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Geachte leden van de Ledenraad, 

Als bestuur willen we graag een meerjarenplan voor onze WK selectie en het begeleidingsteam. 

De sportcommissie heeft dit jaar al vroeg de selectiecriteria bekend gemaakt voor het komende 
WK2023. Ook het  Nederlandse wedstrijdschema is bekend. De selectiecriteria zijn vastgesteld in 
samenwerking met de leden van onze vereniging. 

Om de twee jaar stellen we weer een team samen om onze ruiters te begeleiden naar het WK en 
daar optimaal te presteren. In het verleden werd een chef de mission aangesteld vanuit de eigen 
gelederen. Dit jaar zijn we daarin niet geslaagd.  We hebben daarom een keuze gemaakt voor een 
chef de mission buiten onze vereniging die dan wel niet bekend is met de IJslander sport maar wel 
een ruiter en instructeur is op het allerhoogste niveau bij de warmbloedpaarden en daarnaast een 
zeer ervaren coach. Dit past ook goed bij onze ambitie als bestuur om de sportondersteuning verder 
te professionaliseren in de begeleiding naar en op het WK en daarnaast  ook een ondersteuningsplan 
te maken voor de toekomst en dit vastleggen in een draaiboek. 

Het team bestaat uit : 

Chef de Mission  Joyce Heuitink 

Sport coördinator  Eva Beun 

Fokkerij/jeugd   Ellen Meesters 

Joyce is een ervaren bondscoach van de KNHS en heeft een jarenlange ervaring om op EK/WK en op 
olympisch niveau te presteren. Haar vakgebied is het smeden van een team en de individuele ruiters 
naar een hoger plan te krijgen. Ze weet wat daarvoor nodig is en kan dit succesvol uitdragen. Joyce is 
bereid zich de komende periode te verdiepen in de IJslandersport en zal daarbij ook een aantal 
winterbijeenkomsten organiseren voor de ruiters die ambitie hebben om naar het WK te gaan. 
Daarnaast zal Joyce op een aantal wedstrijden aanwezig zijn in Nederland om onze combinaties in 
deze groep te leren kennen. Joyce zal zich per direct inlezen in de selectieprocedure en meewerken 
aan de definitieve versie van  het uitvoeringsreglement. Daarnaast zal ze haar kennis en kunde 
overdragen op Eva en Ellen om deze vaardigheden binnen de vereniging te houden. Ook  hebben we 
de intentie uitgesproken dat Joyce ons ook in de toekomst kan bijstaan en adviseren.  

Eva en Ellen zijn zeer ervaren en kundig op hun gebied en hebben dit in het verleden ook 
aangetoond. Juist die ervaring is nodig omdat die specifiek gericht is op de IJslandse context. Zowel 
Ellen als Eva hebben enthousiast gereageerd op de aanstelling van deze chef de mission. We denken 
dat we daarmee een topteam hebben voor de begeleiding van de equipe naar en op het WK.  

 



We hebben veel vertrouwen in de samenwerking en hopen een goede basis neer te 
leggen voor de toekomst 

Met hartelijke groet, 

 

Het bestuur 


