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Aanwezig: zie presentielijst (bij secretariaat)
Afwezig: zie afmeldingen (
,,
)
nr
De lokatie, datum en tijdstip:
Ruitersportcentrum Manege Meulendijks
Strabrechtseheideweg 6
5591 TZ Heeze,
Maandag 28 Maart, aanvang 19.30 uur

Omschrijving

Agendapunten
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen najaarsvergadering d.d. 22 November 2010
Zie www.districtzuidmennen.nl

4.
5.
6.
7.
1

Aanmelden punten voor de rondvraag.
Jaarverslag 2010 van de secretaris
Financieel verslag 2010 van de penningmeester
Verklaring van de kascommissie over 2010
Wil Simons en Frank Houtappels hebben de kas gecontroleerd

8. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie voor 2011 en 2012
Wil Simons is aftredend; vrijwilliger voor 2011 gezocht.

9.

Presentatie aanmelden wedstrijden
Om organisaties van wedstrijden op het goede spoor te helpen zal DZM organisaties financieel
ondersteunen om de drempel van extra kosten van een officiële wedstrijd weg te nemen.

10. Wedstrijdkalender en kampioenschappen 2011
11. Jeugd training
Terugblikkend en vooruitkijkend

12. Opleidingen
Jurycursus
Hoofdhindernisrechter

13. Structuurwijzigingen KNHS
14. Rondvraag
15. Sluiting

2

Afmeldingen:
Zie lijst bij secretaris:

3

Opening door de voorzitter.
Wiel heet iedereen van harte welkom.

4

Mededelingen
a. De wijzigingen op de wedstrijdkalender zijn goedgekeurd door het Menplatform
b. Op de Hippiade wordt voor 2- en langspannen een 80x40 ring uitgezet. Voorwaarde voor
deelname van tandems is een resultaat van minstens 60% op het districtskampioenschap.
Tandems svp per ommegaande melden bij het bestuur van DZM.

c.
5

Melding voor de rondvraag
De voorzitter nodigt de leden uit hun onderwerp voor de rondvraag in te brengen.
1. Anne vd Riet

6

Notulen vergadering d.d. 22 november 2010
Geen opmerkingen. Notulen worden goedgekeurd.

7

Jaarverslag van de secretaris
De secretaris leest het verslag voor (zie bijlage): verslag wordt middels acclamatie goedgekeurd.

8

Financieel verslag 2010 van de penningmeester
De penningmeester leest het verslag voor: verslag wordt middels acclamatie goedgekeurd.

9

Verklaring van de kascommissie over 2010
Wil Simons: de kascommissie stelt voor Ton décharge te verlenen. De vergadering is accoord middels
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acclamatie.

8

9

10

11

12

Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie voor 2011 en 2012
Naast het zittend lid, Frank Houtappels, wordt Mevrouw Trix.van der Kolk benoemd tot nieuw lid van de
kascommissie. De leden van de kascommissie worden verzocht om één uur voor aanvang van de
volgende voorjaarsvergadering 2012 aanwezig zijn om samen met de penningmeester de kas te
controleren.
Presentatie aanmelden wedstrijden
Pierre Sommers geeft uitleg (zie bijlage) en verzoekt de aanwezigen om niet aangemelde wedstrijden
te melden bij bestuur. Het bestuur wil graag de beweegredenen van deze organisaties begrijpen
waarom een wedstrijd niet aangemeld wordt. Vanuit de vergadering worden enkele mogelijke redenen
genoemd, waaronder de leeftijdsgrens voor jonge paarden, de reglementaire voorschriften waaraan
voldaan moet worden en de kosten van de officials. Ook wordt er geopperd dat organisaties van niet
aangemelde wedstrijden zich te zeer beperkt zouden voelen als ze niet volgens hun eigen regels
competitief kunnen rijden en ook niet competitief kunnen rijden met paarden die officieel nog te jong
zijn.
Om in elk geval de financiële drempel te helpen verlagen zal DZM € 150 bijdragen in de kosten indien
een wedstrijd alsnog aangemeld wordt.
Wedstrijdkalender en kampioenschappen 2011
Van SMW Deurne en SMW Schinveld is de datum gewijzigd. De actuele wedstrijdkalender is altijd te
vinden op www.districtzuidmennen.nl
Jeugd training
Er komt een vervolg op de zaterdag trainingen: Jvd Broek zal deze zomer op di-avond en do-avond les
blijven geven aan 14 jeugdrijders. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting
Vierspannen Tilburg. Voor volgend jaar zijn er ook weer drie zaterdagen gepland.
Opleidingen
De juryopleiding is zaterdag jl afgesloten; 6 geslaagd, 7 niet, binnenkort herexamen.
Structuurwijzigingen KNHS
De KNHS Ledenraad heeft tijdens de voorjaarsvergadering besloten de structuur van de discipline
mennen te vereenvoudigen. De verwachting is dat het functioneren van de KNHS en de adviesorganen
zal verbeteren door een eenvoudiger structuur. In een bijeenkomst dd 22 maart jl te Ermelo met de
mendistricten, belangenvereniging en andere belanghebbenden was men eensluidend van mening dat
districten moeten blijven, de verantwoording wordt wellicht iets groter en de belangenvereniging moet
e
blijven als 5 district. Echter dit was de mening van de aanwezigen en er is nog niets besloten.

13

14

15

Naar aanleiding van deze structuurwijzigingen die tot doel hebben het de slagvaardigheid en hiermee
de positie van de paardensport te versterken komt de voorzitter terug op de discussie die onder punt 9
gevoerd werd over het niet aanmelden van wedstrijden. De voorzitter wijst er nadrukkelijk op dat de
KNHS de overkoepelende vereniging is waarin alle belangen van de paardensporters samenkomen:
alle disciplines van breedte- tot topsport en alle recreatieve bezigheden met paarden. Door het
verenigd zijn en door zelfregulering en het maken van afspraken waar we ons allemaal aan dienen te
houden wordt de paardensporter beschermd tegen ambtelijke en sportieve willekeur, onwetendheid
van het publiek, onterechte gebiedsafsluitingen door natuurbeschermings organisaties en
ondeskundigheid bij dierenbeschermers. De voorzitter roept de organisatoren van niet aangemelde
wedstrijden op om onder ogen te zien dat zij zichzelf en de hele paardensport onbetrouwbaar en
kwetsbaar maken door buiten de afspraken om te handelen. Dit werkt contraproductief op alle
inspanningen om de positie van de paardensport te versterken.
Rondvraag
Anne vd Riet.Welke mogelijkheden zijn er met één span in de D/V: in en normale wedstrijd mag een
pony maximaal 4x starten. In het kampioenschap echter slechts éénmaal en dan in de hoogste klasse.
De breedte van de wagen bij kleine pony’s wordt waarschijnlijk 110 cm; dit moet echter door ledenraad
nog bekrachtigd worden.
Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankt de aanwezigheden voor hun aandacht en inbreng.
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Ben Horsmans
Als aanvullend programma na de vergadering gaf Ben Horsmans, teamveterinair van de Nederlandse
vierspannen, een lezing over de veterinaire begeleiding van de Nederlandse vierspannen naar de
Wereldruiterspelen te Kentucky. Daarna werd er nog een videofilm over de marathon te Kentucky
bekeken.

Bijlage bij punt 9 van de notulen van de Ledenvergadering van KNHS District Zuid Mennen dd 20 maart 2011
Aanmelden wedstrijden
In Nederland worden veel niet aangemelde (wilde)wedstrijden verreden, zowel dressuur vaardigheid als
samengesteld en ook minimarathon of een variant hierop. Ook in District Zuid worden veel van deze
wedstrijden verreden. Vaak wordt bij deze wedstrijden gebruik gemaakt van het KNHS reglement mennen
maar ook hebben sommige wedstrijden een eigen reglement of een afgeleide van het KNHS reglement. Op dit
moment zijn er b.v. nog te weinig officiële oefenwedstrijden samengesteld waardoor je als voorbereiding op
het officiële wedstrijdseizoen weinig KNHS (oefen)wedstrijden kan rijden. Er zijn wel een aantal niet
aangemelde wedstrijden maar deze zijn niet gecoördineerd waardoor ze b.v. op dezelfde datum plaatsvinden
en/of verschillende reglementen hanteren.
Mede naar aanleiding van de discussie binnen de KNHS en ook al de initiatieven die reeds genomen zijn lijkt
het ons als District Zuid een goede gelegenheid om met deze verenigingen of wedstrijdorganisaties in gesprek
te gaan om eventuele belemmeringen weg te nemen om een wedstrijd niet aan te melden. Ook realiseren wij
ons dat er op niet aangemelde wedstrijden paarden en pony’s zullen rijden die volgens reglement KNHS te
jong zijn ook hier blijven wij als District in gesprek met de KNHS om hier een oplossing voor te vinden ,
bijvoorbeeld aparte rubriek of een gedeelte van de wedstrijd etc.etc. ???? Er zijn wat dat betreft altijd
suggesties welkom.
Op dit moment kan nagenoeg iedereen deelnemen op een aangemelde wedstrijd je hebt hiervoor geen
startkaart (meer)nodig . Er kan een rubriek hobby of recreatie verreden worden waar ook weer de
onderverdeling is van enkelspan pony tot vierspan paard. Wanneer deelnemer wel verder in de wedstrijdsport
wil zal deze wel een startkaart moeten aanvragen maar dit blijft een eigen keuze.

Wanneer u interesse heeft om een wedstrijd aan te melden heeft dit de volgende voordelen;
• Wedstrijd komt op landelijke kalender waardoor u een groter potentieel van mogelijke deelnemers
bereikt.
• Wedstrijd wordt ingepland in samenspraak met DZM waardoor er in de buurt geen andere
(aangemelde) wedstrijd zal worden verreden op dezelfde datum.
• Resultaten van basiswedstrijden worden door KNHS bijgehouden en verwerkt.
• Parcours, vaardigheid, hindernissen en evt. dressuurringen worden vooraf mede beoordeelt door een
officiële parcoursbouwer waarbij paardenwelzijn, veiligheid en ‘eerlijkheid’ van parcours hoog in het
vaandel staan.
• Wedstrijd valt onder auspiciën van KNHS waardoor bij calamiteiten KNHS kan ondersteunen en/of
bemiddelen.
• In de regel wordt de wedstrijd van een hogere kwaliteit.
Over dit laatste punt hebben we de voorbeelden van o.a. Schijndel, Geldrop en Ysselsteyn deze wedstrijden
zijn sinds ze zijn aangemeld van een hoger niveau geworden en worden nog elk jaar beter.
Waar moet u als wedstrijdorganisatie aan voldoen;
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Menvereniging of stichting die wedstrijd organiseert dient aangesloten te zijn bij DZM.
Wedstrijd wordt verreden onder reglement mennen KNHS .
Deelnemers zijn lid van de KNHS. Deelnemer hoeft geen startkaart te hebben alleen lid te zijn van
KNHS. Alleen basislid (6,50 Euro) of wanneer u het koetsiersbewijs heeft is al voldoende.
Wanneer er ook dressuur verreden wordt is het verplicht deze te laten beoordelen door KNHS
gekwalificeerde jury(leden).
In samenspraak met een KNHS parcoursbouwer worden de evt. vaardigheid,hindernissen, het terrein
de route etc. beoordeeld. Dit houdt in dat de organisatie zelf de vaardigheid, hindernissen en route
ontwerpt (dus eigen creativiteit en inbreng blijft gewaarborgd)maar het geheel wordt beoordeeld
door een officiële parcoursbouwer zodat de wedstrijd voldoet aan de reglementen. De nadruk zal
hierbij liggen op veilig en paardvriendelijk bouwen.
Er een (hoofd) jurylid op de wedstrijddag aanwezig is o.a. ter ondersteuning hindernisrechters etc.
Ervaren hindernispersoneel en dat hindernissen worden ingetekend is een pre.
EHBO of BHV aanwezig
Veterinair aanwezig of evt. oproepbaar.

In de laatste DZM vergadering hebben wij als bestuur besloten om net zoals bij de indoorwedstrijden die
aangemeld worden de extra kosten die toe te schrijven zijn aan de aanmelding van de wedstrijd voor rekening
van DZM te nemen met een max. van 150 Euro.
Dus wanneer jullie de wedstrijd aanmelden betaald DZM de evt. vergoedingen voor de officials en verdere
kosten die direct te relateren zijn aan de aanmelding met een max. van 150 Euro per jaar.
Wij zullen binnenkort een uitnodiging sturen aan alle verenigingen van District Zuid voor deze bijeenkomst
maar graag weten wij ook van jullie welke niet aangemelde wedstrijden er verreden worden in District Zuid
zodat wij ook deze verenigingen of organisaties kunnen uitnodigen dus voor zowel Dressuur vaardigheid ,
samengestelde (oefen)wedstrijden en indoors.
Pierre Sommers
Wedstrijdcoördinator District Zuid Mennen

