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Regio Groningen – Mascha Ponk 

Naam: Mascha Ponk

Ledenraadslid sinds: November 2020

Afgevaardigd namens: KNHS regio Friesland

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Algemeen lid KNHS regio Friesland

Penningmeester LR & PC Leeuwarden

Expertise binnen de paardensport: Naast penningmeester houd ik me veelal bezig met de organisatie 

van diverse wedstrijden. Zowel kleine wedstrijden, meerdaagse 

events en SGW. Je komt mij tegen op het secretariaat, in de 

financiële afwikkeling en sponsoring of voor coördinatie van 

vrijwilligers.

Expertise buiten de paardensport: In het dagelijks leven ben ik Workforce Manager bij het Kadaster.

Sportieve achtergrond: Sinds 2014 ben ik (weer) actief in de dressuur wedstrijdsport. 

Momenteel zijn we Z1 geklasseerd.



Regio Friesland – Ben Bontjer



Regio Drenthe – Henk Compagner
Naam: Henk Compagner

Ledenraadslid sinds: April 2020

Afgevaardigd namens: KNHS Regio Drenthe

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official,

instructeur etc.):

Voorzitter KNHS Regio Drenthe, Springjurylid en rijstijljury eventing, 

Voorzitter concourscommissie KNHS Regio Drenthe

Expertise binnen de paardensport: Ik zit al mijn hele leven in de paarden en pony’s en sinds ruim 10 jaar 

ook jurylid springen en rijstijljury eventing. Onze beide dochters ook 

begeleid bij hun rijden en daarnaast door mijn IT kennis en 

betrokkenheid veel met wedstrijd organisatie te maken en dan met 

name het digitale stuk.

Zit dit jaar 3x drie jaar in het regiobestuur van Drenthe, maar was ook 

daarvoor al vele jaren bezig met het organiseren van de 

kampioenschappen. Daarnaast zelf gereden in alle disciplines en na 30 

jaar de draad weer opgepakt en door de corona omstandigheden ook 

weer een aantal eventingwedstrijdjes gereden, wat erg leuk was.

Expertise buiten de paardensport: Al meer dan 30 jaar getrouwd en we hebben twee dochters en 

inmiddels een kleinzoon. Werk bij een internationaal bedrijf 

(vrachtwagen fabrikant) als IT Specialist en ben daarbinnen 

internationaal verantwoordelijk voor disaster-recovery en 

remotecontroll op productiecellen.

Sportieve achtergrond: Heb naast pony en paardrijden, ook nog vechtsporten gedaan en 

gevoetbald. Sinds kort weer opnieuw gaan paardrijden en dit is erg leuk 

en heel goed voor mijn ontspanning.



Regio Overijssel – Reinier Hoedemaker

Naam: Reinier Hoedemaker

Ledenraadslid sinds: November 2020

Afgevaardigd namens: KNHS regio Overijssel

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Voorzitter KNHS regio Overijssel

Expertise binnen de paardensport: Samen met echtgenote een kleinschalige dressuurstal van fokkerij tot 

internationale wedstrijden

Expertise buiten de paardensport: Maag-darm-leverarts in MST Enschede

Sportieve achtergrond: Geen 😊



Regio Gelderland – Herman Ubbink

Naam: Herman Ubbink

Ledenraadslid sinds: Juni 2014

Afgevaardigd namens: Gelderland

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia,

official, instructeur etc.):

Geen official functies

Expertise binnen de paardensport: 1967 – 1975 Lid van het Interacademiale-team voor 

Wageningen. 

Groom bij de eerste WK vierspannen in Münster 1972 bij Daan 

Modderman.

Rond 1990 Z dressuur. 

Altijd recreant geweest, actief lid NRSV.

Voorzitter Concours Hippique Bennekom.

Menner tot op heden, tweespan marathons, vierspan 

recreatie.

Expertise buiten de paardensport: Tot pensioen in 2010: Leidinggevende functies internationaal 

bij Heineken.

Voorzitter STAK van Appèl Holding, bedrijfscatering.

Lid Raad van Commissarissen Appèl bv.

Penningmeester Stichting Zandstaete, goede doelen.

Sportieve achtergrond: Paarden, paarden en nog eens paarden. Met partner Nicole, dochter Pauline en kleinzoon Lucian. 2017, Chicago.



Regio Utrecht – Kees de Niet

Naam: Kees de Niet

Ledenraadslid sinds: Juni 2020

Afgevaardigd namens: Regio Utrecht

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Voorzitter

Expertise binnen de paardensport: Bestuurder (Rijvereniging / Kring)

Expertise buiten de paardensport: Wijnhandel, commercieel management

Sportieve achtergrond: Geen



Regio Noord-Holland – Michael Broertjes

Naam: Michael Broertjes

Ledenraadslid sinds: November 2019

Afgevaardigd namens: Regio Noord-Holland

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Voorzitter regio Noord-Holland

Expertise binnen de paardensport: 

Expertise buiten de paardensport: Management / bestuur IT bedrijf

Sportieve achtergrond: Actief in de disciplines springen en eventing



Regio Zuid-Holland – Arie Hoekstra

Naam: Arie Hoekstra

Ledenraadslid sinds: November 2019

Afgevaardigd namens: KNHS Regio Zuid-Holland

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Geen extra functies

Expertise binnen de paardensport: In diverse bestuursfuncties:

 Voorzitter PV De Bleiswijkruiters

 Voorzitter Kring Zuidwest KNHS Regio Zuid-Holland

 Algemeen bestuurslid KNHS Regio Zuid-Holland

 Momenteel: Voorzitter KNHS Regio Zuid-Holland

Betrokken bij de paardensport via dochter Annelie Hoekstra 

(dressuur-amazone). Inmiddels al bijna 20 jaar.

Expertise buiten de paardensport: Diverse functies in de amateur-voetbalwereld (trainer, technische 

commissie, bestuurslid).

Werkzaam als manager van organisaties, teams en als 

projectmanager.

Sportieve achtergrond: Amateurvoetballer op hoogste amateurniveau.



Regio Zeeland – Petra Broeksema-Minderhoud

Naam: Petra Broeksema-Minderhoud

Ledenraadslid sinds: April 2019

Afgevaardigd namens: Regio Zeeland

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Voorzitter Regio Zeeland

Expertise binnen de paardensport:  Secretaris Landelijke Rijvereniging (1998 – 2000)
 Penningmeester (2004-2014) Stichting Promoting SGW 

ZuidWest
 Bestuurslid (2014-heden) Stichting Promoting SGW Zuidwest –

organiseren trainingsdagen en jaarlijkse wedstrijd Eventing 
Zeeland en daarbij verantwoordelijk voor ca. 250 vrijwilligers 
en behorende catering

 Gezinsleden met pony’s/paarden actief in dressuur, springen 
en eventing

 Beginnende fokkerij van spring-/eventingveulens

Expertise buiten de paardensport:  Projectmanagement – aansturen multidisciplinaire 
(civieltechnische) projecten

 Ontwikkelmanagement – programmaverantwoordelijke op 
gebied van strategische, tactische en operationele 
ontwikkelingen

 Ontwikkelmanagement – begeleiden van 
organisatieveranderingen en begeleidingen/coachen van 
persoonlijke ontwikkeling

Sportieve achtergrond: Z-dressuur



Regio Noord-Brabant – Jacques van der Harst

Naam: Jacques van der Harst

Ledenraadslid sinds: April 2016

Afgevaardigd namens: Voorzitter van de KNHS Regio Noord-Brabant

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Instructeur allround ORUN, Nationaal Grand Prix jury, Internationaal

Para Jury en Technical Delegate, Coach

Expertise binnen de paardensport: Organiseren van evenementen en coachen van ruiters

Expertise buiten de paardensport: Management bij multinational

Sportieve achtergrond: Ik heb actief gesprongen  en dressuur gereden op nationaal wedstrijd 

niveau



Regio Limburg / Recreatie – Geert van Wijlick
Naam: Geert van Wijlick

Ledenraadslid sinds: Februari 2015

Afgevaardigd namens: Regio Limburg en Recreatie 

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

• Voorzitter KNHS Regio Limburg tot mei 2021. 3 termijnen van 3 jaar 
zitten er dan op. Ledenraadslid vanuit die positie dus ook tot mei 
2021. Daarvoor voorzitter Kring Noord Limburg en daarvoor weer 
voorzitter ruiterclub Sevenum.

• Sinds oktober 2020 Ledenraadslid recreatie.
• Bestuurslid Limburg Paardensport.
• Voorzitter sectorgroep instructeurs Citaverde College Roermond 

afdeling Paard.

Expertise buiten de paardensport: Werkzaam ben ik bij Mertens BV tuinbouwtoeleveringsbedrijf als 
salesmanager team Sierteelt. Stuur een verkoopteam aan dat door het 
hele land opereert en woont. Ben dus de hele dag over bloempjes en 
bijtjes aan het praten als het niet over paarden gaat. Klanten overtuigen 
dat Mertens de kennis, kunde en producten heeft die hun verder 
kunnen brengen in hun bedrijfsvoering. Net zoals bij paardenrennen 
dus.

Sportieve achtergrond: Samen met mijn partner Wilma mag ik erg graag buitenritten maken op 
mijn eigen KWPN-er Valentino en Wilma op haar tinker Shauna.

Geboren in een agrarische omgeving, heb ik altijd pony’s en paarden om 
me heen gehad. Als 8 jarige ben ik opgegaan voor de startkaart zoals dat 
toen heette. Tot de 35 jaar heb ik zelf wedstrijden gereden. Vele jaren 
dressuurjurylid en federatievertegenwoordiger, met voorzitterschap 
Regio ben ik daarmee gestopt.

De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen.



Voltige – Nienke de Wolff

Naam: Nienke de Wolff

Ledenraadslid sinds: Februari 2016

Afgevaardigd namens: KNHS Voltigevereniging

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Voorzitter KNHS Voltigevereniging

Voorzitter Voltigeforum

Lid Vertrouwenscommissie

Lid Selectie adviescommissie

ORUN-4 Instructeur – i.o. voor ORUN-5 Trainer/coach

Expertise binnen de paardensport: Voornamelijk binnen de discipline voltige t/m topsport niveau & 

dressuur basissport. Daarnaast de kruisbestuiving, namelijk 

dressuurruiters ondersteunen met hun houding/zit. Verder bezig met 

mijn eigen sportstal waarbij ik mij richt op het opleiden van paarden en 

veelal export binnen en buiten europa.

Expertise buiten de paardensport: Commerciële economie en vanuit daar in de evenementenbranche 

terecht gekomen. Veelal leidinggevende functies bekleed. Momenteel 

in opleiding aan de universiteit voor psychologie.

Sportieve achtergrond: Zelf gevoltigeerd, al heel snel de overstap gemaakt naar het longeren

en daarmee op jonge leeftijd al veel internationaal uitkwam. Van 2016-

2018 het zwitserse team gecoached, voornamelijk op het gebied van 

paardmanagement en daarmee een zilveren medaille behaald op de 

Wereldruiterspelen in Tryon & een gouden medaille op de 

wereldbekerwedstrijd in Salzburg (individueel). 



Endurance – Catherine van Ravenstein



Reining – Fenna Elzinga

Naam: Fenna Elzinga

Ledenraadslid sinds: Juni 2016

Afgevaardigd namens: KNHS reining vereniging

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia,

official, instructeur etc.):

Expertise binnen de paardensport: Specialist op het gebied van opfok en revalidatie (i.c.m. 

aquatraining). 

Expertise buiten de paardensport: Eigenaar paardenbedrijf dat zich richt op de opfok en 

revalidatie van (sport)paarden. 

Sportieve achtergrond: T/m 2014 lid Nederlands Reining team. Afgevaardigd naar o.a. 

WEG 2010 en 2014. 



Mennen – Wim Veldboom

Naam: Wim Veldboom

Ledenraadslid sinds: Juni 2014

Afgevaardigd namens: Mendistricten

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

• Voorzitter mendistrict Oost

• Afgevaardigd in het menforum

• Instructeur menner

• Hoofd hindernis waarnemer

Expertise binnen de paardensport: Mennen

Expertise buiten de paardensport: • Voormalig melkveehouder

• Oprichter en mede eigenaar van, de inmiddels verkochte, pension 

en handelsstal  "Veldstar stables"

• Voorzitter Wind Park Zeewolde

• Eigenaar vastgoed portefeuille

Sportieve achtergrond: Mennen



Dressuur – Janine van Twist

Naam: Janine van Twist

Ledenraadslid sinds: Oktober 2020

Afgevaardigd namens: Dressuurforum

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

• Voorzitter Dressuurforum sinds 2004

• Opleider + bijscholingen voor dressuurjury’s KNHS

• Grand Prix dressuur jurylid

• Jurylid springen t/m ZZ

Expertise binnen de paardensport: • FEI 4* jury dressuur

• FEI jury Young Horses

• Voorzitter rijvereniging

• Voorheen diverse bestuursfuncties in Kring en Regio

Expertise buiten de paardensport: Hoofd Projectverwerving bij een middelgroot aannemersbedrijf

Sportieve achtergrond: Dressuur t/m Lichte Tour, springen t/m L



Springen – Roy van den Hoogen

Naam: Roy van den Hoogen

Ledenraadslid sinds: Oktober 2020

Afgevaardigd namens: Springforum

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

• Voorzitter springforum

• Official springen en dressuur

Expertise binnen de paardensport: • Springsport

• Dressuursport

• Fokkerij,

• Opleiden paarden

• Reglementen

Expertise buiten de paardensport: • Management

• Marketing

• Sales

• Sponsoring

• Communicatie

Sportieve achtergrond: Opleiden paarden tot en met 1.30 springen en Z2 dressuur



Eventing – Pauline Oudijk

Naam: Pauline Oudijk

Ledenraadslid sinds: Oktober 2020

Afgevaardigd namens: Eventingforum 

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

• Tot en met 2019 dressuur jurylid geweest

• Vanaf 2016 lid van het eventingforum

• Secretaris geweest van Kring Utrecht West

Expertise binnen de paardensport: Eventing

Expertise buiten de paardensport: Projectleider ruimtelijke ontwikkeling / planoloog

Sportieve achtergrond: Al ruim 25 jaar actief als amateur in de paardensport. In het begin 

vooral dressuur en springen. Sinds 2013 ook gestart in de 

eventingsport. Ik denk door de veelzijdigheid, de kleine wereld, de 

sportiviteit op de wedstrijden zelf, vind ik dit wel de mooiste tak van de 

paardensport. 



Platform Jeugd – Evi Jeucken

Naam: Evi Jeucken

Ledenraadslid sinds: Oktober 2020

Afgevaardigd namens: Jeugd/Young Leaders

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Lid

Expertise binnen de paardensport: Recreatie

Expertise buiten de paardensport: Opleiding in agrarische sector maar ben in heel veel dingen 

geïnteresseerd

Sportieve achtergrond: Recreatie ruiter met af en toe een uitstapje naar de endurance

(bijrijdpaard), voorheen fanatiek manegeruiter (springen, dressuur en 

carrousel)



Platform Hippische Ondernemers – Tim Moesman

Naam: Tim Moesman

Ledenraadslid sinds: Oktober 2020

Afgevaardigd namens: Sportaanbieders/overige rechtspersonen

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

• Paardensporter

• Bestuurslid regio Zuid-Holland

• Instructeur

• Manegehouder

Expertise binnen de paardensport: Manegemanagement

Expertise buiten de paardensport: Opleidingen

Sportieve achtergrond: • Paardrijden

• Golf

• Squash

• Wielrennen



Platform Wedstrijdorganisaties – Joyce Lebon

Naam: Joyce Lebon

Ledenraadslid sinds: Oktober 2020

Afgevaardigd namens: IHEC / Internationale Organisatoren

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia, official, 

instructeur etc.): 

Organisator

Expertise binnen de paardensport: • Sinds 1983 werkzaam geweest bij NHS

• Daarna als zelfstandig ondernemer meegewerkt aan de organisatie 

van veel internationale evenementen in binnen- en buitenland

• 9,5 jaar voorzitter Regio Utrecht

• 1997 tot 2012 KNHS afdeling Evenementen plus het opzetten van 

Subtop dressuur

Expertise buiten de paardensport: Gehele carriere in de paardensport gewerkt

Sportieve achtergrond: Zelf vroeger veel wedstrijden gereden, springen en dressuur



Bondsatletencommissie – Merel Blom

Naam: Merel Blom

Ledenraadslid sinds: Januari 2021

Afgevaardigd namens: bondsatletencommissie

Relatie tot de KNHS (functie in de gremia,

official, instructeur etc.):

Ruiter, trainer

Expertise binnen de paardensport: eventing

Expertise buiten de paardensport: Fiscaal recht

Sportieve achtergrond: Deelname aan EK’s, WK’s en OS


