KNHS District Zuid Mennen
Najaarsvergadering 18 november 2013
Aanwezig: bestuur KNHS DZM, leden, KNHS vertegenwoordiger Arjen Coppoolse, Ad Aarts
1. Opening
Voorzitter Pierre Sommers heet alle aanwezigen van harte welkom.
Ad Aarts krijgt van de aanwezigen een applaus voor de geleverde prestaties tijdens het WK mennen.
2. Mededelingen
De selectiewedstrijden voor Jumping Amsterdam zitten dit jaar erg dicht op elkaar, het bestuur van
District Zuid is zich daarvan bewust en had ook zelf liever gezien dat er een betere spreiding zou zijn.
Probleem blijft wel dat Jumping Amsterdam altijd in de 2e helft van januari wordt verreden.
Het bestuur gaat voor volgend jaar op zoek naar wedstrijden die voor een iets grotere spreiding
zorgen.
3.

Notulen ALV voorjaarsvergadering 25 maart j.l.

Er zijn verder geen vragen bij de notulen van de Voorjaarsvergadering.
4.

Begroting 2014

Penningmeester Ton van der Velden presenteert de districtsbegroting van 2014 via de beamer.
Er zijn geen vragen vanuit de zaal.
5.

Evaluatie 2013 en vooruitblik 2014
a) Er zijn in 2013 behoorlijk wat Impulswedstrijden verreden. Waaronder nieuwe wedstrijden
zoals het Nuenens Rundje, de Aangespannendag in Gilze en de wedstrijd in Leende die ook al
vele jaren bestaat.
b) Opvallend is dat de samengestelde menwedstrijden heel snel vol zitten. Ook het
Districtskampioenschap zat overvol maar door het oprekken van het maximaal aantal starts
heeft uiteindelijk wel iedereen vanuit het District kunnen starten. Een mogelijke oplossing
zou het opdelen van het kampioenschap in paarden en pony’s, zodat wordt voorkomen dat
bij te grote belangstelling menners niet op het eigen Districtskampioenschap kunnen starten.
c) Deelname aan dressuur- en vaardigheidswedstrijden is afgenomen, wat voor het bestuur een
zorgpunt is. Deze wedstrijden zijn met name in ons District minder in trek.
d) Berry van de Bosch vraagt of er een grotere ring gelegd kan worden tijdens de dressuurvaardigheidswedstrijden, in dat geval kan er meer interesse zijn vanuit marathonrijders om
ook op een dressuur-vaardigheid wedstrijd te rijden. Het bestuur geeft aan dat dit nu soms al
gebeurd (oa. in Etten-Leur en Heeze, waar de deelnemers de marathonproef konden
oefenen) maar dat dit zeker een goede suggestie is voor alle dressuurvaardigheidswedstrijden.
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e) Vanuit de KNHS deelt Arjen Coppoolse mee dat in de klasse Z-tweespan paard wordt
geëxperimenteerd met galoponderdelen in het mennen dressuur. Of dit daadwerkelijk wordt
ingevoerd is echter nog onzeker.
f) Wil Schellekens vraagt naar de reglementen voor wanneer indoor en wanneer outdoor
wedstrijden georganiseerd mogen worden. De regels zijn als volgt: van 1 oktober tot 1 april
zijn Indoorwedstrijden toegestaan, Outdoorwedstrijden mogen het gehele jaar.
g) De wedstrijdkalender voor 2014 heeft op dit moment nog weinig dubbelingen. In augustus
2014 zitten de Impulsmarathons in Geldrop en in Gilze slechts één week na elkaar.
h) Berry van den Bosch heeft een vraag over de jonge paardencompetitie, die wordt
ondersteund door de KNHS. Hij had discussie over de gevoerde optoming bij zijn
aanspanning en voelde zich behoorlijk benadeeld, terwijl het een toegestane optoming in de
wedstrijdsport betreft.
i)

Pierre Sommers geeft aan dat de Jonge Menpaardencompetitie binnen het Menplatform is
geëvalueerd. Er is door de KNHS afgevaardigde aangegeven dat er een reglement wordt
opgesteld, waaronder de Jonge Menpaardencompetitie.

j)

Hans vdr Doelen licht nader toe dat de competitie in de kinderschoenen staat en gaandeweg
de voorselecties er al wat is bijgestuurd. De hele organisatie heeft veel bijgeleerd in het
eerste jaar dat 2013 vormde en hij neemt aan dat dit resulteert in een betere versie in 2014.

k) Berry van den Bosch geeft tot slot aan dat de proef te moeilijk was voor jonge paarden, deze
mening deelt het bestuur.
l)

Michiel Klep vraagt naar de wijze van opstellen van de startlijsten. Doordat hij een laag
startnummer heeft en veel wedstrijden de startnummer gebruiken om de startlijst op te
maken rijdt hij zeer frequent als eerste starter in de dressuur. Hoewel het niet zou moeten is
dit toch soms een nadeel, daarom stelt hij de vraag of het opmaken van de startlijsten in
klasse 1, 2, 3 niet hetzelfde kan als in klasse 4: loten, of in ieder geval op een wijze zodat dit
niet standaard via het startnummer gaat. Pierre Sommers ziet dit als een tip voor
wedstrijdorganisaties en zal het meenemen naar het Menplatform van de KNHS (actie
Pierre).

m) Medegedeeld wordt dat de dressuur-vaardigheidswedstrijd in Grave wordt uitgebreid met
een Pilot Kür op Muziek.
n) In 2014 vinden er intern bij de KNHS grote veranderingen plaats wat betreft de
organisatiestructuur. De grootste verandering die voor het District van belang is vormt het
feit dat Koetsierbewijshouders automatisch lid van het District worden.
o) In District Zuid zijn circa 5000 Koetsiersbewijshouders, daarvoor zullen – zodra de
voorgestelde structuurveranderingen definitief zijn goedgekeurd – 2 nieuwe bestuursleden
worden gezocht die de recreantenmenners vertegenwoordigen. Tips voor potentiële
bestuursleden recreanten zijn welkom bij het bestuur.
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6. Jeugd
Er is een nieuwe wintercyclus gestart. Tot en met 25 jaar mogen de menners deelnemen.
7. Bestuurszaken
Twee extra bestuursleden voor de recreatie gaan gezocht worden zodra de wijzigingen in KNHS
structuur zijn doorgevoerd.
Op dit moment loopt Claudia van den Bosch mee met het bestuur als potentieel bestuurslid.
8. De KNHS aan het woord
Toelichting door de Arjen Coppoolse, vertegenwoordiger van de KNHS, over diverse onderwerpen,
gelegenheid voor de leden van District Zuid tot het stellen van vragen gericht aan de KNHS. Onder
meer wordt aan de hand van aantallen menners, recreanten en wedstrijdrijders, de visie van de
KNHS toegelicht op de toekomst voor de eigen organisatie.
9. Rondvraag
a) Johan van Zeeland geeft aan dat er te veel indoorwedstrijden op te korte termijn zijn. Het
bestuur herkent dit signaal maar geeft ook aan dat het lastig is om geschikte accommodatie
te vinden die beschikbaar is, waardoor spreiding van indoorwedstrijden lastig is.
b) Corin Sweegers geeft aan dat de SGWM wedstrijd in Heukelom per 1 december is
opengesteld voor inschrijving van de klasse 1, 2 en 3.
c) Wilma Meulendijk geeft aan dat de afvaardiging naar de Hippiade wel erg sterk afwijkt van
de selectie voor de KNHS kampioenschappen van de samengestelde menwedstrijden.
d) Suggestie wordt vanuit de zaal gedaan om alle dressuur-vaardigheidswedstrijd mee te laten
tellen voor het Districtskampioenschap. Dit lost ook het probleem op dat het eenmalig op
het kampioenschap niet bereiken van de grens voor 60% direct tot uitsluiting van het
kampioenschap leidt. Pierre Sommers neemt dit mee naar het Menplatform (actie Pierre).
e) Op de vraag of er zich verenigingen beschikbaar willen stellen voor de organisatie van het
Districtskampioenschap dressuur-vaardigheid reageert de menvereniging uit Prinsenbeek
positief.
f) Komend jaar blijven de dressuurproeven gelijk.
g) Naar aanleiding van een vraag over de stand van zaken rondom de aanpak van wilde
wedstrijden door Toon Jochems licht Arjen Coppoolse toe dat er overleg is geweest over de
wilde wedstrijden. Dat betekent dat er actie vanuit de KNHS moet komen richting menners
en organisaties die zich niet hebben aangesloten bij de KNHS maar toch wedstrijden rijden of
organiseren.
h) SGWM Kampioenschap wordt in Friesland door een vereniging georganiseerd die voorheen
een wilde wedstrijd organiseerde. In District Noord is op de vraag “Wie wil het
kampioenschap organiseren” volmondig beantwoordt dat het deze Menvereniging in
Driessen moest worden.
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i)

Inschrijven SGWM: op dit moment komt het voor dat mensen voor 2 wedstrijden
tegelijkertijd inschrijven, een vorm van risicospreiding en open houden van keuzes.
Organisaties worden daardoor soms op het laatste moment met lege startplekken
geconfronteerd. Pierre Sommers herkent dit signaal en adviseert om vooraf een klein bedrag
te vragen bij inschrijven. Structureel om dit in reglement aan te passen is in het Menplatform
niet er doorheen gekomen, maar op eigen initiatief kan dit wel worden ingevoerd.

j)

Om sancties te kunnen opleggen is de sluitingsdatum essentieel, vóór sluitingsdatum zonder
sancties, ná sluitingsdatum wel sancties. Op dit moment is de sluitingsdatum standaard 4
weken voor een wedstrijd, Pierre Sommers zal in het Menplatform bespreken of deze termijn
losgelaten kan worden om dubbele inschrijvingen zonder sancties te voorkomen.

k) De KNHS heeft geïnventariseerd of er behoefte is aan een parcoursbouwerscursus en naar
aanleiding van een positief resultaat wordt in 2014 een cursus georganiseerd.
Geïnteresseerden gaan een traject door, dat start met een intakegesprek, 2 theorie avonden
met afsluitend examen en 4 stages In het 1e kwartaal 2014 wordt dit opgestart zodat vanaf
april de cursus gestart kan worden.
l)

Impulswedstrijd: mogen alleen leden KNHS (ook Koetsiersbewijshouders) rijden, ook nietleden kunnen naar de mening van het bestuur incidenteel worden toegestaan maar als dat
structureel wordt zou op het lidmaatschap gewezen moeten worden.

m) Indoor: aantal menners rijdt met verschillende paarden in één rubriek. Het reglement gaat
hier niet op in, eventuele bevooroordeling doordat al een eerdere keer is gestart is dus
reglementair mogelijk. Pierre Sommers geeft aan dat dit meegenomen kan worden bij
toekomstige wijzigingen van het reglement.
10.

Huldiging Kampioenen
Kampioenen
 Cas Hendriks (2-span pony klasse 2)
 Rob van de Heuvel (paard klasse 2)
 Stan van Eijk (2-span paard klasse 3)
 Chantal van der Wijst (2-span pony klasse 3)
 Ronald Looijmans (pony klasse 2)
 Cas Hendriks (Hippiade klasse L-dressuur en klasse M-vaardigheid, klasse 2-span pony)
 Wilma Meulendijks (Hippiade Kampioen L-dressuur en (informeel) L-vaardigheid paard)
Dressuurcup
Pony’s: Pedro Detillon met 2-span pony’s
Paarden: Hans van der Doelen met 1-span paard

11. Afsluiting vergadering
Ad Aarts verzorgt een lezing met als onderwerp ‘Het opleidingsscala van het menpaard’.
Deze presentatie is terug te vinden op de website van het District.
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