KNHS Mendistrict Zuid
Algemene Ledenvergadering
21 maart 2016 te Lierop (Somerense Vennen)

1. Opening
Pierre opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst vanavond is positief te
noemen. Er is vanavond een bestuursverkiezing, voor het eerst ook een digitale verkiezing.
Alle beoogde bestuursleden zijn vanavond aanwezig.
2. Mededeling
Er is een verzoek aan het Mendistrict gedaan om een groom clinic te organiseren. Op 23 april
wordt een groom clinic gehouden bij VDB Stables in Someren
Er wordt opgemerkt dat het ook belangrijk is om als menners elkaar aan te spreken als er
gevaarlijk wordt gegroomd, dat is de eigen verantwoordelijkheid van de menners onderling.
Er zijn best een aardig aantal hoofdhinderniswaarnemers in Zuid. Aangeboden bijscholing is
inmiddels alweer enige jaren geleden, tijd dus voor nieuwe bijscholing. De snelheid vanuit de
KNHS wordt te langzaam gevonden, daarom dat er met medewerking van Hein Verhofstadt
een bijscholing aan het opzetten is.
Daarnaast gaan we ook een Concours 3.5 cursus opzetten. Dit wordt ook op de website
geplaatst en naar de verenigingen gestuurd.
Het Mendistrict is bezig met een verkenning naar het aanschaffen van tijdswaarneming. Er is
een goedkope set ontwikkeld en deze is al gepresenteerd aan een aantal be stuursleden van
het Mendistrict. De bedoeling is om voor iedere hindernis een tijdswaarneming te regelen
(6x) en daarnaast 1x voor de vaardigheid, dus 7 tijdswaarnemingen in totaal.
Gevraagd wordt of het dit jaar nog gaat lukken?
Ton geeft aan dat de accuduur nog te kort is (tegen de 8 uur), er wordt binnenkort een enkel
exemplaar getest, eenmalig testen en na akkoord bevonden kunnen ze worden besteld.
Levertijd is 6 weken. Wanneer de apparatuur beschikbaar komt is nu niet bekend. De prijs
die wordt nagestreefd om voor € 150,- de complete set te verhuren.
Er wordt de suggestie gedaan door Bert Lenssen om in plaats van 6 hindernissen + 1
vaardigheid ook een extra exemplaar aan te schaffen voor de klasse 4 (dus 8
tijdswaarnemingen).
3. Notulen vorige vergadering
Pagina 1: Gevraagd wordt hoe we omgaan met een lid van verdienste en het
erelidmaatschap? Gemeld wordt dat vanuit het bestuur Henk en Pierre bezig zijn om dit uit
te werken, het District mag volgens de statuten zelf nadere invulling aan de regels hiervoor
geven.
Gemeld wordt dat namens het bestuur Hans alle kampioenen persoonlijk hun presentje
heeft afgeleverd omdat deze niet beschikbaar waren op de ledenvergadering in november.

Hoe wordt het Indoorkampioenschap Marathon uitbesteed vraagt Ties van Gogh. Daar wordt
standaard de Udense Menvereniging voor gevraagd, maar dit is niet formeel vastgelegd.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld door de vergadering.
4. Kascontrole
“De financiële boeken zagen er professioneel en goed gestructureerd uit, het zag er erg goed
uit: dus applaus voor de penningsmeester,” aldus Louis van Haren namens de kascommissie.
Met applaus wordt deze conclusie beantwoord door de zaal.
5. Bestuurszaken
Verkiezing bestuursleden
Er zijn enkele gesprekken geweest met de vertrouwenscommissie in aanloop naar de
bestuursverkiezing van vanavond.
Nieuwe leden Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie van het KNHS Mendistrict Zuid is in het leven geroepen om de
mensen die zich verkiesbaar stellen te beoordelen op geschiktheid als bestuurslid. Tot voor
kort bestond deze commissie uit Joey Gereardt, Jeroen Houterman en Sylvia de Haan, na de
vorige vergadering is Jeroen gestopt met deze commissie. Om de commissie minder
kwetsbaar te maken wordt de commissie uitgebreid naar 5 leden: Wil Schellekens, Ton van
der Velden en Jo Lauvenberg vullen de commissie aan zodat naast Sylvia de Haan en Joey
Geraedts de vertrouwenscommissie nu 5 leden telt. De vergadering voegt middels een
applaus deze drie nieuwe mensen toe aan de vertrouwenscommissie.
Bestuursleden Recreatie
Henk Meijs en Frank Vissers hebben zich afgelopen jaar ingezet voor de recreatie
portefeuille. Henk zit op het juiste onderwerp, Frank heeft aangegeven zich meer op de
wedstrijdsport te richten.
Uiteindelijk zijn er door de vertrouwenscommissie na goed overleg met alle kandidaten twee
mensen als geschikt beoordeeld, Henk Meijs en Adri-Jan van der Velden. Er zijn in totaal 198
stemmen uitgebracht: Adri-Jan is met 80% stemmen voor gekozen en Henk met 86%
stemmen voor gekozen.
Henk is eerder al voorgesteld aan de vergadering, Adri-Jan stelt zich voor. Hij is een fanatieke
menner die ooit begon met mennen bij Chardon. Toegankelijkheid van menroutes en een
goed beheer van routes zijn punten waar hij zich voor gaat inzetten.
Ton van der Velden is per vandaag aftredend en niet herkiesbaar, en daar wordt tijdens de
vergadering bij stil gestaan. Met de kennis van computerprogramma’s helpt Ton niet alleen
het District maar zelfs de KNHS ondersteunt hij hiermee. Met een bos bloe men en applaus
wordt er afscheid genomen.
Claudia neemt de taak van penningmeester van Ton over.

Frank Vissers draait inmiddels ook al een jaar mee op het gebied van Recreatie, deze
portefeuille laat hij los en hij gaat zich meer richten op de wedstrijdsport.
Hanne-Louise de Koning en Dorothea van der Hulst hebben zich tevens kandidaat gesteld, en
hebben net als de andere kandidaten een gesprek met de vertrouwenscommissie gehad.
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering bevestigd de benoeming van deze
leden met applaus.
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor:
Dorothea van der Hulst woont in Meterik. Is zelf voorzitter van een Fjordenvereniging met
leden door het hele land, was ook in Limburg actief in het Fjordenstamboek. Ment zelf al een
enkele jaren recreatief.
Hanne-Louise de Koning rijdt zelf tandem klasse 3, actief in de sport samen met haar partner
Jeroen Maas. Diverse official functies, komt van oorsprong uit District Oost waar ze ook
bestuurlijk actief was bij een menvereniging. Gevraagd in het bestuur voor de samengestelde
mensport en jeugd.
Pierre benadrukt dat het bestuur weer goed vooruit kan en voortvarend te werk kan gaan.
6. Menforum
Hein heeft nog beperkt met het bestuur gesproken maar de wil is er van beide zi jden. Is bezig
om een klankbordgroep te formeren, waar hij Frans Helligers, Maud Smedts en Berry van
den Bosch voor heeft gevraagd.
Het Menforum heeft geopperd om alle klankbordgroepen van de Districten hun visie voor de
korte en lange termijn te presenteren. Eind maart is er een brainstormavond gepland waar
de visies gepresenteerd en vergeleken worden. Het gaat allemaal sneller dan Hein heeft
gedacht. Iedereen met kijk of visie over de lange termijn toekomst voor de sport kan zich bij
Hein of Pierre melden.
7. Jaarplan Mendistrict Zuid
Het vorig jaar gepresenteerde plan om met werkgroepen te werken wordt in 2016 verder
uitgerold.
8. Recreatie
Henk bedankt allereerst voor de ontvangen stemmen en gaat op de ingeslagen weg door
samen met Adri-Jan.
Henk heeft gemerkt misschien wat te snel van start te zijn gegaan, er zijn namelijk meer
gremia die zich bezig houden met de recreatiesport. De KNHS Regio’s Brabant en Limburg
worden opgezocht om samen te werken.
Hein vraagt zich af of je met het organiseren van recreatieritten uiteindelijk aansluiting zoekt
bij de wedstrijdsport? Henk: Organiseren is iets wat wij als Recreatiebestuursleden niet doen,
wij kunnen alleen tips meegeven aan organisatie. Hou het laagdrempelig is het devies. Dat er
doorgroei naar wedstrijdsport plaats vindt kan natuurlijk wel maar is niet het hoofddoel.

Berry geeft aan dat een wedstrijdrijder ook gebruik maakt van de menpaden, het is eerder
een Recreatiesporter dan een Recreatierijder. Berry geeft op basis van zijn ervaringen in de
gemeente Someren aan dat je moet beginnen bij de gemeenten. Henk geeft aan dat de
exacte weg die bewandeld moet gaan worden niet bekend is maar dat het volgen van
initiatieven inderdaad nodig is.
Visit Brabant wordt door Ties van Gogh als partij genoemd die wellicht een rol in de
coördinatie kan betekenen. De ervaring van Henk leert dat dit platform geen budgetten
heeft.
9. Dressuur-Vaardigheidswedstrijden in District Zuid
Pierre licht toe dat de er weinig deelnemers zijn in District Zuid, wat vervolgens ook
resulteert in een beperkte afvaardiging naar de Hippiade. Tegenhanger is dat ons District wel
sterk is in de samengestelde mensport.
Hans gaat de dialoog aan om de wedstrijden meer leven in te blazen:
Waarom hebben we in ons District weinig dressuur-vaardigheidsrijders?
Zijn de dressuur-vaardigheidswedstrijden niet interessant genoeg?
 Toon Jochems: geeft aan dat de ringen te klein zijn, de parcoursen op de vaardigheid
zijn niet van niveau. De parcoursen zijn niet van het niveau en professionalitei t om
als training te kunnen oppakken. Het niveau van de dressuurvaardigheidswedstrijden is van te laag niveau.
 Hein: historisch gezien heeft de NKB in het verleden weinig in de mensport gedaan,
terwijl de KNF dat wel in het verleden deed. Hein geeft aan dat er 54 Hippiade
kampioenen zijn op de mensport.
 Berry geeft aan dat dressuur-vaardigheid zeker niet de basis hoeft te zijn voor de
mensport.
 We gaan te snel over naar het samengestelde mennen, men start eerst in de
dressuur-vaardigheid en vervolgens gaat men over naar de samengestelde mensport.
 Jeroen Maas: als ik het over de jeugd mag hebben denk ik dat zij het leuk vinden om
hindernissen te kunnen rijden. De jeugdrubrieken zijn wel aan de kleine kant.
 De mensen in het algemeen zoeken meer uitdaging in de sport, de
vaardigheidsparcoursen zijn te klein. Voeg die twee zaken samen, combi tussen minimarathon en dressuur samen.
 Is de vaardigheid op DV wedstrijden wel uitdagend genoeg wordt gesuggereerd.
 Schrijf een 40x80 ring uit als dressuur-vaardigheidswedstrijd.
 De proeven zijn ook totaal verschillend. Combineer de twee proeven.
 Je krijgt al gauw een berisping als je foutief start door de KNHS. De ringen te klein
maar ook de KNHS maakt het moeilijk hoe correct gestart moet worden.
 Wil Schellekens: er is een groep dressuur-vaardigheidsrijders en een groep
samengestelde rijders, bied die selecte groep dressuur-vaardigheidsrijders een
wedstrijd die aantrekkelijk is. Probeer beide wedstrijdgroepen met elkaar te
combineren.
 Wedstrijdorganisaties moeten veel uit de kast halen voor een deelnemersaantal van
maar 25 deelnemers.
 Pierre: het aantal samengestelde menwedstrijden neemt ook toe maar het aantal
rijders niet.






















Als voorbeeld wordt Yvonne Welten aangehaald die op haar eigen manege
menlessen voor de jeugd organiseert. Zij moeten eerst goed dressuur kunnen rijden
voordat ze in de marathon mogen starten. Zij organiseert de lessen voor de jeugd.
Paul Claessen merkt ook op dat het aantal bezoekers tijdens een samengestelde
menwedstrijd op de dag van de marathon meer toeschouwers zijn dan op de dag van
de dressuur of vaardigheid.
Opgemerkt wordt dat ook bij het WK pony bij het onderdeel dressuur er nog geen
100 toeschouwers op de tribune zaten.
Berry: organiseer een dressuur-vaardigheidstrainingavond voor de afgevaardigden
naar de NK samengesteld mennen.
Riny Rutjens: wij hebben een hele dure sport en nu zijn we allemaal naar
alternatieven te zoeken. Het gaat om karakter en inzet en dat gaat niet lukken als de
jeugd dat niet wil. Jan van den Broek heeft het geweldig gedaan met de jeugd tijdens
de jeugdlessen. Ga ook met de jeugd in de zomer iets organiseren, ga er mee naar
buiten. Organiseer meer voor de jeugd, ga terug naar de basis. Want kleine kinderen
hebben ook een karakter. Onze sport is zo duur en zo mooi, maar onze sport is echt
aan het verloederen. En ik moet constateren dat het niveau slecht is. Het niveau van
de sport moet goed blijven. Probeer dagen te organiseren: zoals het ‘oefenspringen’.
Je moet de jeugd stimuleren middels een toegankelijk instapniveau.
Hans: we moeten onze basis verstevigen, het totale niveau moet verder om hoog
worden gebracht.
Probeer de mensen die interesse te hebben om de dressuurringen ook groter aan te
leggen. Ook de vaardigheidsparcoursen aan te passen.
De basis van rijderij verbeteren, de sport gaat niet omhoog.
Een grote ring is voor de pony’s niet van toepassing.
Wil: jeugd heeft lol met Bixie proeven rijden. 4 of 5 deelnemers die plezier hebben.
Joey Geraerdts: je legt de vraag nu neer bij de mensen die in de samengestelde
mensport zijn geïnteresseerd. Je moet de vraag ergens anders neerleggen, waar zijn
die 30 deelnemers aan de dressuur-vaardigheid gebleven?
Zijn er mensen die zich geroepen voelen om mee te denken aan dressuurvaardigheid wedstrijden om een extra impuls te geven voor wedstrijden dan kunnen
zij zich bij Hans melden.
Pierre: neem ook mee dat het betaalbaar maken van wedstrijden er ook dressuurvaardigheidsproef worden gereden.
Berry: verrijdt het wellicht naar doordeweeks zoals ook in andere regio’s wordt
georganiseerd. Een zomeravond wedstrijd?
Toon organiseert een dresssuur-vaardigheidswedstrijd op 24 april in Etten-Leur.

10. Mendurance Presentatie door Nanda Zwart
Nanda Zwart is organisator van Mendurance in het Drents Friese Wold.
Is in 2007 in de Mendurance gestart. Was zelf een recreatieve rijder, wou toch een
wedstrijdelement toevoegen aan haar paardensport.
 Mendurance is een duursport. Was voorheen onderdeel van de Endurance maar is
nu als officiële sport binnen de KNHS. Eerder veel samengewerkt met Endurance
maar dat is inmiddels afgekoppeld.
 Het is een test op lange afstand, het gaat om de snelheid en de conditie. Het is een
duursport.





















Er zijn een aantal klassen: 1 (inclusief Impuls) tot en met de hoogste klasse tot
maximaal 100 kilometer. Op dit moment zijn de klasse 3 rijders niet meer actief,
daardoor zijn er alleen nog maar klasse 1 en 2.
Het is een conditiemeting. Er worden een aantal veterinaire keuringen gedaan: het
begint aan de hand (inclusief inentingen), er wordt gekeken naar de hartslag (<64), (8
tot 14 per minuut ademhaling), turgor en locomotie. Dit is al voorafgaand aan de
wedstrijd.
Achteraf na de wedstrijd (29 km in de klasse 1) wordt direct een meting gedaan en
moet de hartslag onder de 64 zijn. Bij de voor en nakeuring moeten beide waarden
zoveel mogelijk gelijk zijn. In klasse 1 alleen voor en naderhand een keuring, in klasse
2 en 3 na ieder traject (in totaal zijn de routes verdeeld in circa 3 trajecten).
Alle deelnemers krijgen een kaart mee. Er is een minimum en maximum snelheid is.
Pony’s 14 km en bij de Paarden 15 km per uur als maximum snelheid.
Maximaal een kwartier om 1 km uitstaptraject te stappen wordt de hartslag geteld,
onder de 64 dan gestopt indien boven de 64 dan een herkeuring. Iedere herkeuring
levert straftijd op.
Welk paard is geschikt: eigenlijk ieder voorwaarts dier die bodemvast is kan in
principe geschikt zijn voor de Mendurance. Koel in de kop om de hartslag na de rit
ook omlaag te krijgen, goed drinken op het wedstrijdterrein ook belangrijk.
Een basisconditie is al snel voldoende voor de klasse 1 rit.
Voorbereiding: conditietraining waarbij op afstand wordt getraind, vervolgens meer
op snelheid trainen.
De wagen moet voldoen aan de wegenverkeerswet, waaronder de gevarendriehoek.
In het Zuiden zijn er meerdere wedstrijden.
Er worden meer organisatoren gezocht voor een Mendurance. Des te meer plekken
om te starten des te interessanter.
Wat gebeurd er als je boven de 64 zit met hartslag, dan krijg je een kwartier de tijd.
Hoeveel starts hadden we in Ysselsteyn: er waren er maar 7 dit jaar. Wil vraagt hoe
het zit met het aantal deelnemers. Minimaal 15 om goed uit te komen.
Someren heeft er ook een Enjoy the Ride bij. De route heb je dan toch al liggen, ook
recreanten onder het zadel kunnen gewoon dezelfde route rijden.

11. Jeugdleden
Er is een overleg geweest met alle Mendistricten over het onderwerp Jeugd. Namens ons
Districtsbestuur is Eva naar dit overleg gegaan en ook Hanne-Louise, als ervaringsdeskundige
met de begeleiding van een jeugdmenner en beoogd bestuurslid, schoof bij dit overleg aan.
Een eerste rondje hoe er met jeugd wordt omgegaan met betrekking tot het organiseren van
een Bixie wedstrijd, jeugdrubrieken tijdens reguliere wedstrijden maar ook Jeugddagen.
Ons Mendistrict is uitzonderlijk met de jeugdlessen door onze mentop in Regio Zuid. Dat
oud-wereldkampioen Riny Rutjens met het gebruiken zijn optimale menlocatie en oudwereldkampioen Jan van den Broek meewerken aan deze lessen is natuurlijk ook heel
bijzonder en wordt ook erg op prijs gesteld door de deelnemers.
De andere Mendistricten waren daar toch wel van onder de indruk.
Nu zaak om deze jeugdlessen verder uit te bouwen. In de zomermaanden is er geen
maandelijkse lescyclus, maar wellicht wil de menjeugd wel enkele keren ook in de zomer

lessen volgen. We moeten natuurlijk kijken naar de betaalbaarheid. we bekijken of het
mogelijk is om één of enkele keren nog een training door Jan te laten verzorgen.
Er is onderling afgesproken om met hulp van de KNHS te inventariseren over wat voor
menjeugd we het nu precies hebben: wat voor jeugdleden mennen zijn er binnen de KNHS
bekend in onze ledenbestanden?
Nu werd er door District West een plan gepresenteerd om speciale jeugdrubrieken op te
zetten met bijvoorbeeld een versimpeld vaardigheidsparcours en een verkorte
hindernistraject, maar daarvan hebben wij aangegeven dat er wat ons betreft geen noodzaak
toe is. Enerzijds zijn er de jeugdrubrieken, anderzijds wil Jeugd al snel een uitdaging hebben
en is klasse 1 of klasse B voldoende laagdrempelig.
12. Wedstrijdagenda
Wederom een goedgevulde wedstrijdagenda, wel jammer dat er een gat is gevallen in april.
Het is niet altijd te voorkomen dat er gaten vallen in de agenda.
Frank licht de competitie in West-Brabant toe. Er zijn 18 organisaties die al een kleine 20
jaren wilde wedstrijden rijden, de laatste jaren waren er 20 tot 30 deelnemers terwijl dat
vroeger rond de 80 deelnemers.
Er is flinke strijd geweest in de omgeving van West-Brabant. Afgelopen december is het
gelukt om met z’n allen bij elkaar te komen, met de vraag of er gezamenlijk op te trekken.
Van de 18 organisaties zijn er 16 die gezamenlijk hebben aangemeld, zij hebben een Stichting
opgericht die de wedstrijden officieel aanmelden.
Als initiatiefnemers hebben zij op 6 maart een start gemaakt met ruim 100 deelnemers.
Frank benadrukt dat iedereen van harte welkom is bij deze wedstrijden.
13. Communicatie
De Facebooksite wordt goed gebruikt. De website is wat verouderd maar vanuit de KNHS site
wordt er een ruimte beschikbaar gesteld door de KNHS, op korte termijn wordt dit verwacht.
De site wordt door de KNHS ter beschikking gesteld.
Zorg voor uniformiteit wordt er opgeroepen.
14. Rondvraag
 Bert Lensen: er dienen uitnodigingen naar alle Koetsiersbewijshouders worden
gegaan voor de Algemene Ledenvergaderingen. Vanuit District Zuid werden
rechtstreeks de verenigingen uitgenodigd.
 Bijscholing voor hinderniswaarnemers: komt dat binnenkort of duurt dit heel lang?
 Bert Lensen :Er zijn weinig IR controleurs in onze Regio, oproep om mee r mensen
hiervoor te organiseren. Meld je aan bij de Regio indien interesse.
 Adri-Jan van der Velden: Er is een mail uitgegaan vanuit de SRR naar de
Menbewijshouders met daarin de aanbieding van een verzekering. Bij de KNHS is het
Menbewijs te verlengen met een bedrag van €20,-. Als je lid bent van de KNHS dan
ben je automatisch verzekerd, het Menbewijs is voor het leven beschikbaar. Let er op
dat je geen dubbele contributie hoeft te betalen. Indien je lid bent van een






vereniging is het niet nodig om ook nog contributie aan de KNHS voor het Menbewijs
te betalen.
Indien je geen verenigingslid bent blijf dan wel KNHS lid via het Menbewijs.
Adri-Jan: kijk goed naar de aanvullende verzekeringen die de KNHS meeverzekerd.
Het is een aanvullende verzekering, alleen als je eigen verzekering het niet dekt. Een
duidelijke uiteenzetting wordt op de website van het District geplaatst.
Leo van de Burgt: Waarom worden deze vergaderingen niet georganiseerd bij
hippische bedrijven die iets voor de mensport betekenen? Aangegeven wordt dat
deze locatie ook een paardentak in de onderneming kent, naast dat het ook een
centrale ligging heeft.
In het voorjaar is geen locatie benodigd voor een clinic, in het najaar wel.
Wie kan ondersteunen bij het inschrijven van een tweespan?: Arjen Coppoolse kan
worden benaderd voor specialistische vragen: a.coppoolse@knhs.nl
De opmerking wordt naar aanleiding van de discussie gemaakt over dressuurvaardigheid wedstrijden dat dit wel zou bijdragen aan de training, het vormt een
goede oefening. Er zijn niet veel foutlozen in een vaardigheid, het is niet eenvoudig
en dus zeker wel uitdagend.

Iedereen bedankt voor de aandacht en aanwezigheid.

