
Notulen van de voorjaarsvergadering Kring Noord Oost Friesland d.d. 06 april 2017 
gehouden in manege de Mennoruiters te Burgum. 

Aanwezige vertegenwoordigers van: 
LR & PC de Maartenruiters, PSV Surventoruters, PSV Trynwalden, LR Dongerruters, HSF it 
Bytling, LR &PC de Heideruters,  PSV Mennoruiters,  LR/PC de Marruters. 
 
Afwezig zonder kennisgeving vertegenwoordigers van: 
LR & PC Haleruiters, LR ’t Hoefijzer, Amelander- men en rijvereniging, LR Friso, PSV 
Eastermar, PC Frisiaantjes,  LR & PC de Postruiters, PSV Ypeyruiters. 
 
Namens de Regio Friesland aanwezig:  Claudia Reinsma 
 

1. Opening: 
De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering. Benoemt dat Jetty Rauwerda 
en Jeanine Meertens van het kringbestuur helaas verhinderd. Verder vermeldt hij dat 
de LR/PC de Marruters zich hebben afgemeld voor vanavond. 

 
2. Notulen van de najaarsvergadering 13.10.2016: 
De voorzitter heeft de notulen per pagina behandeld, hierop zijn verder geen op- of 
aanmerkingen.  

  
3. Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. 
 
4. Mededelingen: 
Geen mededelingen. 
 
5. Financieel verslag 2016:  
Het Financiële verslag is rondgegaan, daarbij geeft de voorzitter aan dat vooral de 
bankkosten hoog zijn en hier binnenkort achter aan gegaan wordt om te kijken of dat 
ook anders kan. Verder zijn hier geen op- of aanmerkingen over.  

 
6. Verslag kascommissie: 
Ineke van Dellen van de Dongeruters en Truus Olde Olthof van Trynwalden zijn bij 
penningmeester Jetty Rauwerda langs geweest om de boekhouding te controleren. Ze 
hadden geen op- of aanmerkingen. Het zag er keurig uit. Ze hebben de kas nageteld en 
er zat zelfs 5 cent te veel in.  

 
7. Benoeming kascommissie: 
Ineke van Dellen heeft nu twee jaar de kascontrole uitgevoerd en is dus aftredend.  
Truus Olde Olthof heeft dit jaar voor het eerst de kas gecontroleerd en zal dit in 2018 
nogmaals doen. De voorzitter vraagt in de vergadering wie zich beschikbaar stelt om 



samen met Truus Olde Olthof in 2018 de kascontrole uit te voeren. Katrien Wijbenga 
van It Bytling geeft aan dit wel op zich te willen nemen.  
 
8. Kring/Selectie wedstrijden en Regiokampioenschappen 2017: 
 
Kringwedstrijden: 
Tineke leest voor: 
 
Dit jaar zullen de kringwedstrijden die georganiseerd worden door de vereniging 
binnen onze kring ook open gesteld worden voor ruiters buiten de kring. Dit is 
besloten omdat in de loop der jaren het aantal ruiters wat op deze wedstrijden komt is 
teruggelopen.  
 
Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap wordt er door het kringbestuur 
een aantal wedstrijden aangewezen die tellen voor het kringkampioenschap.  
Dit zijn de volgende wedstrijden: 
 
Pony’s dressuur:   Paarden dressuur: 
17 mei Hypocup Drogeham  18 mei Hypocup Drogeham 
24 juni Dokkum Frisiaantjes  24 juni Dokkum Dongerruters 
15 juli Selectie Drogeham  16 juli Selectie Drogeham 
22 juli Kollum Maartenruiters 22 juli Kollum Maartenruiters 
 
Pony’s springen:   Paarden springen: 
1 juli Drogeham Heideruiters  19 juni Oenkerk 
17 juli Oenkerk Trynwalden  2 juli Drogeham 
18 augustus Burgum   19 augustus Burgum 
 
Voor de voorwaarden verwijzen wij jullie naar de reglementen die z.s.m. op de 
website van de kring komen te staan. 
 
Verder is er dit jaar een andere opzet voor de selectiewedstrijden voor het 
Regiokampioenschap. Deze wordt dit jaar niet meer alleen in de kringen georganiseerd 
maar voor de hele regio/Friesland. Er zullen 2 wedstrijden verreden worden. De 1e zal 
in Harich zijn: 1 juli paarden Dressuur, 2 juli pony’s dressuur.  
 
De 2e selectiewedstrijd is in Drogeham op: 15 juli pony’s dressuur, 16 juli paarden 
dressuur.  
 
De Regiokampioenschappen zijn op 10-11-12 augustus in Harich. 
 
De Dongeruters geeft aan de kringwedstrijden kort op elkaar te vinden en vraagt zich 
af waarom. Hierop antwoordt het kringbestuur dat dat een bewuste keuze is omdat 
men anders de hele zomer in dezelfde klasse moet rijden zonder zich te kunnen 



promoveren. Ook zijn er dit jaar veel wedstrijden uitgeschreven zonder Z proeven 
erbij wat het ook lastig maakt. Er zal dit jaar gekeken worden of dit bevalt en anders 
wordt het meer uit elkaar geschoven.  

 
 

Selectiewedstrijden: 
Tabe Annema en Allard v/d Wal nemen het woord over de aankomende 
Selectiewedstrijden: 
 
Kring Tusken Waad & Klif heeft de eerste selectiewedstrijd, Kring Nof heeft de 2e 
wedstrijd op het terrein van Hypo Fryslan. In overleg met de kringen en het 
Regiobestuur is het vraagprogramma opgesteld zodat de voorwaarden voor beide 
Selectiedagen hetzelfde zullen zijn. Er is een draaiboek gemaakt voor deze 
selectiedagen en daarbij worden mensen ingedeeld om te helpen bij deze verschillende 
taken. Er worden vrijwilligers gevraagd binnen onze Kring/verenigingen om te helpen 
deze taken uit te voeren. Tevens zal er een oproep komen op de website/facebook 
zodat men zich kan aanmelden om te komen helpen.  De Maartenruiters vraagt zich af 
wanneer er begonnen zal worden met de opbouw hiervan en dit zal in de week vooraf 
gebeuren (opbouw dressuurbanen e.d.). 
 
Tevens zijn er tijdens de vergaderingen met de andere kringen/Regio handige tips naar 
voren gekomen, deze zullen worden meegenomen zodat het deze dag hopelijk op 
rolletjes gaat lopen. Voordeel is dat het de 2e selectie is en er gekeken gaat worden hoe 
het op de 1e selectiedag is verlopen. Ook is er voor gekozen om de pony’s eerst te 
laten verrijden omdat dit waarschijnlijk een minder groot aantal zal zijn en men er zo 
in kan komen.  
 
Esther Hopma zal op beide selectiedagen aanwezig zijn op de rekenkamer en daar een 
leidende rol op zich gaan nemen. Ze heeft hier veel ervaring mee en zichzelf 
aangemeld om te helpen.  

 
9. Pauze  
De voorzitter kondigt een korte pauze aan waarbij iedereen nog even wat te drinken 
krijgt.  
 
10. Mededelingen Regiobestuur: 

• Aankomende 20 april is er in Joure weer een ledenvergadering van het 
Regiobestuur en daarbij is iedereen welkom om te komen. Dus ook leden 
van verenigingen. Er zit tevens een interactief gedeelte in de avond 
verwerkt waarbij jezelf interactief aan de slag gaat! 

• Er zijn een aantal aanpassingen geweest van de reglementen voor de 
afvaardiging naar de Regiokampioenschappen waaronder: 
-Minimale te behalen percentage score is nu 60% geworden, dit omdat dit 
ook geldt voor de afvaardiging naar de Hippiade.  



- de lijst met afgevaardigden voor de D/E combinaties is kleiner geworden 
omdat men meestal toch niet op het aantal deelnemers kwam.  
- men probeert nu de pony’s allemaal op dezelfde dag te laten verrijden 
(dus ook de Z); dit zal zijn op de vrijdag.  

 
Alle aanpassingen zullen op de website van www.paardensportfriesland.nl komen te staan. 
  
 

11. Vaststellen datum najaarsvergadering 2017: 

De aankomende najaarsvergadering zal plaatsvinden 19 oktober 2017 bij manege van 
PSV Trynwâlden.  

Nog een mededeling vanuit het Kringbestuur: de aanpassingen op onze website is erg 
lastig en zijn er mee bezig. We hebben Henk Verbunt bereid gevonden hiernaar te 
kijken en alle belangrijke informatie zal er zo spoedig mogelijk op gezet worden.  

 
12. Rondvraag: 
Geen vragen voor de rondvraag. 
 
13. Sluiting: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en aandacht.. Daarbij wordt iedereen 
uitgenodigd om nog een drankje te drinken aan de bar op rekening van de kring voor 
men weer huiswaarts keert.  


