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BESTUURSVERSLAG over het kalenderjaar 2017 

Inleiding 
De doelstelling van de KNHS vereniging Kring Noordoost Friesland is om, als lid van de 
KNHS en de KNHS regio Friesland, de paardensport en het recreatief paardrijden te 
stimuleren. Omdat te bereiken wordt een aantal activiteiten door het Kringbestuur 
georganiseerd. In dit bestuursverslag willen wij onze leden (de verenigingen en aangesloten 
bedrijven) informeren over de activiteiten van het bestuur en behaalde resultaten in 2017. 

Wedstrijdsport algemeen 
De landelijke trend dat er steeds minder mensen een startpas aanvragen, is ook in onze 
Kring merkbaar.  In de periode van 1 oktober 2016 tot  1 oktober 2017 hadden we binnen 
onze Kring 1538 startpassen, voor in totaal 706 personen. Het jaar daarvoor (van oktober 
2015 tot oktober 2016) waren dat er nog 1522 voor 740 personen. Het aantal personen met 
een startkaart is dus gedaald, maar het totaal aantal startkaarten lag hoger dan het jaar 
ervoor.  

Speerpunten 
Om de doelstellingen van de Kring te behalen, hebben in 2017 de volgende activiteiten 
plaatsgevonden: 

• organiseren van het Talenten Ontwikkelingsplan (TOPplan); 
• het aanwijzen van dressuur- en springwedstrijden voor het Kringkampioenschap; 
• het mede (doen) organiseren van één van de regionale Selectiewedstrijden voor het 

Fries Outdoorkampioenschap; 
• het huldigen van onze Kringkampioenen. 

Topplan 2017 
Het afgelopen jaar werden de dressuur lessen verzorgt door Annet Iedema- de Boer uit 
Buitenpost. Zij deed dit voor de eerste keer en zal dit volgend jaar nogmaals doen. Voor het 
springen hadden we Folkert Kelderman uit Rinsumageest en hij deed dit voor tweede keer. 
Het aantal deelnemers voor de dressuur was 6, waardoor er twee groepen van 3 gemaakt 
konden worden. Aan de springlessen deden 11 deelnemers mee: 3 groepen van 3 en één 
van 2. 

Wedstrijden meetellend voor Kringkampioenschappen 
In het outdoorseizoen 2017 werden voor de dressuur 4 wedstrijden (voor paarden en pony’s 
apart) aangewezen om mee te tellen voor het Kringkampioenschap; voor het springen 
werden er 3 aangewezen. Hiervan telden alle resultaten mee (van de eerste proef), minus 
het slechtste resultaat (of één wedstrijd waaraan niet deelgenomen werd. De aangewezen 
wedstrijden zijn gepubliceerd op de website van de Kring. 
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Organisatie selectiewedstrijd voor Fries Kampioenschap Outdoor 
De selectiewedstrijden voor het Fries Kampioenschap Outdoor hadden in 2017 voor het 
eerst een andere opzet. Er zijn (slechts) 2 selectiewedstrijden georganiseerd: één in Harich 
door de Kring Tusken Waad en Klif, en één door onze Kring Noordoost Friesland. Hiervoor 
konden we terecht bij de familie v.d. Wal op hun mooie terrein bij Hypo Drogeham. Deze 
wedstrijd heeft veel waardering opgeleverd, wat niet mogelijk was geweest zonder de inzet 
van alle vrijwilligers (ruim 60!).  

Huldiging Kringkampioenen 
Op 2 november zijn we gastvrij onthaald door Harmina Holwerda in haar nieuwe bedrijf, 
waar we onze Kringkampioenen gehuldigd hebben. Door het uitvallen van springwedstrijden 
voor pony’s kon er helaas in die categorie geen kampioen gehuldigd worden, maar als 
Kringkampioenen zijn uitgeroepen:  

Dressuur Pony’s 

Klasse Cat Naam Pony Vereniging 

B C Annafleur Bijl Yellowa PC de Postruters 

B D/E Chinouk Weststrate 
Liberty’s Contessa de la 
Luna PC Hsf It Bytling 

L1 D/E Sanne Homsma Waddenhoek’s Kelly PC de Frisiaantjes 

L2 D/E Ilse Boorsma Lilly-Jo PC Hsf It Bytling 

M1 D/E Hilde Broersma Harry PC Hsf It Bytling 

     

Dressuur Paarden 

L1 
 

Femke Procee Duriose H RV Trynwâlden 

L2 
 

Jildou Ludema Enjoy RV Trynwâlden 

M1 
 

Nicole de Haan Whenever RV It Bytling 

M2 
 

Frida Van der Land Maaike Fan It Noarderen RV Postruters 
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Z1 
 

Annette Verbeek 
Gelske Fan ‘t 
Suvelstjelpke RV Dongeruters 

Z2 
 

Romielle Van Tuyl Elanta Bvt RV Survento Ruters 

ZZL 
 

Ytje De Vries Wanida Rose RV Maartenruiters 

     

Springen (paarden) 

L 
 

Sandra Wijbenga Figo RV It Bytling 

 

De namen van deze kampioenen zijn uiteraard ook op de website gepubliceerd! 

 

Indoor kampioenschappen (seizoen 2017/2018) 
Ook dit jaar zijn er weer veel ruiters uit onze kring afgevaardigd voor het Fries 
Kampioenschap in Sneek. 

Voor de dressuur pony's deden er uit onze kring 13 ruiters mee en 4 daarvan werden Fries 
Kampioen: 

• Anna fleur v/d Bijl met Yellow B cat b (Postruiters) 
• Mithe v/d Meulen Ramona L2 cat c (Mennoruiters) 
• Amerens Postmus Mentor M1 cat c (Postruiters) 
• Hilde Broersma Harry M2 cat d (Ir Bytling) 

Zij mochten ook naar het Nederlands Kampioenscha in Ermelo op 9-10 maart 

Aan de discipline “Springen pony's” deden uit onze kring 24 ruiters mee. Fries Kampioen 
werden : 

• Dieneke Veenstra met Kitty (Heideruiters ) L cat b: zij werd op het NK 11de 
• Reserve kamp Siebrecht Leijenaar comers grey lad (Trynwalden) M cat c:  We zijn er 

trots op te kunnen vermelden dat zij Nederlands Kampioen geworden is!! 
• Fk Henrica Bakker Time out (Heideruters) Z cat d/e werd op het NK 8ste 
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Bij de dressuur paarden deden 18 combinaties uit onze kring mee aan het Fries 
Kampioenschap. De kampioenen waren: 

• Fries Kampioen: Jorryt de Graaf - Harruut (Surventoruiters) L1 
• reserve Kamp Harmina Holwerda - Ruscherd van Bokkum (Maartenruiters) L2 
• FK: Benny van Es - Gentil (Surventoruiters) M1 
• reserve Annette Verbeek-  Hedwig v stinnendam (Dongerruiters) M1 
• FK: Harmina Holwerda - Mario v Bokkum (Maartenruiters) Z1 

Deze ruiters mochten allemaal ook naar het Nederlands Kampioenschap op  9 en 10 maart 
in Ermelo. 

Bij het springen deden uit onze Kring 36 combinaties mee aan het Fries Kampioenschap: 

• Fries Kampioen: Maxime van Andel -  ivivo (leeuwarden) Klasse B 
• reserve-kampioen: Eeuw marta Fennema -  Hivive j (Postruiters) Klasse L resultaat 

op het NK: 46 
• 3de Justine de Ruiter Benz (Postruiters) klasse L resultaat op het NK: 48 
• reserve-kampioen:: Romielle v. Tuyl Luimstra klasse M. 

 

Bestuurlijke zaken 
In 2017 zijn Edith Idsardi en Dienke Plantinga teruggetreden als bestuursleden. Vanaf het 
voorjaar zijn de social media activiteiten waargenomen door Henk Verbunt, die in de 
najaarsvergadering ook tot nieuw bestuurslid verkozen is. Vanaf dat moment bestond het 
bestuur uit 4 personen.  

De website van de Kring (www.paardensportkringnof.nl) is in 2017 geheel herzien en 
opnieuw in de lucht gebracht. De technische problemen die ons de afgelopen periode 
dwars zaten, horen inmiddels tot het verleden.  

 

Het bestuur van de KNHS Kring Noordoost Friesland 


