Najaarsvergadering District Zuid Mennen
Aanwezig: bestuur District Zuid Mennen, menners DZM
Datum: maandag 19 november
Locatie: Cafe-Zaal De Herberg te Geldrop
1. Opening door Wiel van Wersch, die er op wijst dat het zijn laatste vergadering als voorzitter is.
2. Mededelingen
Wiel blikt terug op de regionale kampioenschappen in District Zuid en bedankt de organiserende
verenigingen voor alle inspanningen rondom de organisatie van deze geslaagde evenementen.
3. Notulen vorige ledenvergadering
Ad van Hoogstraten informeert naar punt 6, betreffende het jaarverslag van de secretaris. Wiel
geeft aan dat deze zsm wordt aangeleverd. Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen
worden goedgekeurd..
4. Begroting 2012
Ton van der Velden licht als nieuwe penningmeester de begroting van 2012 toe. In het kort komt
het er op neer dat er in totaal een tekort van circa €1.300,- was in 2012. Het voornemen is om in
2013 op zoek te gaan naar enige vorm van sponsoring om een sluitende begroting op te stellen.
5. Evaluatie wedstrijdseizoen 2012 en vooruitblik 2013
Terugblik Dit jaar zijn een 2-tal wedstrijden niet doorgegaan: in verband met de uitbraak van het
Rhino virus de oefenmarathon in IJsselsteijn en daarnaast vond ook de SGWM klasse 1, 2 en 3 te
Horst geen doorgang.
Vooruitblik Vooruitkijkend naar 2013 wijst Pierre (wedstrijdcoördinator) op het toekennen van
de KNHS Kampioenschappen aan de SGWM in IJsselsteijn, wat resulteert in het feit dat de
Brabantse Kampioenschappen in 2013 niet in IJsselsteijn worden verreden. Als vervanging is de
wedstrijd in Tilburg aangewezen (24 en 25 mei). Opvallend dit jaar aan de outdoor kalender is
dat de oefenmarathon in Middelbeers nog niet op de lijst staat. Dit jaar wordt er voor het eerst
een officiële Mendurence wedstrijd door de Familie Jochems georganiseerd, een primeur in
District Zuid. Deze tak van de mensport valt sinds enkele maanden onder de
verantwoordelijkheden van het bestuur van DZM.
Vooralsnog zijn er slechts 5 Dressuur-Vaardigheidswedstrijden aangemeld, maar mogelijk dat
hier nog een aantal wedstrijden aan worden toegevoegd.
Pierre spreekt de hoop uit dat menners zo veel mogelijk in het eigen district rijden. Ook geeft hij
aan dat nieuwe wedstrijdorganisaties de kans moeten krijgen om te leren.
Gemeld wordt dat de klasse 4 wedstrijden mogelijk worden opengesteld voor de klasse 3 rijders,
vanuit de wens om een groter deelnemersveld te krijgen. Men hoeft als klasse 3 rijder geen
presentatiewagen te hebben om aan deze wedstrijden te kunnen deelnemen. In principe rijden
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klasse 3 rijders in dezelfde rubriek als de klasse 4 rijders, alleen bij meer dan 8 deelnemers wordt
de klasse 3 een aparte klasse. De principes van in handicap rijden gelden zoals ook op klasse 1, 2
en 3 niveau: iedereen rijdt op zijn eigen niveau, dezelfde dressuurproef en de eigen optimale
tijden. De dressuurring is 40x100 meter, ook voor de klasse 3 rijders. Het gaat op dit moment om
de wedstrijden in Heijenrath, Uden en Beesd. Voor de toekomst zou dit mogelijk ook gelden voor
Horst en Deurne.
Jeroen Houtermans vraagt aan de aanwezigen of er behoefte is aan het aanpassen van de
reglementen om dit voornemen mogelijk te maken. Deze vraag wordt vanuit de vergadering
positief beantwoordt, waarmee de menners en het bestuur van District Zuid de
belangenvereniging steunen in het voornemen klasse 3 rijders toe te laten tot klasse 4
wedstrijden.
Aan de vergadering stelt Pierre Sommers de vraag in hoeverre de datum van een Kampioenschap
van belang is, doordat nu de eis wordt gesteld dat het Kampioenschap later in het seizoen wordt
gereden komen slechts enkele organisaties in aanmerking voor het organiseren ervan. Diverse
reacties uit de zaal zijn in de trant van “dat er wel een aantal wedstrijden aan vooraf moeten
gaan om goed voorbereid naar een Kampioenschap te kunnen”. Vanuit de KNHS geeft Arjen
Coppoolse aan dat er een termijn in de reglementen staat, dit wordt nagekeken (actie PS).
Marion Hanegraaf stelt de vraag vanaf welke datum aangemeld mag worden voor wedstrijden.
Het antwoord luidt dat dit uitgebreid in het menplatform is behandeld, in de praktijk ligt dat bij
de betreffende organiserende vereniging. Afspraken hierover blijken lastig handhaafbaar.
Gemeld wordt dat in 2014 Ysselsteyn weer terug gaat naar hun oude datum, het tweede
weekend van augustus. Aangegeven wordt dat er mogelijk andere verenigingen zijn die interesse
hebben in deze datum in 2013 om een wedstrijd te organiseren.
6. Jeugd
Ton Wijnen geeft aan dat ook deze winter door Jan van den Broek jeugdlessen worden gegeven,
georganiseerd vanuit het District. In totaal worden er 4 lessen georganiseerd voor een groep van
circa 10 menners in de leeftijd tot 24 jaar.
7. Bestuur DZM
In verband met het aftreden van een aantal bestuursleden, die niet verkiesbaar zijn, vinden er
een verschillende wisselingen plaats. Als nieuw bestuurslid treedt aan Eva Eigenhuijsen uit Grave,
actief in de mensport met haar New Forest pony’s die zij uitbrengt in het enkelspan. Zij neemt de
rol van secretaris op in het bestuur.
Pierre Sommers wordt benoemd als nieuwe voorzitter van het District.
Vervolgens worden een drietal aftredende bestuursleden bedankt voor de vele jaren waarin zij
zich hebben ingezet voor het belang van de menners in District Zuid: Jos van Loo (secretaris)
treedt af en wordt bedankt voor alle inzet. Ton Wijnen (penningmeester en verantwoordelijk
voor de jeugd) wordt bedankt voor de 10 mooie jaren. Wiel van Wersch (voorzitter) geeft zelf
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aan betrokken te zijn vanaf het 1e uur in het district, en heeft zich altijd met veel plezier ingezet
voor de mensport in District Zuid.
Het afscheid van Ton Wijnen wordt extra luister bijgezet door de uitreiking van de zilveren KNHS
speld, die hij uit handen van Arjen Coppoolse krijgt uitgereikt.
8. Vanuit de KNHS
Arjen Coppoolse is vanuit de KNHS aanwezig om de laatste ontwikkelingen vanuit de landelijjke
organisatie toe te lichten. De nieuwe regeling, een afgeleide vanuit FEI reglementen, dat
wedstrijdrijders en officials niet aan ‘wilde’ wedstrijden mogen deelnemen roept veel vragen op.
Arjen licht toe dat er op het deelnemen aan deze wedstrijden een sanctie ligt van enkele
maanden niet startgerechtigd zijn door menner en/of paarden op officiële wedstrijden. Er zijn
verschillende manieren om wedstrijden onder de KNHS vlag te verrijden, zoals het uitschrijven
van ‘Impulsrubrieken’ of het rijden van een ‘onderlinge wedstrijd’. Concreet komt het er in ieder
geval op neer dat de KNHS een wedstrijd als wedstrijd kwalificeert indien er 1) een uitslagenlijst
met plaatsing wordt opgesteld, en/of 2) er prijzen worden uitgereikt.
Ook het bestuur van DZM heeft veel vragen gekregen over deze nieuwe regel. Onder meer in de
regio West-Brabant beraden organisaties van ‘wilde’ wedstrijden zich op de te nemen stappen
rondom de wedstrijdorganisatie in 2013. Het bestuur van DZM staat organisaties desgewenst
graag bij in de zoektocht naar passende oplossingen voor 2013 en verder.
Een ander punt van aandacht is de cursus parcoursbouwer vaardigheid in District Zuid. Arjen
geeft aan dat er vanuit de optiek van de KNHS geen probleem is: het aantal wedstrijden
Dressuur-Vaardigheid in DZM is beperkt, en er zijn voldoende parcoursbouwer. Bestuurslid Hans
van der Doelen geeft aan dat dit berust op verkeerde aannames: er zijn weliswaar voldoende
parcoursbouwers op papier, maar het merendeel daarvan bouwt alleen vaardigheid tijdens
SGMW wedstrijden en niet op DV westrijden. Arjen geeft aan dat, indien er meer DV wedstrijden
worden aangemeld in 2013, hij nog eens deze vraag zal meenemen in de landelijke organisatie.
9. Rondvraag
Hugo Gommers heeft een vraag over een reglementswijziging dressuur en vaardigheid waarbij
wordt gesteld dat, indien tijdens een mendressuur wedstrijd zowel de 1e als 2e dressuurproef
door één en hetzelfde menjurylid wordt gejuryeerd, de 2e proef niet voor winstpunten telt.
Antwoord hierop vanuit de KNHS luidt dat er commotie over deze aanpassing is ontstaan en de
mogelijkheid bestaat dat deze regel in zijn geheel niet doorgaat.
Marjo Appeldoorn stelt de vraag of er jonge paardenwedstrijden worden uitgeschreven, een
nieuwe mogelijkheid voor wedstrijdorganisaties. Arjen licht toe dat tijdens Paard&Koets
“mentalentencompetitie” vanuit diverse stamboeken is gepresenteerd. Dit staat los van de KNHS
wedstrijden, waarbij de paarden worden opgeleid voor de wedstrijdsport. Er komt een protocol
voor de Mentalentencompetitie a la Pavo cup competitie. De KNHS is in gesprek met de
organisatoren hierachter om er eventueel een KNHS competitie van te maken. De voortgang
hierover wordt door de KNHS aan de leden gecommuniceerd via de reguliere middelen
(Nieuwsbrief, Website en Paard&Sport).
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Een andere vraag van Marjo is om de mogelijkheden te verkennen om Bixie wedstrijden uit te
schrijven in District Zuid. Antwoord hierop is dat de ervaring leert dat deze wedstrijden slechts
moeizaam tot stand komen, alleen in Etten-Leur is deze wedstrijdvorm enigsziens van de grond
gekomen. Het bestuur van DZM zet zich niet actief in om deze wedstrijdvorm te stimuleren.
10. Huldiging Kampioenen
District Zuid Mennen heeft dit jaar weer een aardige lijst aan Kampioenen op de Hippiade en
tijdens de SGMW Kampioenschappen in Beesd opgeleverd. De Kampioenen worden naar voren
gevraagd en krijgen een attentie namens het DZM:


Gabriëlle van de Broek Z-dressuur enkelspan pony



Cas Hendriks klasse M-vaardigheid enkelspan pony



Eva Eigenhuijsen klasse ZZ-vaardigheid enkelspan pony



Twan Hanegraaf kampioen pony enkelspan klasse 2



Frans Hollebekkers paard enkelspan klasse 2



Chantal van der Wijst 2-span pony’s klasse 3



Rob Lommers 4-span paard klasse 2/3

Tijdens de dressuurwedstrijden is gestreden om de dressuurcup, in de competitie voor de
pony’s en de competitie voor de paarden. De winnaars van 2012 zijn niet alleen van één en
dezelfde club, menvereniging Parcival in Heesch, maar zijn ook moeder en dochter: Lindy
Hanegraaf wint de cup bij de pony’s, en moeder Marion Hanegraaf wint de cup bij de
paarden.
Wilma Meulendijk krijgt een bos bloemen als dank voor het bijhouden van de dressuurcup
uitslagen.
11. Afsluiting
Wiel sluit de vergadering af en geeft het woord aan Paul Versluis, (ge)bitten-deskundige,
voor een boeiende lezing over de inwerking van het bit op de paardenmond en de diversiteit
aan bitten waarmee gereden kan worden.
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