalueren. Vanuit Noord is dit goed voorbereid en is 

e.e.a. op papier gezet door klankbord en bestuur. Met deze lijst zijn Paul en Ito 
naar het Menforum gegaan. Helaas had alleen district Noord huiswerk gedaan 
en is aanstaande dinsdag het volgende forumvergadering waarin dit nogmaals 

op de agenda staat. Maar tijd dringt als je voor het nieuwe seizoen nog zaken 
wil veranderen. 
Paul geeft vervolgens kort inzage in de evaluatie vanuit Noord, waarbij 
uitgangspunt is dat we een positieve bijdrage willen leveren aan de mensport: 
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 Jeugd: landelijk loopt jeugd goed.  

 Nieuwe dressuurproeven: positief.  

 Hindernis minder in klasse L: minder positief (leeft in Noord en Oost).  

 Een klasse minder, wat heeft dat opgeleverd: volgens Noord niets! 

 Vaardigheid hangt af van de parcoursbouwer: je kunt interessante 
parcoursen bouwen voor de verschillende klassen. Bijvoorbeeld Leek: 
prachtig parcours! Voor M en Z moeilijker lijntjes aan het einde.  

 Als dringende reglementswijziging is aangegeven: laat aan de organisaties 
vrij hoe de L-klasse wordt ingevuld: 5 hindernissen tot en met F of 6 
hindernissen tot en met poortje E. Extra argument: 6 hindernissen 
bemensen voor zowel sponsoren als vrijwilligers.  

 Ander voorstel: ga weer terug naar 4 klassen. Belangrijkste doel was dat 
de klasse 4 rijder meer startmogelijkheden kreeg. Lijkt nu niet gehaald, 
maar geluiden uit de zaal geven daarover een gemengd beeld. 

De verslagen van het Menforum zijn openbaar en staan op de KNHS-site. 

b. Foto’s 

Er worden prachtige foto’s gemaakt. Mensen die dit doen willen we graag 
bedanken: Bianca Douwes, Freerk Bosker, Trijntje Lamein, Hindrietta Lamein en 

Ingrid Truijens. Deze rij wordt aangevuld met Ineke Schrooten die foto’s via 
Menkiekjes plaatst. 

c. Voorstel wordt gedaan om de voorjaarsvergadering op 26 maart te houden. Dit 
blijkt geen goeie datum ivm wedstrijd in Exloo. Nieuwe datum volgt. 

d. Vanuit de KNHS:  
i. In de statuten een wijziging dat kampioenschappen ook op zondag 

mogen worden gehouden. 
ii. Alle Hippiade wedstrijden worden in week 33 gehouden. Dit is door de 

KNHS opgedragen. Helaas. 

 

4) Ingekomen stukken 

Mail van Daan Goekoop: in Bronneger een groot probleem met organisatie van de 
SMW in Bronneger en Daan geeft aan dat de SMW komend jaar niet doorgaat in 
Bronneger. Er zijn vier mensen nodig om de kar te trekken, met name in het 

voortraject van januari tot en met start wedstrijd. Heel jammer, want dan verdwijnt 
er weer een samengestelde wedstrijd.  
Oproep aan de vergadering: als er mensen zijn die dit op willen pakken, dan in de 

PAUZE melden bij Daan. Tevens zal een oproep worden geplaatst op de site van het 
mendistrict. 
 

5) Notulen voorjaarsvergadering 21 maart 2019 (Zie website Mendistrict Noord) 
Redactioneel geen opmerkingen en geen vragen naar aanleiding van de notulen. Ito 

bedankt Carolien Fischer voor het maken van de notulen. 
 

6) Begroting 2020 



Besprekingsverslag Najaarsvergadering Mendistrict Noord 2019  Pagina 3 van 6 

 

Tinus Daling geeft een toelichting op de begroting. De vergaderkosten kunnen met 
600 euro naar beneden omdat de ledenvergaderingen in het dorpshuis worden 
gehouden en de bestuursvergadering op kantoor bij Carolien. Voorstel is om 300 
euro bij Jeugdstimulering en 300 euro bij Promotiemateriaal te voegen. Daan stelt 

voor om de Noordercup ook als kampioenschap mee te laten delen in het bedrag dat 
voor de kampioenschappen gereserveerd staat. Dit zal het bestuur overwegen. 

Afspraak is dat het geld dat door het district beschikbaar is voor het kampioenschap 
ook gebruikt wordt om een kampioenswaardige wedstrijd. Dit moet vooraf door de 

verenigingen worden aangegeven.  

De evaluatie over de besteding van het geld moet met Zuidwolde nog gevoerd 

worden, actie ligt bij het bestuur. 
 

7) Evaluatie  

a. Noordelijke Kampioenschappen en Verbeterplan 
SMW Zuidwolde en NK in Vinkega prima verlopen. Fijn want de NK de twee jaar 
daarvoor was minder. Jammer dat de Va-parcoursen nagenoeg gelijk waren. Zou 

creatiever moeten en voor L en M/Z aparte parcoursen bouwen. 
Petra Hoeksema: vanuit de KNHS was er iemand die de paspoortcontrole deed 
en die sprak haar aan over wijze van meten van de pony. Dit wordt beschouwd 
als een incident en hier heb je als organisatie geen grip op.  

b. Mendistrict Noord naar hoger niveau 

i. Lezingen – theorieavond over voorbereiding marathonseizoen. Leuke 
avond, maar 1 spreker is meer dan voldoende. 

ii. Trainingen: in Harich en Annen. Meeste belangstelling voor de 

dressuur, meeste deelnemers in Annen. In Harich maar 2 keer alleen 
dressuur gegeven. Training in Harich was tegelijk met wedstrijd in 
Wierden, niet handig gepland. 
Voor herhaling vatbaar! Aandachtspunt is gezelligheid en teambuilding 

op deze dagen: meer verbinding zoeken, meer gezelligheid en 
bijvoorbeeld gezamenlijke lunch. 
Wellicht ook in de winter trainingen organiseren.  

Doel was om beter te presteren op de Hippiade. T.b.v. de Hatrocup 
laten we het juist op de vaardigheid liggen.  

iii. Jeugddag bij PMO succesvol. In 2020 2 jeugddagen organiseren. Zou 
leuk zijn als hier instructeurs les geven die voor jezelf niet toegankelijk 
zijn en we putten wellicht teveel uit de eigen vijver. Oproepje plaatsen 

op de site van het Mendistrict met verzoek om met namen te komen. 
 

8) Wedstrijdzaken 

a. Indoor kampioenschappen Dr en Va 2019/2020 
i. Manege Den Esch in Zuidwolde op 1 februari enkelspan pony, op 15 

februari enkelspan paarden en dubbel en vierspan paarden en pony’s.  
Indeling is op verzoek van de vereniging ivm aantal deelnemende 
combinaties in de rubrieken. We laten dit zo en kijken of het mogelijk 
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is om volgend jaar weer een dag voor pony’s en eentje voor de 
paarden te houden. 

ii. Vaardigheid in Winschoten op 7 maart met s ’ochtends pony’s en ’s 
middags paarden, waarbij het parcours voor de paarden wordt 
aangepast.  

b. Noordercup – de volgende wedstrijden worden verreden voor de Noordercup: 
17 november 2019 Roden  

24 november 2019 Franeker  
14 december 2019 Sonnega  
19 januari 2020 Vinkega  

22 februari 2020 Burgum  
14 maart 2020 Bronneger - finale 

c. Strijd der districten 2 februari 2020 

De menners die afgelopen seizoen zijn opgevallen door hun goede prestaties in 
het onderdeel marathon van de SMW wedstrijden of van de Friese competitie 
hebben een brief gekregen per mail met de vraag of ze in aanmerking willen 

komen voor de selectie voor het team dat afgevaardigd wordt voor de Strijd der 
Districten. Bedoeling is wel dat men tijdens de wedstrijden van de Noordercup 
laat zien ook een goede indoor marathon te kunnen rijden. In de 
eindbeoordeling worden alle noordelijke rijders van de indoorcompetitie 

meegenomen. Als Noord willen we met het beste team aan de start komen in 
Ermelo! Klankbord en bestuur zullen gezamenlijk het team samenstellen en dat 
wordt na de wedstrijd in Vinkega bekend gemaakt via de website.  

Er zal nog een extra uitleg van bovenstaande op de website worden geplaatst.  

d. Noordelijk kampioenschap Dressuur en Vaardigheid 2020 
i. Zijn al twee aanmeldingen van organisatie die het kampioenschap 

willen organiseren. Als er nog verenigingen zijn die in aanmerking 
willen komen, dan graag zo snel mogelijk melden. Het bestuur zal 
bepalen welke vereniging het kampioenschap toegewezen krijgt. 

Suggestie om jaarlijks het kampioenschap op 1 locatie te organiseren 
wordt afgewezen: iedere provincie zou bij toerbeurt het 
kampioenschap moeten kunnen organiseren. 

ii. Organisatie van het kampioenschap moet voor week 33 ivm de 
Hippiade. 

e. Noordelijke kampioenschap Samengesteld Mennen 2020 
Wij zijn heel blijk dat deze zal plaatsvinden in Harich op 20 en 21 juni. 

f. Add Work Trofee 

Doel van deze prijs, die door Jacques in het leven is geroepen, is om menners 
van buiten Noord naar onze wedstrijden te krijgen. Hierbij moest men vorig jaar 
3 van de 4 wedstrijden rijden. Dat lijkt wat te veel en zou beter 2 van de 4 zijn. 
Nu Bronneger uitvalt, wellicht 1 wedstrijd laten verrijden. Tevens wordt gekeken 

naar een systematiek om de marathon mee te laten tellen in de einduitslag. 
Hierop komen we in de voorjaarsvergadering op terug. 
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g. Nederlandse kampioenschappen SMW 

 L en M paarden en pony’s en Z paarden in Maasdijk op 17, 18, 19 en 20 
september 

 Z-pony’s en jeugd in Oirschot op 9, 10 en 11 juli 
 

h. EK Jeugd – district West is hier trekker in en heeft ook qua kosten e.e.a. in 
beeld: enkelspan pony 1400 euro, dubbelspan pony 16 00 euro. Er mag met een 
marathonwagen gereden worden, echter dan wel met uitschuifbare assen. 

Vanuit Mendistrict Noord is besloten dat we geen geld bijdragen en individuen 
sponsoren. Binnen ons district gaan we alle jeugdmenners vragen en kijken of er 
menners in aanmerking komen. Grietje zal de begeleiding samen oppakken met 

Sietske en Jannes. 

i. Programma winter 2019/2020 

2 theorieavonden worden voorgesteld met als onderwerpen: 

 Teugeldrukmeting 

 Door het oog van de jury 
Vanuit de zaal wordt idee van een metal coach aangedragen. Tevens vraag om 

nog een keer de presentatie ‘voorbereiding van het marathonseizoen’  te geven. 
Voor deze laatste kunnen de sprekers ook door verenigingen zelf worden 
uitgenodigd. 

9) Rondvraag 

Elke: steeds meer elektrische voertuigen in de hindernissen. Als organisatie ben je 
verantwoordelijk voor de zaken die op jouw terrein gebeuren, hoe hier mee om te 
gaan? Als bestuurder van een elektrisch voertuig moet je aan kunnen tonen dat je 

een ontheffing hebt. Je hoort te melden bij de organisatie, dat je een ontheffing 
hebt, zodat de TA dit kan volgen. Snelheid is stapvoets – officials moeten mensen 
hierop aanspreken. 

Tjidde: vorig jaar nog maar 4 SMW wedstrijden, in 2020 nog maar 3. Maken we ons al 
zorgen? Er zijn wel veel impulswedstrijden, met name in Friesland. Hier is nog niet 

direct een oplossing voor. De organisatiekracht moet uit onze eigen verenigingen 
komen.   

10)  Huldiging kampioenen: de kampioenen worden gehuldigd en krijgen een mooie bos 
bloemen onder luid applaus. Tevens wordt er een foto gemaakt. De kampioenen van 

afgelopen seizoen zijn (helaas niet allemaal aanwezig): 

Betsie van der Ploeg NK SMW enkelspan pony L 
Harry Streutker NK SMW tweespan paarden klassen M 

Roelf Lamein NK SMW vierspan pony’s M 
Koen de Wit NK Dr Z/1sp‐po 
Ester Hoogeveen NK Dr M/1sp‐po‐ZZ/1sp‐po 

Koen de Wit NK Dr B/2sp‐po‐L/2sp‐po 
Mariëlle van Benthem NK Dr Z/1sp‐pa 

Ito Werkman NK Dr B/2sp‐pa‐L/2sp‐pa‐Z/2sp‐pa‐ZZ/2sp‐pa 
Hindriëtta Lamein NK Va M/2sp-po en Z/2sp-po en ZZ/2sp-po 
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11)   PAUZE 

 
12)   Paardenfysiotherapeute Josine Krijnen vertelt over begeleiding die zij kan bieden 

tijdens revalidatie en behandeling van sportpaarden. Een zeer boeiend verhaal, wat 

zij afsluit met een leuke quiz. De hoofdprijs – een gratis behandeling door Josine, 
naar keuze voor jezelf of voor je paard – wordt gewonnen door Alex Oosterveld. Wij 
zijn heel benieuwd naar zijn keuze! 

 

13)  Sluiting 

Ito sluit de vergadering en roept een ieder op om nog gezellig na te praten onder het 
genot van een drankje. Deze is uiteraard wel voor eigen rekening. 
 


