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Mijn naam is Tom Buijtelaar en ik stel me graag herkiesbaar voor de ledenraad met als
aandachtsgebied fokkerij. Als internationaal fokjurylid ben ik erg begaan met de fokkerij van
IJslandse paarden in Nederland. Ik zou graag mee willen denken en beslissen over de te lopen
koers op dit gebied. Naast het jureren heb ik ook veel ervaring met het voorstellen van paarden
op keuringen waardoor ik hoop voor zowel de juryleden als de voorbrengers en eigenaren te
kunnen spreken. Naast het jureren ben ik ook een actief wedstrijdruiter en mede organisator
van de wedstrijden van IJRN. Ik hoop hierdoor goed op de hoogte te zijn van de gedachten van
een groot aantal leden.

1

Mijn naam is Bram van Steen, 28 jaar, en bij deze wil ik me verkiesbaar stellen voor de ledenraad
van het NSIJP. Als sport -en fokjurylid maar ook als wedstrijdruiter en organisator ben ik al vele
jaren op allerlei manieren betrokken bij de vereniging. Omdat een sterk NSIJP zich moet richten
op de ijslanderwereld van morgen, is het naar mijn idee belangrijk dat de toekomstige generatie
goed vertegenwoordigd is in alle geledingen van de vereniging. De ijslanderwereld om ons heen
verandert razendsnel. Om mee te willen gaan in deze ontwikkelingen zal onze vereniging
genoodzaakt zijn om zich over fundamentele kwesties te buigen. Willen we topsport of
breedtesport stimuleren? Welke rol speelt educatie? Moet de fokkerij zich richten op het fokken
van specialisten of alleskunners? De ledenraad vervult bij het articuleren en beantwoorden van
zulke vragen een belangrijke rol. Als student filosofie hoop ik dan ook mijn bijdrage te kunnen
leveren aan de discussie. Het aandachtsgebied 'sport' heeft hierbij mijn voorkeur, omdat deze
tak van de vereniging voor mij de plek is waar rijkunst en fokkerij elkaar ontmoeten.
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Graag zou ik middels deze motivatie mij als kandidaat willen stellen voor de ledenraad van het
NSIJP. Het lijkt mij leuk & erg leerzaam om mee te helpen bij het reilen & zeilen van ons
stamboek door middel van de ledenraad. Ik zou graag mee willen helpen denken in beslissingen.
Belangrijk vindt ik dat voor elke recreatie ruiter de mogelijkheid is om meer ervaring op te doen
door middel van activiteiten die goed bij hem of haar passen. Zelf vind ik het erg leerzaam om
kleine recreatie/trainingswedstrijden te rijden of om mee te gaan met een rit of cursus en leer
hier zelf veel van. Ik ben regelmatig te vinden op evenementen voor IJslandse paarden zowel
nationaal als internationaal. Een kleine 10 jaar is mijn passie voor het IJslandse paard ontstaan
en inmiddels mag ik mijzelf ook mede-eigenaar noemen van een leuke merrie. Nu ik straks
afgestudeerd ben aan de Hoge Hotelschool en mij weer meer kan richten op mijn IJslander, lijkt
mij de ledenraad een leuke toevoeging.
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Mijn aandacht gaat vooral uit naar de ruiters die iets minder gefocust zijn op de sport en graag
recreatief willen genieten van hun paard. Daarbij is een overlap naar de recreatieve ruiter. Een
groot deel van onze vereniging bestaat uit recreatieve ruiters met passie voor het IJslandse
paard. Ik wil me er graag sterk voor maken dat er voor deze ruiters voldoende activiteiten zijn en
dat zij zich gehoord voelen in onze vereniging.

Sinds 1996 ben ik lid van het NSIJP. Ik heb als jeugdruiter veel plezier gehad aan de
verschillende activiteiten. Vanaf 2006 heb ik van mijn passie mijn werk kunnen maken.
Ik ben (VIT)instructeur en geef les aan zowel jeugdigen en volwassenen. Ik ben al die
jaren een beetje een “lui lid” geweest van onze vereniging. Vanaf 2017 zit ik in de
Ledenraad.

Vanuit belangstelling en waardering voor het stamboek zou ik me graag actief inzetten in de
Ledenraad. Een mooi kans om het stamboek en andere leden beter te leren kennen.

Ik ben eerder al bestuurslid geweest bij diverse verenigingen.

Door mijn verzamelde ervaring en opleidingen vind ik het interessant mij voor een zetel
kandidaat te stellen.
De vereniging draait op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dus een belangrijk onderdeel van de
vereniging. Zonder hen geen activiteiten en geen wedstrijden, geen bestuur en geen PR

BSC rij-instructie en training van Ijslandse paarden in IJsland van de Universiteit Holar.
Opleiding in Duitsland als Pferdewirtin Zucht & Haltung.
Ik ben VIT trainer/instructeur, lid van het jurykader, betrokken geweest bij de
totstandkoming van de Ledenraad en heb veel wedstrijden gereden.

Aangezien ik al jaren betrokken ben bij het NSIJP en zelf actief deelneem aan evenementen
binnen onze mooie vereniging denk ik van waarde te kunnen zijn binnen de ledenraad.

Lid van de ledenraad. Begeleider wk team sport 2017.
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Nu mijn kinderen ook met het IJslander virus zijn besmet, is voor mij het moment om mij
actiever in te willen zetten voor het NSIJP. Zelf ben ik een recreatieruiter met wellicht op termijn
wat wedstrijdambitie. Mijn kinderen zijn jeugdruiters met wedstrijdambitie. De IJslander wereld
groeit flink en vraagt van het NSIJP inmiddels een wat andere rol en organisatie. Daaraan lever ik
vanuit mijn (werk)ervaring graag een bijdrage. Ik vind het van groot beland dat het NSIJP er is
voor alle leden; zowel de recreatieruiter, de wedstrijdruiter als de jeugdruiter. Deze hebben
allen wat anders nodig en verwachten wat anders van het NSIJP. En dat naast een vereniging die
staat voor het IJslands paard in Nederland. Dit vraag om een diverse vereniging met veel
facetten en een bestuur dat hierin de samenhang bewaakt. Vanuit de ledenraad draag ik hieraan
graag mijn steentje bij.
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Het ligt gezien mijn ervaring voor de hand dat ik als ledenraadslid opteer voor het
aandachtsgebied fokkerij. Zonder fokkerij geen beschikbare paarden voor de NSIJP leden en het
is van belang dat ook op dat gebied telkens nieuwe initiatieven ontstaan en trajecten worden
ontwikkeld waardoor ook (nieuwe) leden geïnteresseerd raken en blijven in de fokkerij en het
laten keuren van, althans verkrijgen van inzicht in de paarden waarmee wordt gefokt.
Omdat ik vele jaren, feitelijk al vanaf 1993 ‘meegedraaid’ heb in het bestuurlijk circuit van het
NSIJP (voorheen ook via sportcommissie en fokkerijcommissie), gaat het wel en wee van de
vereniging mij aan het hart en blijf ik ook graag als ledenraadslid mijn bijdrage leveren en
betrokken bij de verdere ontwikkelingen van het NSIJP.

Na vanaf 2008 als NSIJP bestuurslid en Stamboeksecretaris te hebben gefunctioneerd,
heb ik sedert mijn statutair aftreden in 2015, tot en met november 2017 nog als
voorzitter van de Fokkerijcommissie gefungeerd. Mijn primaire aandachtsgebied en
ervaring ligt evident bij de fokkerij en onder de stalnaam frá Lálendi fokken wij - lang
niet elk jaar, maar de meeste jaren wel - twee of net iets meer veulens. Vele jaren,
vanaf circa 2004, ben ik nauw betrokken geweest bij de organisatie van de keuringen
onder het zadel en inmiddels ook de jonge hengstenkeuring, de veulen- en
merriekeuringen en het Fokkerij Event in oktober.

Sinds vele jaren ben ik actief betrokken bij het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden, en
graag wil ik een bijdrage leveren aan het goed functioneren van onze vereniging. Mijn interesse
gaat uit naar zowel het algemene aandachtsgebied als het gebied rondom sport & wedstrijden.
Ik hoop mijn ervaring, kennis en enthousiasme opnieuw een termijn te mogen inzetten in de
Ledenraad.

Ik heb reeds eerder een aantal jaren een bijdrage geleverd als bestuurslid
(penningmeester), ben actief als sportjurylid en sportcommissielid van het NSIJP. De
afgelopen jaren mocht ik onze vereniging vertegenwoordigen als chef d’équipe tijdens
diverse WK’s en de afgelopen jaren mocht ik plaatsnemen in de Ledenraad. Daarnaast
rijd ik graag wedstrijden en organiseren wij regelmatig (mede) wedstrijden in
Nederland. In het dagelijks leven ben ik momenteel werkzaam in een restauratieve
functie.
Ik ben gepokt en gemazeld in het verenigingsleven en ben jarenlang bestuurslid
geweest van de beroepsvereniging voor technisch schrijvers in Nederland.

Ik reed als tiener al op IJslanders, bij Hestar in het Amsterdamse Bos, en sinds tientallen jaren
heb ik zelf een paard; uiteraard altijd een IJslander. Ik rijd geen wedstrijden en ik fok niet, mijn
interesse ligt echt bij de recreatie. In de Ledenraad wil ik de recreatieruiters vertegenwoordigen,
al die mensen die een paardje hebben staan en daar uitsluitend gewoon veel plezier mee
hebben, die zo nu en dan lessen en verder buitenritten maken.
1

1
1 educatie en
gezondheid

Interesse in de jeugd en fokkerij en sport en wedstijden, doordat ik er veel mee in aanraking
kom. De fokkerij is mijn passie, wil daar nog meer van leren.
Roel zit sinds 2011 in de ledenraad en is bereid om zich verkiesbaar te stellen.
Met elkaar maak je een vereniging, de ledenraad is er om de stem van de leden vanuit
verschillende kanten mee te nemen in besluiten en controle op zaken die binnen de vereniging
plaatsvinden. Zodat alle kanten van de vereniging worden belicht, maar er ook met de
deelgroepen de diepte ingegaan kan worden op inhoudelijk niveau. Ik draag graag mijn steentje
bij binnen de vereniging vanuit mijn perspectief, gevoed door mijn persoonlijke gedachtes,
maar zeker ook door contact met leden in de regio op verschillende niveaus binnen onze
vereniging, of geen lid van de vereniging maar wel liefhebbers en/of gebruiker van het
IJslandspaard, maar ook door connecties met andere stamboeken, verenigingen en netwerken.
Graag wil ik me inzetten voor onze vereniging door middel van deelname aan de ledenraad. Na
enkele jaren minder actief te zijn geweest in de Ijslandse paardenwereld (althans, als
wedstrijdruiter) ben ik nu zogezegd “terug van weggeweest”. Ik ben onlangs afgestudeerd en
woon sindsdien weer in Nederland, waardoor ik de gelegenheid heb om weer met de paarden
bezig te zijn. Ik voel me betrokken bij de vereniging en ben trots op de inzet die ik zie bij
vrienden en familie, en daar wil ik me graag bij aansluiten. Ik ben geen expert ten aanzien van
een van de themagebieden, maar wat ik wel te bieden heb – als zijnde sociaal geograaf – is een
luisterend oor, een analytische blik en een proactieve houding.

--

- Humaan fysiotherapeut
- Coach fysieke en mentale vaardigheden
- Fysiotherapeut voor paarden
- VIT trainer/instructeur basis
- NSIJP sportjurylid B
- Lid fokkerijcommissie 2007-2013
- Lid sportcommissie 2007-2013
- Sportcommissaris 2014-2017
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Ik ben graag betrokken bij het ras ‘IJslandse paard’. Mijn ervaring in gezondheidszorg voor het
paard, verantwoordelijk van eigen bedrijf en het ontwikkelen en uitbouwen van cursustrajecten
en formuleren van dieetvoeding voor paarden, geeft redelijk wat bagage, die ik kan gebruiken
om het bestuur in beslissingen te ondersteunen en/of te bevragen. Daarnaast heb ik ook
ervaring als fokker en trainer van IJslandse paarden. Het ras wil ik graag gezond houden én
promoten.
Al jaren ben ik actief in de IJslandse paardenwereld. Vanaf mijn 8e hadden mijn ouders IJslandse
paarden en na mijn studie Geneeskunde heb ik met Saskia Rensen steeds IJslanders gehad, om
mee te rijden en mee te fokken. Op dit moment hebben wij 12 paarden. Kort na onze verhuizing
naar Drenthe ben ik lid en later voorzitter geweest van IJRN, in die tijd is de samenwerking met
Hippisch Centrum Exloo gestart. Nu na een korte periode in de ledenraad wil ik mij de komende
jaren actief blijven inzetten voor het NSIJP, vandaar mijn hernieuwde kandidaatstelling voor de
ledenraad.
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Dierenarts, specialist veterinaire diervoeding.
Eigenaar Bonpard Dieetvoeding voor paarden.
Eigenaar Voedingsconsulent Paard.
Wedstrijdruiter IJslandse paarden

Toy zit sinds 2011 in de ledenraad en is bereid om zich verkiesbaar te stellen.
Ik ben lid van de Ledenraad (LR) sinds de instelling ervan, met als aandachtsveld fokkerij en,
zoals gebleken is, ook aandacht voor het gebruik van IJslandse paarden, hun gezondheid en
welzijn, en algemene bestuursvoering. Ik probeer er ook altijd bij te zijn en anders schriftelijke
inbreng te geven. De laatste tijd zijn er goede ontwikkelingen bij de LR, o.a. om in de regio's met
de leden te spreken over hun wensen en ideeën. Met de belangstelling voor het IJslandse paard
centraal zijn we ook een echte vereniging met fantastische inzet van veel vrijwilligers. De
fokkerij is belangrijk om te zorgen dat er geschikte gebruikspaarden zijn, zowel voor recreatie als
sport, en dat de paarden gezond zijn en blijven. Maar er is meer: rasverbetering, registratie,
onze wettelijke erkenning als stamboek, en de internationale samenwerking binnen de FEIF.
Daar zet ik me graag de komende tijd voor in.
1

1

Al bijna 10 jaar breng ik een groot deel van mijn vrije tijd door met vrouw, dochters en IJslandse Op bestuurlijk gebied ben ik reeds vele jaren actief (geweest) bij een sportvereniging
paarden rond ovaalbanen. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Denemarken (sponsoring / bestuur) en bij de lagere school van onze kinderen (personeel / bestuur).
en Zweden. Zelf paardrijden is niet aan de orde, meer een ondersteunende rol op het gebied van In het dagelijkse leven ben ik actief in de wereldwijde handel van zuivelproducten.
het verlenen van mentale en geestelijke bijstand (zowel voor, tijdens als na de wedstrijden), het
aanmoedigen en chauffeuren. De spanning op en rond wedstrijden kan mij erg bekoren. Die
vele, vele trainingsuren voorafgaand aan de wedstrijd, en dan slechts een paar minuten in de
baan. Erg spannend. Het is dan ook met name de wedstrijdsport die mij en – vanzelfsprekend –
het gezin erg aanspreekt!
1
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Ik doe veel recreatieritten op IJslanders en veel mensen vinden dit prachtige dieren. Ik wil graag
hier in het midden van het land de fokkerij een extra impuls geven. Zelf heb ik nu een aantal
merries lopen van 1 en 2 en 3 jaar oud, dus ook wel interesse voor de fok .
1

1
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Ervaring met Jeugd. Zelf verzorger van jeugd ruiter. Veel contacten met jeugd. Betrokken bij de
jeugd. 'Ambitie om wedstrijden te rijden. Persvrouw voor regio Noord waarbij ik alle wedstrijden
georganiseerd in het Noorden onder het voetlicht van de media breng. Daardoor veel contacten
met sportruiters en de media. Grote interesse voor de ontwikkeling van de sport en de
wedstrijden in Nederland en ontwikkelingen hieraangaande.

Coördinator lesgroepen IJslandse Paarden
Verantwoordelijke voor perscontacten en uitingen richting media Wedstrijdruiter
lichte klasse
Teamleider overheidsorganisatie
Coördinator jeugdactiviteiten IJRN

Al best wat jaren ben ik vrijwilliger bij diverse evenementen. Ook heb ik bestuurlijke ervaring
opgedaan bij Midgard en ook binnen andersoortige verenigingen. Ik hoop in de Ledenraad mijn
steentje bij te dragen door het inzetten van mijn netwerk en ervaring.

Vrijwilliger bij diverse evenementen

Ik voel me betrokken bij het NSIJP. Na 9 jaar lid te zijn geweest van de sportcommissie wil ik me 9 jaar lid sportcommissie
graag inzetten voor de Ledenraad. Ik ben actief als ruiter/trainer en instructeur en wil mijn
trainer - instructeur
netwerk graag gebruiken, zodat ik een brede bijdrage kan leveren.
1

Zonder vrijwilligers ben je nergens! Omdat ik zelf ook vrijwilliger ben bij het NSIJP en ik me ook
voor andere vrijwilligers in wil gaan zetten stel ik mezelf kandidaat voor de zetel kader en
vrijwilligers. Ik ben Rineke Louws, 34 jaar oud, woonachtig in Nieuwe-Tonge en in het bezit van 3
IJslanders en een shetje. Sinds ik 10 jaar geleden in aanraking ben gekomen met dit ras ben ik
“verliefd”. Sinds vorig jaar heb ik meer rust gekregen in mijn werk waardoor ik meer tijd heb
voor andere bezigheden waaronder actiever zijn in de IJslanderwereld.
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Ik wil graag deelnemen aan de ledenraad voor de jeugd omdat ik al meerdere jaren in de jeugd
mee draai, en weet wat er bij de jeugd speelt. Ik denk dat ik een goede kandidaat ben omdat ik
weet wat de jeugd nodig heeft om te kunnen presteren en zo goed mogelijk daarvan deel uit wil
maken.
Als jarenlang sportruiter, lid van het jurykader, instructeur en trainer, lid van de
educatiecommissie en mede-oprichter en docent van de opleiding tot trainer-instructeur heb ik
veel ervaring op het vlak van sport en wedstrijden met IJslandse Paarden. Met die kennis en
ervaring kan ik in de ledenraad goed meepraten over alle aspecten van de (wedstrijd-)sport.
Mijn rol zit hem dan op het geven van feedback de inhoud van deze thema's, op de momenten
dat dat wenselijk of nodig. Als jarenlang lid van de vereniging ken ik de geschiedenis en kan ik
ook op andere thema's, waar nodig , kritisch meedenken.
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In de afgelopen periode heb ik me in de Ledenraad onder meer beziggehouden met de evaluatie
van de Ledenraad. Ik wil graag meemaken en meewerken en wat we met ons allen gaan doen
om de Ledenraad nog effectiever te laten functioneren. Er zijn een aantal ontwikkelingen in gang
gezet, waar ik in mee wil denken. Mijn aandachtsgebied blijft “algemeen”, omdat ik het NSIJP als
totale vereniging belangrijk vind, met al zijn verschillende aandachtsgebieden. Ik ben inmiddels
meer dan 30 jaar lid, heb zelf 2 paarden en verzorg er in totaal 8. Voor mij is paardrijden een
sport, waar en hoe je het ook uitoefent, bos, wei, ovaalbaan, wel of niet in wedstrijdvorm.
Zorgen dat we dat onder goede omstandigheden met leuke paarden kunnen doen is voor mij
een belangrijk doel.
Ik stel me graag verkiesbaar als algemeen lid voor de ledenraad. In de jaren dat ik lid ben van
het NSIJP heb ik het altijd interessant gevonden om te volgen wat er speelt binnen het
stamboek. Echter heb ik gemerkt dat betrokkenheid onder de leden niet vanzelfsprekend is.
Door mezelf verkiesbaar te stellen als algemeen lid hoop ik zowel zelf meer betrokken te raken
bij de vereniging, als dat ik anderen kan motiveren meer op de hoogte te zijn van wat er speelt
binnen de vereniging.
Ik ben samen met mijn echtgenote Els van der Heijden eigenaar van Stoeterij Saeland. Wij zijn
begonnen met het rijden van IJslanders in 2002 en hebben gemerkt dat het gezegde "Ein
Isländer kommt nie alleine" ook voor ons geldt. Inmiddels hebben we meer dan 20 paarden,
waarvan de jongere opgroeien in natuurgebieden in België. Na hun jaren in de kudde, leiden we
de meeste paarden hier in Hekendorp op. We werken ook samen met de Duitse fokkerij
Maischeiderland van de familie Rettig en met Bernhard Podlech. Mijn motivatie om me
(opnieuw) voor de ledenraad aan te melden is dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren
aan de gedachtevorming over het goed fokken, grootbrengen en opleiden van ons dierbare ras.
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overig Motivatie
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Al vele jaren ben ik nauw bij het NSIJP betrokken. Ik ben geïnteresseerd in onze club en vind het lid sportcommssie
belangrijk dat er leden zijn die het bestuur adviseren en controleren. Ik ben in het verleden
lid NSIJP bestuur
Sportcommissie lid en ook lang bestuurslid geweest en weet daarom waar een bestuur mee te
maken heeft. Daarnaast ben ik dicht bij de totstandkoming van de Ledenraad betrokken
geweest. Na een periode van vijf jaar ben ik terug getreden om me geheel te kunnen
concentreren op de organisatie van de WK 2017. Nu heb ik weer tijd om actief te zijn in en voor
de Ledenraad. Mijn voorkeur gaat uit naar de kiesgroep algemeen omdat ik geen keus wil maken
tussen de thema’s en agendapunten die binnen het NSIJP spelen.

1

1

Graag wil ik mij kandidaat stellen voor de ledenraad. Mijn affiniteit met sport en fokkerij zijn
zuiver hobbymatig, als docent (Duits & Paardenhouderij) kan ik wellicht ook mijn steentje
bijdragen onze, met het IJslandervirus besmette, jeugd
De liefde voor het IJslandse paard en het belang van de vereniging heb ik hoog in het vizier. Ik
heb geen enorm lang trackrecord in de wereld van de IJslanders maar voel me wel zeer
betrokken. Aangezien ik minder verstand heb van de overige aandachtsgebieden zet ik graag
mijn ervaring in als coach en voormalig directeur. Ik werk graag met dieren én mensen!

Ik ben eerder een paar jaar lid geweest van de Ledenraad. Verder heb ik in het
verleden meegedacht over de organisatie rondom de WK equipe en ook verschillende
individuele leden kunnen helpen, vooral als die in conflict dreigden te raken met
overheden over hun paardenhouderij. (Beroepshalve werk ik vaak aan kwesties tussen
bedrijven en overheden.)

1984 - heden: jurylid sport NSIJP 1988 - 1994: jurylid fokkerij NSIJP 2002 - heden:
educatie commissie NSIJP 2004 - 2018: opleider tbv juryleden sport NSIJP 2005 heden: docent opleiding Trainer-instructeur (NSIJP, NHB-Deurne, KNHS), nu ook
coördinator 2007 - heden: Lid VIT 2011 - heden: lid van de ledenraad NSIJP (Sport)

NSIJP: Redactie IJP - 2 jr Hippisch: Docent Paardenhouderij (dipl. 2014)
Trainer/instructeur - Piet Hoyos (AT) - 2 jr Educatief: Docent Duits (dipl. 2019) Ruim 10
jr onderwijservaring, van LWOO tot HBO
20 jaar directeur culturele sector, Nu gecertificeerd paardencoach (
www.hambergcoaching.nl) Wat vrijwilligerswerk gedaan voor de vereniging bij
icehorse en horse event Een redelijk netwerk in de IJslander wereld in Nl

Rooster van aftreden en indeling in aandachtsgebieden Ledenraad NSIJP
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Henk van der Velde
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2024

Voorzitter
Ivo cleuren
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sport en
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1
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1

1

1

1
1

jeugd

kader en
vrijwilligers
1

overig Motivatie
Als jarenlang lid van het jurykader, lid van de educatiecommissie, mede-oprichter van de
opleiding tot trainer-instructeur en eerste voorzitter van de Vereniging van Instructeurs en
Trainer (VIT) heb ik veel ervaring op het vlak van de vrijwilligers en het kader binnen het NSIJP.
De vereniging draait op vrijwilligers en die moeten goed geborgd worden binnen het NSIJP. Door
zelf al jaren in de rol van vrijwilliger en kaderlid actief te zijn, ken ik de ins en outs daarvan
zodanig dat ik vanuit dat perspectief deze groep goed in de ledenraad kan vertegenwoordigen.
Als sportruiter en jurylid is er ook genoeg kennis en ervaring om, waar nodig, over op de andere
aspecten binnen de vereniging mee te kunnen praten.

1 historie

Ik heb al meer dan 60 jaar ijslanders (een jaar langer dan het NSIJP bestaat) en vind dat je wat
moet doen om de boel draaiende te houden. Ik heb veel wedstrijden gereden, maar leg me de
laatste tijd vooral toe op het betere recreatiewerk: subtiel rijden, met zo min mogelijk hulpen en
hulpmiddelen, plezier met je paard, dat er zelf ook plezier in moet hebben. En met het clubje
ruiters om mij heen. Door ervaring in redactie en bestuur, plus rekenkamer bij wedstrijden, ook
internationaal, weet ik veel van de geschiedenis en ken ik veel mensen (of zij mij, dat komt vaker
voor...)

CV
1987 - heden: jurylid sport NSIJP 1988 - 1994: jurylid fokkerij NSIJP 2002 - heden:
educatie commissie NSIJP 2004 - 2018: opleider tbv juryleden sport NSIJP 2005 heden: docent/coördinator opleiding Trainer-instructeur (NSIJP, NHB-Deurne, KNHS)
2007 - 2016: Voorzitter VIT 2011 - heden: lid van de ledenraad NSIJP 2019 - heden:
(interim-)voorzitter VIT

IJslanders sinds 1958 Redactie IJP: 1994-2008 Bestuur NSIJP: 2009-2015 Ledenraad:
sinds 2016 Sinds september 2015 met pensioen, doe nog wel klussen voor
Wageningen universiteit: coaching studenten bij uitvoering projecten, en analyse van
kwalitatief onderzoek.

Ik ben mijzelf op dit moment aan het onwikkelen in de wedstrijdsport en fokkerij en zou hier
graag zo veel mogelijk over te weten willen komen. Het liefst zou ik hier dan ook in de ledenraad
iets mee willen doen. Dat neemt niet weg dat de andere onderwerpen mij natuurlijkijk ook
interesseren.
Zie henkvandervelde.nl
Ik hou van de sport
Ik ben nog maar kort eigenaar van mijn eerste eigen paard en nog niet zo bekend met het ras en de vereniging. Maar ik wil graag m'n steentje bijdragen aan de vereniging.

