
 
 

Graag stel ik me voor!  

Mariëlle Lauwers – Kandidaat-bestuurslid Jeugd en Communicatie 

 

Ik denk dat de meeste mensen mij (nog) niet (echt) kennen, hoewel we 
ons de afgelopen 3 jaar steeds meer thuis én vooral welkom voelen in de 
“menwereld” Nou ja ik dan, Joris heeft nooit zo’n moeite gehad en heeft 
zich vanaf het begin er helemaal thuis gevoeld. Maar laat ik bij het begin 
beginnen: 
 
Ik ben dus Marielle Lauwers en rijd zelf al sinds mijn 10e jaar fanatiek 
paard. Vroeger vooral zelf in de springsport actief geweest, na de komst 
van de kinderen meest recreatief. 
 
 
 

 In januari 2017 kochten wij een pony voor onze kinderen 
en bedacht Joris dat het wel leuk zou zijn om die voor de 
kar te zetten. Pony was 7, Joris was 9, en ik had totaal 
geen verstand van mennen…. Destijds stond er bij ons 
iemand op de manege die Joris daarmee wel wilde helpen 
waarmee het zaadje voor de mensport werd gepland. 
Want na 3x door het bos rijden was dat al saai en moesten 
er wedstrijden worden gereden… 
En zo rolde we langzaam maar zeker het Samengesteld 
Wedstrijd Mennen in. Superleuk en ontzettend tof dat 
Joris al snel hulp kreeg van Sjoerd Lenssen waardoor ook 
ik meer leerde over de mensport. 
 
Dat is ook gelijk de reden dat ik mezelf kandidaat heb gesteld voor een bestuursfunctie. Hoe kan ik beter 
thuis raken in de mensport dan hier. Bovendien heb ik wellicht een hele andere kijk op de dingen doordat 
ik blanco tegen zaken aan kan kijken. En daarnaast houdt een bestuursfunctie natuurlijk veel meer in dan 
de liefde voor de mensport. Bestuurlijke ervaring heb ik meer dan voldoende in verschillende 
bestuursfuncties in de afgelopen 20 jaar en de liefde voor de mensport…Als mega-trotse moeder ben ik 
de vaste groom van Joris dus met die liefde zit het ook wel goed. 
 
Als de leden akkoord gaan met mijn benoeming zal ik me vooral bezighouden met de jeugd en 
communicatie (website en social media)  

 

Leuk om u te leren kennen! 
 
Hartelijke groet  
Marielle Lauwers 


