KNHS District Zuid Mennen – Voorjaarsvergadering
25 maart 2013 te Geldrop
Aanwezig: Bestuur District Zuid Mennen, KNHS vertegenwoordiger Arjen Coppoolse, leden
1. Opening
Pierre heet iedereen van harte welkom, hij is verheugd dat er een flinke animo is voor deze
voorjaarsbijeenkomst. Hij ligt toe dat op dit moment het bestuur bemenst is met vier
personen, reglementair moet het bestuur uit minimaal vijf personen bestaan. Er is een
potentiële kandidaat op het oog, maar ook een zesde bestuurslid is welkom.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.
2. Mededelingen
De implementatie van de nieuwe FEI regels, overgenomen door de KNHS, loopt en heeft tijd
nodig om volledig af te handelen.
Jumping Amsterdam is geëvalueerd met opmerkingen van de districtsbesturen. Vanuit Zuid
zijn er 50 mensen gezamenlijk naar Amsterdam gereisd en nog eens 50 supporters
individueel. Ook volgend jaar zal Jumping (Amsterdam) plaats vinden, met enkele
wijzigingen. Het district waardeert dit initiatief en ondersteunt ook de komende editie van
harte.
Wijzigingen Jumping Amsterdam


De prijzen voor de teams blijven hetzelfde resp. 1e prijs € 500 / 2e prijs € 400 / 3e prijs € 300 /
4e prijs € 200



Iedere deelnemer krijgt een km vergoeding van € 0.28/km.



Enkelspan pony wordt toegevoegd als rubriek, aan de prijzen worden passende ponydekens
toegevoegd.



Vierspan paarden worden vooraf al toegekend aan de vier Districten.



De kleuren van de Districten blijven gelijk, dus T-shirts van supporters blijven bruikbaar.
Districten mogen zelf bepalen welke wedstrijd(en) in aanmerking komen voor de selectie van
Jumping Amsterdam, bij voorkeur minimaal 2 wedstrijden.

3. Notulen najaar ledenvergadering d.d. 19 november 2012
Pagina 1: opmerking over punt 5 waar gesproken wordt over de Brabantse
Kampioenschappen, dit moet zijn “Zuid-Nederlandse Kampioenschappen”.
Jaarverslag 2011 staat inmiddels op de website.
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Pagina 2: naar aanleiding van de actie van Pierre om te overleggen met de KNHS over eisen
aan datum Districtskampioenschap tov landelijk kampioenschap. Hieruit is duidelijk
geworden dat voor dressuur-vaardigheids wedstrijden er wel een ten minste- en een
uiterlijke datum is, maar dat voor SGWM alleen een tenminste datum is bepaald.
Pagina 3 en 4: geen opmerkingen
4. Jaarverslag 2012
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen.
5. Financieel jaarverslag 2012
De secretaris vertelt op hoofdlijnen hoe het jaarverslag er uit ziet.
Vanuit de KNHS is er een bijdrage geleverd van € 5.849,50 aan het District, met diverse
kostenposten zoals bijdrage aan kampioenschappen, opleidingen/lezingen, bestuurskosten
en jeugdbeleid en daarnaast geringe opbrengsten vanuit de verhuur van materialen voor
samengestelde menwedstrijden komt het saldo in totaal op minus € 138,91.
Vooruit gekeken naar 2013 komt de begroting uit op een verwacht verlies van € 550,- en
wordt daarom gezocht naar verdere beperking van de kosten.
6. Verklaring van de kascommissie over 2012
De kascommissie bestaat uit Trix van der Kolk en Ad van Hoogstraten. Trix neemt het woord
om kort de bevindingen te delen. De kascommissie heeft steekproefsgewijs diverse nota’s
nagekeken en allen correct bevonden. De kascommissie kan niet anders concluderen dan dat
het werk van de penningmeester goed is uitgevoerd, complimenten daarvoor.
7. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie voor 2013 en 2014
Trix van der Kolk is aftredend als lid kascommissie en zij wordt bedankt voor de
geïnvesteerde tijd. Als nieuw kascommissielid wordt Berry van den Bosch aangewezen.
8. Wedstrijdkalender 2012-2013 indoor outdoor
Ook het bestuur heeft geconstateerd dat reeds op 1 januari diverse SGWM wedstrijden vol
zaten. Een luxe probleem, maar wel degelijk een probleem. Een structurele oplossing is lastig
te vinden. Een gedeeltelijke oplossing vormt het vergroten van het deelnemersveld: de
SGWM wedstrijd in Tilburg is van 90 naar 110 deelnemers opgerekt. De 1,2,3-wedstrijd in
Horst is vergroot met 10 rijders.
Op een vraag uit de zaal over welk maximum er aan een wedstrijd is gebonden antwoord
Pierre dat dat maximum er niet is, het is aan de organisatie om het maximale aantal te
bepalen dat ze qua organisatie aan kunnen. Met name de vaardigheid vormt daarin een
cruciale factor. Uit de zaal wordt opgemerkt dat ook de hindernisrechters een bepalende
factor kunnen zijn hoeveel menners er maximaal in de marathon kunnen starten.
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Officieel zijn er geen regels voor het moment dat de inschrijving wordt opengesteld.
Hein Verhofstadt merkt op dat wellicht het opsplitsen van de SGWM kampioenschappen in
een paarden- en een ponywedstrijd het overwegen waard is. Pierre beaamt dat dit een
mogelijke werkwijze is, er worden al gesprekken over gevoerd.
De afstemming met het landelijke tandemkampioenschap is dit jaar niet goed gepland, deze
datum valt samen met het Districtskampioenschap SGWM in Tilburg.
Met District West wordt gesproken over het eventueel combineren van Kampioenschappen,
bijv. voor 4-spannen of tandems. Districtskampioenen blijven bestaan, maar de onderlinge
competitie wordt wel interessanter.
Er waren in totaal 10 indoor mini-marathons uitgeschreven in het indoorseizoen, een
verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor. In totaal zijn er voor 2013, naast het
kampioenschap, in totaal 17 SGWM wedstrijden aangemeld. Van deze in totaal 27
wedstrijden zijn er inmiddels 4 door slecht weer afgelast en 1 vanwege te weinig deelname.
Dressuur-Vaardigheid indoor is met één wedstrijd toegenomen tot 6 afgelopen winter. Voor
het outdoorseizoen 2013 staat de teller op 9, ten opzichte van 11 vorig jaar. Er komen nog
een aantal dressuur-vaardigheidswedstrijden bij, met name in West-Brabant, maar het aantal
zou wel omhoog mogen.
Qua aantallen groeien de menwedstrijden, waardoor het tekort aan officials nu significanter
naar voren komt. Op dit moment wordt door de KNHS geïnventariseerd welke behoefte er is
aan extra parcoursbouwers. Dat een cursus parcoursbouwen er komt is een feit, zodra meer
hierover bekend is wordt dit door het bestuur gecommuniceerd.
Huldiging winnaars winterdressuurcup
In totaal zijn er 3 wedstrijden verreden die meetelden voor de winterdressuurcup, waarvan 2
resultaten meetellen voor de klassering. De kampioenen worden naar voren geroepen:
Klasse

Naam winnaar

Vereniging (Plaats)

Enkelspan pony

Lindy Hanegraaf

Parcival (Heesch)

2-span pony

Wil Schellekens

Aangespannen Ontspanning
(Boxtel)

Hobby klasse pa/po

Henk Meijs

Aangespannen Ontspanning
(Boxtel)

Enkelspan pa B

Peter Segers

Enkelspan pa L

Michiel Klep

Gilze

Enkelspan pa M

Johan van Zeeland

Aangespannen Ontspanning
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Volgend jaar wil het bestuur graag weer de winterdressuurcup laten verrijden. Dank gaat uit
naar de organiserende verenigingen. Wilma Pennings wordt hartelijk bedankt voor het
bijhouden van alle uitslagen en het eindtotaal van de winterdressuurcup.
Mentalentencompetitie
Tijdens Paard&Koets is een try-out geweest voor een mentalentencompetitie, niet te
verwarren met de KWPN selecties. Stichting Vrienden van de Mensport heeft dit geïnitieerd,
er wordt nu actie genomen om dit breder op te zetten. Deze Stichting wil de voorbereidingen
op zich nemen, tijdens HorseEvent vindt de finale plaats. Ook in District Zuid wordt een
vereniging gezocht die de voorselectie wil organiseren. Gevraagd wordt om een 30x60
dressuurring, een vaardigheidsparcours met geluidsinstallatie en 3 juryleden langs de ring.
Daarnaast maakt een verkort vaardigheidsparcours onderdeel van de wedstrijd.
Deelname kost € 20 per combinatie, € 15,- voor de organiserende vereniging en €5,- voor de
Stichting Vrienden van de Mensport. Er worden circa 30 tot 40 menners, met een maximum
van 60, verwacht in District Zuid. September is de finale, daarvoor moet de selectie zijn
verreden. Paarden en pony’s vanaf 4 tot en met 7 jaar mogen deelnemen.
Oproep aan potentiële organisaties zich aan te melden bij het districtsbestuur voor de
organisatie van deze wedstrijd. Combinatie met een andere wedstrijd lijkt vooralsnog niet
haalbaar gezien de omvang van deze selectiedag.
Reglementswijziging Districtskampioenschappen dressuur-vaardigheid
In het outdoorseizoen 2013 wordt er een extra regel ingesteld voor de afvaardiging naar de
Hippiade, namelijk het verplicht stellen van het rijden van tenminste één dressuurvaardigheidswedstrijd in District Zuid naast de Districtskampioenschappen. Deze regel wordt
ingesteld om de deelname aan dressuur-vaardigheidswedstrijden in District Zuid verder te
stimuleren, en menners die graag op de Hippiade willen rijden te verplichten om tenminste
2x in het outdoor seizoen een dergelijke wedstrijd te verrijden (incl. Districtskampioenschap).
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal of een dergelijke regel mogelijk is geeft Arjan
Coppoolse (KNHS) aan dat het voor ieder District mogelijk is om eigen selectievoorwaarden
uit te schrijven voor afvaardiging naar de Hippiade.
De regel puntsgewijs uitgelegd:


In aanloop naar het Districtskampioenschap op 18 augustus in Heesch er tenminste
één maal gestart is op een KNHS dressuur-vaardigheidswedstrijd in District Zuid.



De behaalde resultaten tellen niet mee, uitsluitend het deelnemen vormt een
voorwaarde.



Evenals voorgaande jaren wordt de afvaardiging naar de Hippiade bepaalt tijdens de
Districtskampioenschappen, met daarbij rekening gehouden met de bovenstaande
extra voorwaarde.
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Deelname aan de Districtskampioenschappen DV blijft altijd mogelijk, óók indien
voorafgaand aan deze wedstrijd niet eerder in het district is gestart op een dressuurvaardigheidswedstrijd.



Een menner kan uitsluitend Kampioen worden tijdens de Districtskampioenschappen
dressuur-vaardigheid indien aan de extra voorwaarde is voldaan. De menner met de
hoogste score in een rubriek die heeft voldaan aan de voorwaarde wordt tot
kampioen uitgeroepen.

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom niet naar een voormalig systeem wordt teruggegaan,
waarbij er in totaal 3 keer vóór de Kampioenschappen aan een dressuurvaardigheidswedstrijd deelgenomen moest worden. Hans geeft hierop aan dat het blijft
puzzelen naar een optimale werkvorm, maar dat het bestuur deze nieuwe regel ziet als een
extra stimulans om deel te nemen aan dressuur-vaardigheidswedstrijden.
Gevraagd wordt naar de werkwijze in andere districten, maar daar heeft het bestuur niet
naar geïnformeerd en is er verder ook niet van op de hoogte.
9. Reglementswijzigingen 2013 en wedstrijdtarievenlijst
Arjan Coppoolse (KNHS) geeft met een PowerPoint presentatie een toelichting op de type
wedstrijden die de KNHS onderscheidt in verband met officieel aanmelden, en de
belangrijkste reglementswijzigingen in 2013. Deze presentatie is terug te kijken op de
website van het district.
Reglementswijzigingen


Algemeen: geen verliespunten meer in de klassen B en 1



Wedstrijdorganisatie: De Handicapregeling is verruimd; rubrieken mogen worden
samengevoegd bij minder dan 8 starts



Zoveel mogelijk zullen tussentijds de behaalde resultaten bij secretariaat of rekencentrum
worden gepubliceerd.



Mennen dressuur en proef A: Juryleden mogen in de dressuur halve punten geven



Mennen vaardigheid en proef C: In alle meervoudige hindernissen, open en gesloten, kan de
deelnemer het parcours vervolgen, tenzij de jury belt (en de tijd stopzet) omdat een deel van
de hindernis is omgereden. In dat geval moet de meervoudige hindernis weer worden
opgebouwd en opnieuw vanaf A worden aangereden, nadat het belsignaal opnieuw heeft
geklonken. De tijd start weer wanneer de neus van het voorste paard poort A passeert.



Wedstrijdtarievenlijst: in 2013 geen wijzigingen doorgevoerd. Advies om vraagprogramma
goed door te nemen.
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10. Jeugdzaken
Het District organiseert sinds enkele jaren trainingen voor jeugdmenners. Menner tot en met
23 jaar krijgen in 2-tallen dressuurles van Jan van den Broek. Het bestuur start eind
april/begin mei met de zomercyclus, menners tot en met 23, rijdend met een 1- of 2-span en
in bezit van een startkaart kunnen zich aanmelden voor deze nieuwe cyclus.
Belangstellenden kunnen zich melden via secretariaat@districtzuidmennen.nl met
vermelding naam menner, adresgegevens + telefoonnummer, geboortedatum, in welke
wedstrijdklasse wordt gestart, omschrijving aanspanning (pa/po, 1-/2-span).
11. Website
Ruim een jaar heeft het district een nieuwe website, het aantal bezoekers is boven verwachting.
Vanuit de zaal wordt gevraagd alert te blijven op de wijze waarop berichten worden geplaatst,
deze zijn niet altijd goed te lezen en ook links werken niet altijd. Hans geeft aan dat het bestuur
hier alert op is en zal blijven.
Om alle verenigingen goed te kunnen informeren blijft het bestuur continue bezig met een
actuele database van contactgegevens. De vraag wordt gesteld om via het mailadres
secretariaat@districtzuidmennen.nl per vereniging één mailadres met naam en telefoonnummer
van een contactpersoon door te geven.
12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Johan van Zeeland doet de suggestie om de tijdens Jumping Amsterdam gewonnen € 200,- te
gebruiken voor de organisatie die (ook) een selectiewedstrijd organiseert voor Jumping
Amsterdam zodat het geld bij dezelfde discipline blijft als waar ze gewonnen is.
Jacky van Dulmen vraagt of er ook in District Zuid een Kür op muziek georganiseerd gaat worden,
wellicht gekoppeld aan een dressuur-vaardigheidswedstrijd. Het bestuur organiseert zelf
natuurlijk geen wedstrijden, en ziet deze vraag als oproep naar de organiserende verenigingen.
Een tweede vraag van Jacky is de indeling van klasse 4 menners in de M-dressuur: is dat niet wat
te laag geklasseerd? Pierre geeft aan dat dit punt reeds de aandacht heeft.
Toon Jochems meldt dat de Mendurance in Etten-Leur naar 29 juni is verplaatst, op 30 juni vindt
een Endurance (onder het zadel) plaats.
13. Sluiting
Iedereen wordt bedankt voor zijn komst. Een korte pauze wordt ingelast voordat het laatste
onderdeel van de avond, een lezing door Jan van den Broek, start.
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14. Lezing Jan van den Broek
Aan de hand van zijn eigen praktijkervaringen geeft Jan van den Broek, oud-wereldkampioen en
7-voudig Nationaal Kampioen enkelspan paard, tips om goed voorbereid de wedstrijdring binnen
te rijden. Een aantal waardevolle tips en ervaringen:


Het voerregime heeft Jan afgestemd op basis van advisering door de dierenarts



Geef aandacht aan een zo licht mogelijke wagen en een goed passend tuig.



Tijdens trainingen rijdt Jan altijd met kalkoenen, zowel dressuur als vaardigheid. De
condities worden daarmee gelijk gehouden aan de wedstrijdsituatie, en wegglijden
wordt voorkomen waardoor tijd verloren gaat in het terugvinden van het vertrouwen
van het paard.



Train uw paard zodat deze blij blijft, zelf rijdt Jan hooguit een half uur dressuur en gaat
vervolgens het bos in. Het ‘heel’ houden van een paard begint vanaf dat deze jong is, zijn
kampioenspaard Oscar nam Jan op 5-jarige leeftijd slechts één keer mee op wedstrijd,
een jaar later 2x en toen ‘ie 7 was ging Jan niet in op de vraag om naar het WK te gaan:
Oscar was er nog niet klaar voor.



Jan rijdt de proef nooit compleet, en tijdens wedstrijden altijd uit het hoofd.



Verken vooraf de dressuurring, ieder kuiltje of bijzonderheid moet je vooraf weten.



Stel een lijst op van alle spullen die mee moeten op wedstrijd en lees die lijst gezamenlijk
door voordat vertrokken wordt: reserve materialen mee, alle papieren compleet?
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