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Notulen najaarsvergadering Mendistrict Noord 

 

Datum : 21 oktober  2022 
Aanvang : 19.30 uur 
Locatie : ’t Swarte Paert, Binnenwei 13A, Hemrik 
Aanwezig : In totaal (inclusief bestuursleden) zijn er 55 aanwezigen 
   

1. Opening 
Interim-voorzitter Carolien Fischer opent de vergadering en heet iedereen welkom. We 
zijn blij met de grote opkomst van ongeveer 60 leden op deze avond. Vanuit de KNHS is 
Arjen Coppoolse aanwezig. De avond bestaat uit een druk programma, verwacht wordt 
om 21.00 uur klaar te zijn met de agenda van de vergadering, waarna een rondleiding 
volgt over stoeterij ’t Swarte Paert. 

 
2. Vaststellen definitieve agenda 
Het agendapunt ‘bespreken enquêtes’, wordt verplaatst naar agendapunt 11. 
Verder blijft de agenda ongewijzigd. 
  
3. Mededelingen 
Afmeldingen van: Tonnie Cazemier, Rudolf Pestman, Marianne Wijdenes, Marianne 
Wolters en Tamar en Tjidde van Willenswaard. 

 
4. Ingekomen stukken 
Geen. 

 
5. Notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2022 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de voorjaarsvergadering van 
31 maart 2022. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
6. Enquête SMW en Hippiade 
In de afgelopen maanden zijn er twee enquêtes verspreid onder de leden van Mendistrict 
Noord. De eerste enquête ging over de SWM binnen het Mendistrict, waar de tweede 
enquête over de ervaringen van de Hippiade en het KNHS Kampioenschap SWM ging. 
 
Samengestelde menwedstrijden Mendistrict Noord  
Omdat er nog maar weinig samengestelde wedstrijden in het Noorden zijn, wil het 
mendistrict graag input verzamelen, zodat de organisaties die mee kunnen nemen bij het 
organiseren van de wedstrijden. Met elkaar hebben we als doel de wedstrijden voort te 
kunnen laten bestaan. 
De uitkomsten van deze enquête is besproken met de organisaties van de noordelijke 
SMW’s  van Leek, Harich en Zuidwolde en de eigenaar van Hippisch Centrum Exloo.  
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Algemene opmerkingen uit de enquête zijn: 

• Verbetering van de bestaande hindernissen; 

• Graag weer smw’s in Exloo, Bronneger en Noordwolde; 

• Beginnende rijders ook de mogelijkheid geven om deel te nemen; 

• Verhogen van het niveau van de wedstrijden door bijvoorbeeld expertise naar het 
noorden te halen; 

• Betere afstemming van de wedstrijdkalender. 
 
In de tweede enquête is ingezoomd op de Hippiade en de KNHS Kampioenschappen SMW 
in Tilburg. 
  
Hippiade 
Aandachtspunten uit deze enquête: 

• Meer ruimte voor het losrijden noodzakelijk; 

• Prijzen voor stalling veel te hoog; 

• Meer sfeer voor een echt Kampioenschap; 

• Iedereen twee proeven laten rijden; 

• Aangespannen prijsuitreiking voor alle prijswinnaars. 
 

KNHS Kampioenschap SWM – Tilburg 
Aandachtspunten: 

• Technischere en langere hindernissen; 

• Technischere en uitdagender vaardigheid; 

• Douches op camping; 

• Stroomvoorziening op de camping. 
 

7. Bestuursverkiezing  
a. Kandidaten voor de vacature voorzitter – Carolien Fischer is interim-

voorzitter tot de voorjaarsvergadering 2023 
Het bestuur heeft veel nieuwe leden. Om een goede overdracht te realiseren 
blijft Carolien interim voorzitter tot aan de voorjaarsvergadering. 
 

b. Benoeming menforum lid – de termijn van Ito Werkman loopt in mei 2023 af 
Het mendistrict zoekt met ingang van mei 2023 een nieuw lid voor het 
menforum. Het lid van het menforum hoeft geen bestuurslid te zijn. De 
oproep hiervoor komt binnenkort op de website. 

 
8. Jaaroverzicht 2022 

Voortaan zal in de voorjaarsvergadering het zomerprogramma bekend worden 
gemaakt en in de najaarsvergadering het winterprogramma. 
Hiermee hopen we te voorkomen dat activiteiten geannuleerd moeten worden. 
 
Mendistrict Noord zit altijd dichtbij de winst om de Hatrocup. Toch lukt het niet om 
deze te winnen. Dit heeft alles te maken met de gehanteerde puntentelling. Hier 
wordt aandacht voor gevraagd in het Menforum. 
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9. Begroting 2023 

Het financiële jaaroverzicht wordt besproken in de voorjaarsvergadering. 
Er is het afgelopen jaar meer geld besteed aan educatie, activiteiten en stimuleren 
van de jeugd. 
De kosten voor de najaarsvergadering vallen ook wat hoger uit, in verband met de 
toegevoegde activiteit. Wellicht wordt er aan de voorjaarsvergadering een clinic o.i.d. 
gekoppeld. 
 

10. Huldiging Kampioenen  
Ondanks dat we niet het grootste mendistrict zijn, zijn er het afgelopen jaar veel 
menners uit ons district kampioen geworden. 
Onderstaand het overzicht van de kampioenen die tijdens de vergadering in het 
zonnetje zijn gezet. 

 

Rudolf Pestman SMW 1-span paard klasse Z Nederlands kampioen 

Marianne Wijdenes Dressuur 1-span pony klasse L Hippiade kampioen 

Ito werkman Dressuur 2-span paard klasse ZZ Hippiade kampioen 

Tonnie Cazemier Dressuur 1-span pony klasse ZZ Hippiade kampioen 

Harry Streutker Vaardigheid 2-span paard klasse M Hippiade kampioen 

Paskal de Graaf Vaardigheid 1-span paard klasse M Hippiade kampioen 

Leon Vorenholt Vaardigheid 1-span pony klasse ZZ Hippiade kampioen 

Reno ten Hoeve Vaardigheid 2-span pony klasse L Hippiade kampioen 

Ingmar Veneman SMW Paramennen KNHS kampioen 

Xander Tuitjer SMW 1-span paard klasse L KNHS kampioen 

Frans Wijts SMW 2-span paard klasse L KNHS kampioen 

Joris Wouda SMW 4-span pony klasse M KNHS kampioen 

Harry Streutker SMW 4-span paard klasse L/M KNHS kampioen 

Namen in het rood waren helaas niet aanwezig 
 

11. Wedstrijdzaken 
a. Districts-Kampioenschappen indoor 
Dressuur: Stichting Mensport Nienoord (HJC Manege Tolbert) – datum volgt nog 
Vaardigheid:  Paardensportvereniging Stroomruiters (Manege Beilen) -   
11 maart 2023  
Outdoor 
Voor de outdoorkampioenschappen is er tot nu toe één aanmelding 
binnengekomen. Er volgt nog een oproep aan alle verenigingen  
Hippiade 
22 augustus 2023 KNHS Centrum Ermelo 
b. Noordercup 
Aan de minimarathoncompetitie De Noordercup, zijn twee nieuwe wedstrijden 
toegevoegd: Steenwijkerwold (organisatie Marijke Meeuwissen) en Tolbert 
(organisatie Stichting Mensport Nienoord) 
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c. Strijd der districten 
Dit jaar wordt dezelfde selectiemethode als vorig jaar toegepast voor de Strijd der 
Districten.  
d. SWM 
Het afgelopen jaar konden niet alle SMW’s in het noorden doorgang vinden. Dit 
proberen we nu te voorkomen, door samen met de organiserende verenigingen 
op tijd de wedstrijden in te plannen. 
In het 2e/3e weekend september worden de KNHS Kampioenschappen klasse L en 
M gehouden bij het Hippisch Centrum Exloo. 

 
12. Winterprogramma 
De planning voor het winterprogramma ziet er als volgt uit: 
9 december 2022:  Groom training – Astrid van Maanen en ? (locatie volgt) 
26 februari 2023: Dressuurtraining – Hergen van Hall (’t Swarte Paert-Hemrik) 
10 maart 2023: Voorbereiding samengestelde wedstrijden – Tamar & Tjidde van 
Willenswaard (locatie volgt) 
17 maart 2023: Vaardigheidstraining – Tonnie Cazemier (’t Swarte Paert-Hemrik) 
 
Winterprogramma Jeugd: 
20 november 2022: Minimarathon training -? –(Gersloot) 
6 januari 2023: Minimarathon training - ? – (Beilen) 
4 februari 2023: Dressuur en vaardigheid - ?- (locatie volgt) 
3 maart 2023: Training outdoorseizoen - ?- (Hippisch Centrum Exloo) 
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13. Rondvraag 
Petra Hoeksema: KNHS kampioenschap klasse L en M in Tilburg.  
Meteen bij aankomst bleek dat er geen ruimte was op de camping en er onvoldoende 
stroomvoorzieningen waren. Uiteindelijk werd en een en ander wel geregeld.  
De organisatie had een whatsapp groep ingericht voor belangrijke mededelingen voor de 
deelnemers. Maar tijdens de dressuur was de toegestane tijd voor de vaardigheid 
aangepast en dit is niet meegedeeld in de app. Hierdoor was ik daarvan niet op de hoogte 
en liep ik tijdsoverschrijding op in het parcours. Het reglement schiet hierin tekort, omdat 
er nergens staat hoe dit soort zaken gecommuniceerd dienen te worden. 
Arjen Coppoolse geeft aan dat hij inhoudelijk niet op dit voorval in zal gaan. Wanneer je 
op een wedstrijd een klacht hebt, dien je dit ter plekke aan te kaarten bij de Technisch 
Afgevaardigde, die handelt dit soort zaken af. 
Het gebruik van een groepsapp is geen verplichting voor een organisatie. Dat moet je zien 
als een extra service. 
Paul Versluis vulde nog aan dat het controleren van de toegestane tijd, de eigen 
verantwoording van de deelnemer is.  
Rein Koopman was bij de wedstrijd aanwezig als official en het betreffende voorval is 
besproken tijdens het officialoverleg. De app moet echt gezien worden als een gebaar van 
de organisatie en kan dit niet gezien worden als officieel communicatiemiddel. Je kunt 
immers ook niet iedereen verplichten een smartphone te hebben en bovendien kun je 
dan niet weten over iedereen op hetzelfde moment over dezelfde informatie kan 
beschikken. 
 
Jeanette Rijpkema: Uitslagen Hippiade 
Ondanks de mooie wedstrijddag tijdens de Hippiade, bleek dat de puntentelling van een 
dressuurring niet kloppend was. Dat geeft een smet op zo’n kampioenschap. Natuurlijk is 
het een eigen verantwoordelijkheid om je punten na te tellen, maar dat zou, zeker op 
zo’n wedstrijd, niet nodig moeten zijn. 
Arjen Coppoolse betreurt dit erg en geeft toe dat dit erg slordig is. De oorzaak hiervan is 
nogal een technische verhaal. Gelukkig was de situatie voor iedereen in deze rubrieken 
hetzelfde, waardoor het geen invloed had op de einduitslagen. 
 
Frans Zeinstra: Meninstructieweken 
Frans zou graag de meninstructieweken weer terugzien in Ermelo. 
Arjen Coppoolse geeft aan dat er op dit moment helemaal geen instructieweken meer in 
Ermelo zijn en dat het dan ook niet in de verwachting ligt dat de meninstructieweken 
weer terug zullen komen.  
Door diverse andere evenementen op het KNHS centrum, lijkt dit lastig in te plannen in 
de agenda. Het is nodig om een commerciële exploitatie te hebben op het centrum om 
een en ander te kunnen financieren. De verhouding tussen commerciële activiteiten en 
andere activiteiten voor leden is nu niet in balans. 
De hindernissen die op het terrein aanwezig waren, zijn er niet meer. Het terrein is 
namelijk niet volledig van de KNHS en een deel van de terreinen moest weer terug naar 
het Gelders Landschap. 
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Grietje Venema: Prijzen Noordercup 
Tijdens de Noordercup is er alleen een prijs voor de rubriekswinnaars. Waarom niet ook 
voor de nummers twee en drie. Iedereen rijdt er tenslotte het hele seizoen voor. 
Carolien Fischer geeft aan dat het bestuur dit in overweging gaat nemen, maar hierbij 
rekening houdt met het aantal deelnemers in de rubriek en dan de regel van 1 op 4 
meeneemt. 
 
Sandra Rusticus: Selectie Strijd der Districten 
Wordt de selectie voor de Strijd der Districten bepaald op basis van één wedstrijd? 
Paul Versluis reageert hierop vanuit zijn rol in de klankbordgroep. Vanwege Corona wordt 
niet alleen gekeken naar de historie van het indoorseizoen, maar wordt er ook gekeken 
naar de resultaten van het outdoorseizoen. 
Carolien Fischer vult hierop aan dat er bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar de rijders 
van de Marathoncompetitie in Friesland, maar er dient in ieder geval minimaal één 
wedstrijd van de Noordercup gereden te worden. 
 
14. Sluiting 

 
15. KNHS Actualiteiten - Arjen Coppoolse 
Nieuw algemeen directeur KNHS 
Met ingang van 1 september 2022 is Patrice Assendelft de nieuwe algemeen directeur 
KNHS. Patrice heeft veel bestuurlijke ervaring, ook in de sportwereld. 
 
Evaluatie Hippiade 2022 
Er is een enquête gehouden onder alle deelnemers en officials. Deze enquête is ook 
binnen het Menforum geëvalueerd. 
De aandachtspunten voor 2023 zijn: 

• Grotere losrijruimte; 

• Wisselende standpunten over het rijden van één proef; 

• Nadenken over de dagindeling; 

• Medalplaza moet flitsender; 

• Voorstel alle vaardigheidsrubrieken uitschrijven met een ingebouwde barrage. 
 
KNHS Team wedstrijden on tour 
Het team Wedstrijden gaat langs alle regio’s om nader kennis te maken en kennis te 
delen. 
 
Nieuw KNHS.nl 
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website, die ook makkelijker en fijner in gebruik is 
op de smartphone. De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. 
In het tweede kwartaal staat de oplevering van het offical-portaal gepland. 
Daarna volgen nog de nieuwe wedstrijdkalender en nieuwe mijnKNHS. 
 
100 jaar KNHS 
In 2023 bestaat de KNHS 100 jaar en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. 
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Vragen 
Sandra Rusticus: Hippiade op een doordeweekse dag. 
Waarom werd ook dit jaar de Hippiade weer op een doordeweekse dag gehouden? 
Dit is voor veel mensen niet praktisch of haalbaar om dan deel te nemen. 
Frans Wijts vult hier nog op aan dat veel van de stands gesloten waren, waardoor er 
minder sfeer was. 
Arjen Coppoolse geeft aan dat hier onder andere een kostentechnisch en organisatorisch 
aspect aan ten grondslag ligt. 
Wanneer alle Hippiades op zaterdagen gehouden moeten worden, moeten er veel zaken 
vijf weken gehuurd worden. Met de nieuwe planning kan er een mooier terrein neergezet 
worden en is het terrein gedurende een kortere periode bezet. 
 
 
 


