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Aanwezig: zie presentielijst (bij secretariaat)
Afwezig/ afmeldingen: zie lijst bij secretaris:
nr
De lokatie, datum en tijdstip:
Café zaal St. Joris
Heuvel 7
5502 AJ Veldhoven (Zeelst)
Tel: 040 2532346
http://www.cafezaal-sintjoris.nl/

Omschrijving

Maandag 28 November 2011, aanvang 19.30 uur.
Agendapunten
1. Opening
2. Melding voor de rondvraag
De leden worden uitgenodigd hun onderwerp voor de rondvraag in te brengen.

3. Mededelingen
4. Herbenoemingen van het bestuur van District Zuid
Hans van der Doelen is aftredend per najaarsvergadering 2013
Ton Wijnen. is aftredend per per najaarsvergadering 2013
Wiel van Wersch is aftredend per najaarsvergadering 2013
Pierre Sommers is aftredend per najaarsvergadering 2011
Ton van der Velden is aftredend per voorjaarsvergadering 2013
Jos van Loo is aftredend per voorjaarsvergadering 2012

Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om Pierre Sommers als bestuurslid te
herbenoemen.
5. Notulen voorjaars ledenvergadering d.d. 28 maart 2011
Zie www.districtzuidmennen.nl

6. Begroting 2012
De penningmeester stelt de districtsbegroting van 2012 voor.

7. Evaluatie wedstrijden 2011 en wedstrijdkalender 2011 - 2012 indoor - outdoor
Gelegenheid voor de leden om hun op- en aanmerkingen over de gehouden wedstrijden te bespreken.
Vooruitblik op het aankomende indoor- en outdoorseizoen door de agendacoördinator

8. Jeugd
In het kader van het opleidingsbeleid voor de jeugd tot en met 24 jaar én startkaarthouder: de training voor
de winter is al weer opgestart. en vindt op de zaterdagen plaats. Verslag van afgelopen trainingen en de
aanstaande data.

9. De KNHS aan het woord
Gelegenheid voor de vertegenwoordiger van de KNHS om diverse onderwerpen toe te lichten en
gelegenheid voor de leden van District Zuid tot het stellen van vragen gericht aan de KNHS.

10. Rondvraag
Behandeling van de punten ingebracht door de leden

11. Huldiging Kampioenen
•
•

De Hippiade kampioenen Dressuur en Vaardigheid worden gehuldigd.
De District Zuid Dressuurcup 2011 zal uitgereikt worden aan de winnaars.

Aanvulling: ook de NL kampioenen Samengestelde Wedstrijd uit Mendistrict Zuid worden natuurlijk
gehuldigd!
12. Sluiting
13. Aanvullend programma: TRAINING en OPBOUW
Dr. Eric van Breda is medisch sportfysioloog. Na zijn actieve sportcarrière is hij de sport vanuit de
begeleidingssfeer trouw gebleven. Als wetenschapper, werkzaam bij onder andere de Universiteit
Maastricht, tracht hij wetenschap en sportpraktijk, met name binnen de paardensport, dichter bij elkaar te
brengen

Presentatie van de nieuwe website
Hans van der Doelen laat de nieuwe website zien. Het onderhoud wordt door het bestuur van DZM zelf
gedaan. Er is de mogelijkheid om mededelingen vanuit de verenigingen op de site te laten zetten.Er is
een pagina met handige links naar de juiste plaats van officiele formulieren, westrijdreglementen etc.
op de KNHS site. Zijn er verzoeken mbt de site laat dit svp aan het bestuur weten.

www.dictrictzuidmennen.nl
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Opening door de voorzitter.
Wiel heet iedereen van harte welkom. Hij licht de keuze voor de nieuwe vergaderlokatie toe; hieraan
ligt een niet aangemelde wedstrijd ten grondslag. Het bestuur vindt dat een vereniging die zich niet aan
de regels houdt en een willde wedstrijd organiseert op de DZM -vergaderlocatie hiermee deze locatie
diskwalificeert als officiële KNHS vergaderlocatie.
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De voorzitter roemt de organisatoren van de kampioenschappen SMW en DV. District Zuid heeft een
flink aantal kampioenen voortgebracht.
De structuurwijzigingen KNHS, onder andere het onderbrengen bij kringen en regio’s van het
mendistrict omdat de mensport te kleinschalig zou zijn om een eigen districtsorganisatie te
rechtvaardigen, worden nu nog tegengehouden door de mensporters. Wat kunnen de menners hieraan
doen: aanmelden van wedstrijden bij de KNHS is één, aanmelden van alle verenigingsleden bij de
KNHS is twéé: samengevat: eendracht maakt macht.
Ties van Gog reageert en vindt dat MDZ met het verplaatsen van de vergaderlocatie de manégehouder
treft in plaats van de Eerste Geldropse Menvereniging.
De voorzitter licht toe dat de EGM al meermaals in gebreke is gebleven en dat het district geen andere
keuze heeft dan nu een sterk signaal te geven. Het district én de KNHS willen absoluut niet
geassocieerd worden met wilde wedstrijden en het kan niet dat er onder de neus van het
districtsbestuur, in de vergaderlokatie, een wilde westrijd georganiseerd wordt en dat het bestuur zou
doen of hun neus bloedt. De voorzitter betreurt het dat de manégehouder hierin mee getrokken wordt.
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Melding voor de rondvraag
De voorzitter nodigt de leden uit hun onderwerp voor de rondvraag in te brengen.
1. Gabrielle van den Broek
2. Jeroen Houterman
3. Hans van der Wijst
4. Toon Jochems
5. Berry v.d. Bosch
6. Jos Gerlings
7. Frank Vissers
Mededelingen
Geen
Herbenoemingen van het bestuur van District Zuid
Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om Pierre Sommers als bestuurslid te
herbenoemen. De ledenvergadering gaat bij acclamatie accoord.
Notulen voorjaars ledenvergadering d.d. 28 maart 2011
Notulen zijn accoord.
Begroting 2012
De penningmeester stelt de districtsbegroting van 2012 voor. Totaal € 6995 uitgaven.Tekort tov
inkomsten á €1015,= wordt gefinancierd met het overschot van vorig jaar.
De vergadering keurt de begroting goed.
Evaluatie wedstrijden 2011 en wedstrijdkalender 2011 - 2012 indoor - outdoor
1. Verzoek vanuit de aanwezigen om SMW en DV wedstrijden niet tegelijkertijd te houden. Door
bijzondere omstandigheden werd de SMW wedstrijd te Geldrop tegelijk met de Hippiade
gehouden. In 2012 zal zich dit probleem niet voordoen.
2. Verzoek om ook te kijken naar de veiligheid op de parkeerterreinen: ingewilligd.
3. Omerking over kampvuren op wedstrijden: niet doen!
4. Buitenlanders op startlijst klasse 4 wedstrijden: dit dient aangkaart te worden bij de
Belangenverening. Voor klasse 1,2 en 3 speelt dit niet.
5. Toelichting KNHS: iedere organisatie bepaalt zélf het inschrijfbeleid qua inschrijfperiode.
6. Inschrijvingen via “Mijn KNHS” gaan rechstreeks naar de westrijdorganisatie die op het
vraagprogramma staat.
7. De westrijdkalender van District Zuid staat op de website.
a. De 123 wedstrijd in Horst gaat in 2012 niet door.
b. Extra SMW wedstrijd te Tilburg
c. Districtskampioenschappen DV te Parcival Heesch,
d. Districts kampioenschappen SMW te Ysselstein
e. Er worden nog enkele DV wedstrijden verwacht en daarna is de kalender compleet.
f. Hoeveel weken voor de Hippiade moet het DV kampioenschap gehouden worden?
g. Afstemming met de internationale kalender is er niet.
h. Horse event te Deurne gaat ook een wedstrijd houden
Jeugd
19 trainingen gehouden; nieuwe cyclus is weer gestart. Instructie door Jan vd Broek wereldkampioen.
11 menners/sters nemen deel; voorwaarde jonger dan 25 en actieve wedstrijdrijder. Kosten €15 per
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les. Locatie in de winter manege Henk vd Wetering Uden; zomerdag, Nistelrode manege ’t
Kantje.Iedereen is welkom om te komen kijken. De data worden gepubliceerd op de site: 10 dec, 11
feb en 10 maart zij nu al bekend.
Shirley Moors doet woordje van dank; zij heeft veel profijt van de trainingen.
De KNHS aan het woord
Gelegenheid voor de vertegenwoordiger van de KNHS , Arjen Coppoolse, om diverse onderwerpen toe
te lichten en gelegenheid voor de leden van District Zuid tot het stellen van vragen gericht aan de
KNHS. Zie “111128 KNHS MDZ LV Presentatie KNHS.pdf” op de website.
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Onze contactpersoon :
Arjen Coppoolse
KNHS Sportontwikkeling
a.coppoolse@knhs.nl
Rondvraag
1. Gabrielle van den Broek: reeds beantwoord onder punt 7
2. Jeroen Houterman: pleit voor het doorgang laten vinden van de wedstrijd te Geldrop.
3. Hans van der Wijst: Antwoord: pony’s maximaal 148 cm: exacte regels over hoogte, breedte
en gewicht zijn te vinden in de reglementen.
4. Toon Jochems: Hippiade was gebrekkig geregeld. Antwoord: dit is besproken in Menplatform.
KNHS heeft excuses aangeboden en gaat ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. Antwoord
in het algemeen: in geval van klachten svp direct en rechtreeks per email aan het
districtsbestuur.
5. Berry v.d. Bosch: bijscholing instructeurs wordt gegeven door iemand die geen diploma heeft?
Antwoord: wordt meegenomen naar menplatform.
6. Jos Gerlings:
a. Oefenwedstrijden aanmelden, welke verplichtingen. Antwoord: jurylid,
parcoursbouwer, reglement KNHS toepassen: zie de notulen van de vorige
ledenvergadering op de website, hierin staan alle details. Ook een “impuls wedstrijd” is
een optie.
b. Moeten ballen al tijdens de verkenning op de hindernissen liggen? Antwoord: staan
normaal gesproken op de tekening. Maar kan altijd nog veranderen, bv op aanwijzing
van de TA, wordt dan tijdens de briefing meegedeeld, dus let altijd op.
7. Frank Vissers: wat heeft de KNHS te bieden aan de wilde wedstrijdorganisatoren en
recreatierijders? Antwoord: stap voor stap ombouwen van de wedstrijd van wild naar
gereguleerd heeft elders positief gewerkt op de kwaliteit van de wedstrijd, de veiligheid en
paardvriendelijkheid, hanteren van wedstrijdreglementen en klachten hierover en
uiteindelijkheid de tevredenheid van de rijders, organisatoren en publiek. Voor de rijders,
sportief en recreatief: eendracht maakt macht: mensporter verenigt u.
Huldiging Kampioenen
De Hippiade kampioenen Dressuur en Vaardigheid worden gehuldigd, de District Zuid
Dressuurcup 2011 wordt uitgereikt aan de winnaar en ook de NL kampioenen Samengestelde
Wedstrijd uit Mendistrict Zuid worden allen gehuldigd! Proficiat!
Voor het overzicht van de kampioenen: zie bijlage.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng; het was een geanimeerde vergadering waarin
door iedereen veel betrokkenheid getoond wordt!
Aanvullend programma: TRAINING en OPBOUW
Dr. Eric van Breda is medisch sportfysioloog. Na zijn actieve sportcarrière is hij de sport vanuit de
begeleidingssfeer trouw gebleven. Als wetenschapper, werkzaam bij onder andere de Universiteit
Maastricht, tracht hij wetenschap en sportpraktijk, met name binnen de paardensport, dichter bij elkaar
te brengen
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Kampioenen van KNHS District Zuid Mennen 2011
Lijst per 28 november 2011
Winnaar van

SGW kampioenschap

Naam
Cas Hendriks
Trendsedijk 8
5411 ND Zeeland
Chantal vd Wijst
Wettenseind 5
5674 AA Nuenen
Tristan Verheijen
St. Sebastiaanskapelstraat 28
6003 NT Weert
Rob Lommers
Burg. Aartslaan 7,
5571 TR Bergeijk

Hippiade

District Zuid
Dressuurcup

Gabrielle Kitslaar
Meerweg 4,
5384 SJ Heesch.
Peter Vrolijk,
Aronskelkweg 19,
2555 GA ’s-Gravenhage
Arion Vissers,
Schijfse Vaartkant 10,
4715 SJ Rucphen.
Henk van Stipdonk,
Bogardeind 182,
5664 EN Geldrop
Frans Coolen,
Boxtelseweg 26,
5298 VC Liempde
Arion Vissers,
Schijfse Vaartkant 10,
4715 SJ Rucphen.

Groom

Klasse

Christel
Hendriks

1PO klasse 2

Hans vd Wijst

2PO klasse 2

Saria Meusen

2PA klasse 2

Lisette Gijsen
Johan
Vervoort
Elske Huisman

4PA klasse 2/3

Monique vd
Laar

Dressuur
1PO M

Na

Dressuur
1PO ZZ

Frank Vissers

Dressuur
1PO L

Toon
Verberne
Robert Coolen

Frank Vissers

Vaardigheid
1PA L
Paarden

Pony’s

