
 

 

Concept notulen van de algemene ledenvergadering op donderdag 17 november 

2016 

- aanvang: 20.00 uur 

- locatie: Dorpshuis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128BN Lexmond 

-voorzitter: Wim de Groot 

-notulist: Petra van Leeuwen  

 

Afwezig met kennisgeving: Laurens Kool, Wendy Boeckhout, Marian Koorneef, Leon 

vd Wekken, Ellen Wijdenes, Linda Borst, Olga Kegel,  

                                           Carla Lankhaar, Tamara Floor, Monica Weckwerth, Wim 

de Jong, Jan Toepoel, Peter de Jong, Paulien de Jong 

 

 

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter, waarbij in het bijzonder 

genoemd worden lid van verdienste Hans Zumbrink en Arjen Coppoolse, 

namens de KNHS. In de opening worde enkele bijzonderheden van het 

buitenseizoen wat achter ons ligt genoemd waaronder de hoge temperatuur 

tijdens het districtskampioenschap en Blaricum en de vele regen die gevallen 

is voor het plaatsvinden van het dressuur en vaardigheidskampioenschap wat 

om deze reden verplaatst moest worden naar een week later in Hoofddorp. 

Hierbij wordt de organisatie van de Haarlemmermeerruiters geroemd vanwege 

het feit dat zij in zo’n korte tijd een mooi kampioenschap konden neerzetten  

2. Ingekomen stukken en bestuur mededelingen/ vaststellen van de 

agenda: Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering de agenda 

wordt vastgesteld met de wijziging van volgorde waardoor het agendapunt 

over de hervorming van de mensport verplaatst wordt naar na de pauze 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 maart 2016: Notulen 

waren voor eenieder beschikbaar op deze vergadering en worden zonder 

vragen goedgekeurd  

4. Wat is er in het afgelopen jaar gebeur op het gebied van de 

recreatiesport: 

Recreatie sport : Petra Jeugddag  in maart en oktober groep van ongeveer 15 

menners, niet alleen de jeugd maar ook zeer betrokken ouders. 

Tijdens deze dagen zijn met de inzet van de zeer enthousiaste trainers, Hans 

Z, Christiaan P en IJsbrand en Bram Chardon en Wim de Groot alle 

wedstrijdonderdelen aanbod gekomen. En met bijdrage van de sponsoren 

Masters, zakjes voer en het ontzettend leuke menschort van Jan Hopmans 

van ideal En we zijn al weer aan het nadenken over het vervolg Vanuit de 

Mendistrict West 



recreactieport is het disctrict ook bezig met de samenwerking op het gebied 

van de recreatiesport en zo heeft Christiaan Provoost het mennen onder de 

aandacht gebracht tijdens de P&L dag bij Manege de Eendracht in 

Vrouwenpolder  

Aanvulling van Marieke, aankondiging van ontwikkelen van de P&L voor de 

menner op KNHS centrum, draagvlak creëren bij de andere districten 

Dag puur voor de recreatieruiters, alle mensen met een menbewijs. Zondag 

na P&L dag, 18 juni .Meer informatie volgt 

5. Begroting 2017: De financiële stukken worden op de vergadering 

beschikbaar gesteld. Wim de Groot geeft een toelichting op de begroting, er 

zijn hierover verder geen vragen. 

6. Verkiezing bestuursleden 

a. Henk van de Munnik is volgens rooster aftredend en herkiesbaar. Henk 

van de Munnik  wil zich graag blijven inzetten voor het 

wedstrijdsecretariaat van het district., dit wordt met applaus vanuit de zaal 

ontvangen 

b. Henk Richardson is volgens rooster aftredend en niet meer herkiesbaar. Er 

is besloten dat hiervoor geen vacature is opengesteld omdat het bestuur 

met de herstructurering een extra bestuurslid heeft gekregen; de 

portefeuillehouder recreatiesport. 

Wim de Groot houdt een toespraak waarbij hij terugblikt op 27 jaar 

samenwerken voor de mensport. De inzet van Henk Richardson voor de 

mensport in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor het district. Vanaf 1990 

hebben Henk en Wim samen de mencommissie Zuidholland vormgegeven, 

waarbij Henk zich altijd druk gemaakt heeft voor de wedstrijdzaken. Samen 

vaak onderweg naar Ermelo geweest, samen druk gemaakt voor de mensport. 

Gewerkt aan het verkrijgen van 1 regelement voor de mensport, ook de komst 

van de nationale mendag, wat later de hippiade is geworden, hier dankt Henk 

zijn naam mr Hippiade aan. Henk heeft veel voor menners onzichtbaar werk 

verricht. Er wordt teruggeblikt op een tragisch ongeval op een wedstrijd waar 

Henk parcourbouwer was, maar ook op Henk als actief beoefenaar van de 

sport. Helaas heeft Henk  nu door gezondheid minder mogelijkheden. Henk 

wordt benoemd als Lid van verdienste van Mendistrict West 

6 Evaluatie van het outdoor wedstrijdseizoen en de kampioenschappen: Er 

vindt een terugblik plaats op o.a de kampioenschappen. 

SWM Blaricum, voor het eerst een 2 daagse wedstrijd en ook het districts 

kampioenschap, er wordt teruggekeken op een  bijzonder mooie wedstrijd, 

waar het heel warm werd en maar  weinig wind was, dit had veel invloed op de 

paarden. Door de veterinair veel paarden eruit gehaald, geen opmerking 

           Dressuur/ vaardigheid in Hoofddorp, verschuiving van Maasdijk naar 

Hoofddorp, het was een mooie wedstrijd, waarbij de 

           Haarlemmermeerruiters de organisatie in het tijdsbestek van 1 week 

overgenomen heeft, omdat de weergoden 1 week eerder het terrein  

           in Maasdijk behoorlijk onder water hadden gezet. Het was een mooi 

kampioenschap met een mooie baan om de vaardigheid in te rijden  



 

           Maasdijk  KNHS kampioenschap 2,3, mooi kampioenschap 

           Hippiade Ermelo bijna alle plaatsen kunnen opvullen vanuit het district. Uit de 

zaal wordt de vraag gesteld wanneer we de Hatro cup weer  

           eens gaan winnen. Er blijkt in de zaal onbekendheid te zijn met deze cup, er 

volgt een toelichting door de voorzitter. 

 

7. Districtskampioenschappen Indoor 

           Indoor dressuur 25 en 26 februari bij de zeeuwsche menvereniging in Nieuw 

en st Joosland ( uitsluitend via mijn knhs inschrijving) 

           Districtskampioenschap minimarathon en selectie strijd der districten: over 4 

wedstrijden, minimaal 3 moeten rijden inclusief de finale in 

           Houten 

           Eerste wedstrijd in Zwartewaal in oktober, bijna 50 deelnemers uit het district 

           26 november Stichting Nationale Menwedstrijd Zeeland organiseert de 

wedstrijd in nieuw en st Joosland 

           Bij Buchephalus 30 december 

           Finale in Houten: Voor het kampioenschap tellen alleen de 2 manches 

 

           Outdoor kampioenschappen 2017 

           Districtskampioenschap 17 en 18 juni in Vrouwenpolder kl1,2 en de nieuwe 3 

           Districtskampioenschap dressuur/ vaardigheid stond op 26 augustus maar 

vanavond verrast dat er dan een ander groot evenement in   

           Hoofddorp  

           Hierover moet nog overleg plaatsvinden met de KNHS of de wedstrijd 1 week 

verschoven kunnen worden ( inschrijven uitsluitend via mijn  

           KNHS) 

 

          Jacqueline de Groot : districtskampioenschappen of dit een open inschrijving 

is, Antw: dit is een open inschrijving   

          Vraag uit de zaal: waarom de wedstrijd in de voorjaars vakantie valt. Antw: 

heeft met de accommodatie te maken 

 

 

9.       Huldiging van de KNHS kampioenen uit ons District: De aanwezige 

kampioenen krijgen de jas uitgereikt en voor de Hippiade en KNHS  

          Kampioenen is er nog een extra aandenken. 

 

PAUZE 

8.        Hervorming  van de mensport  

           Wim de Groot  geeft een presentatie van hervorming van de mensport,  

           De presentatie begint met een toelichting van wie er bij het maken van de 

plannen tot hervorming van de mensport betrokken zijn                 

           Het menforum: bestaat uit 2 afgevaardigden vanuit ieder district 

(gekozen/benoemd door ALV) is verantwoordelijk voor de (door)     

           ontwikkeling van de discipline mennen en vertaalt dit in sportbeleid. Voor ons 

district zijn dit Yvonne vd Mark en Wim de Groot 



           Regionale klankbordgroepen Ieder district heeft een klankbordgroep die de 2 

forumleden adviseren, Voor ons district zijn dit; 

           Christiaan Provoost, Hans Zumbrink en Bram Chardon. 

           Technische Commissie Belangrijkste taak ontwikkelingen binnen de FEI 

monitoren en waar nodig op inspelen Gevraagd en ongevraagd   

           het menforum adviseren over ontwikkelingen in de sport ( de bondscoaches, 

Jeroen Houterman een onafhankelijke voorzitter  

            

          Waarom hervorming: huidige situatie is dat van beginnende menner tot 

topsporter allemaal dezelfde hindernissen rijden hetzelfde parcours  

          alleen wat andere tijden. 

Er zijn ongeveer 1500 mensen met een startlicentie mennen (+/- 1000 starten 

SWM) 

Er zijn 4 klasse niveaus Weinig niveau opbouw in de verschillende klassen 

Voor een beginnende wedstrijdmenner zijn de parcoursen te complex 

Organisaties schrijven vaak alle rubrieken uit om maar deelnemers te krijgen, 

wat resulteert een veel kleine rubrieken (weinig competitie en veel prijzen) 

Er verdwijnen steeds meer categorie 1 wedstrijden van de kalender (nog maar 

6 over) 

          Te veel drempels om naar klasse 4 te promoveren 

          De competitie in klasse 4 is beperkt (i.v.m. beperkt aantal actief nationaal 

startende menners) en beperkte wedstrijdaanbod 

 

           

          Er volgt een toelichting op de stappen in de besluitvorming: 

          23 februari 2016 menforum bijeenkomst over de toekomst van de sport 

          30 maart 2016 brainstormavond (Menforum, bondscoach en 

klankbordgroepen) 

          regionale klankbordgroep praat verder door over brainstormavond 

          8 juni 2016 ontwikkeling denkrichting hervorming SWM klankbordgroep vanuit 

Menforum en TC werken e.a. gezamenlijk uit 

          regionale klankbordgroepen spreken hier ook over 

          27 september 2016 menforum neemt besluit om denkrichting hervorming SWM 

invulling te gaan geven  

          Klankbordgroep werkt details nader uit en presenteert deze 13 december 2016 

aan het voltallige forum 

           

          Inzet bij de hervorming van de mensport: 

• Aantal klassen passend bij het aantal menners (max. 3 klassen) 

• Klassen/niveaus die qua opleiding menner/paard goed op elkaar aansluiten 

• Laagdrempeligere instroom voor beginnende wedstrijdmenners 



• Een hoogste nationale klasse met voldoende deelnemers voor een sterke 

onderlinge competitie en voldoende wedstrijdaanbod 

• Meer diversiteit in wedstrijd aanbod (bijv. wedstrijd voor alleen pony’s, dit 

bevordert de competitie)(geeft parcoursbouwers ook de mogelijkheid iets te 

doen) 

 

De voorgestelde wijzigingen: 

Algemeen 

• In alle klassen zijn luchtbanden toegestaan 

• Helmplicht tijdens alle onderdelen 

• Geen strafpunten meer voor het niet dragen schootskleed en handschoenen 

• Promotieplicht 

Proef A 

• (nieuwe) klasse 1 en 2 rijdt KNHS proeven 

• (nieuwe) klasse 3 rijdt FEI dressuurproef of de KNHS proef klasse 3 (in 1 

klassement 

• Nieuwe kl3 rijden inprincipe de KNHS proef  40x80  maar mogen ook de FEI 

proef  40x100 rijden 

• De organisatie bepaalt welke proef er gereden zal worden 

• 3 juryleden aan de ring bij klasse 3  

• Alle dressuurproeven mogen voorgelezen worden 

Proef B 

• (nieuwe) klasse 1 rijdt max. 4 hindernissen (A t/m F) of 6 hindernissen (A t/m 

D) uitgangspunt max 24 poorten  

• (nieuwe) klasse 3 rijdt in de trajecten A en B de FEI snelheden 

Proef C 

• nieuwe) klasse 1 en 2 (ook L en M) vereenvoudigen: 

     Het parcours voorwaarts te bouwen, Aantal meervoudige hindernissen 

limiteren, Snelheidstabel iets bijstellen 

• (nieuwe) klasse 3 deelnemer heeft twee opties: FEI-snelheid of KNHS-

snelheid  

• (Vanaf 2018) De kegels worden bij marathonwagens gezet op 128cm 

+30/25/20cm. Voor presentatie rijtuigen geldt FEI-maat  

Minimumleeftijd paard: 

4 jaar  DR-VA t/m klasse M 

5 jaar (DR-VA Z en ZZ) en SWM klasse 1 

6 jaar  (SWM klasse 2 en 3) en minimarathon 

 

Stokmaat pony 

Enkelspannen klasse 3 moeten minimaal 120 cm. 

Meerspannen klasse 3 moeten minimaal 108 cm. 

 

Kampioenschappen  

(nieuwe) klasse 1 en 2 strijden op het KNHS-kampioenschap voor de titel 

           (nieuwe) klasse 3 strijdt op het NK voor de titel 

           

          Organisatorische inrichting  



          Landelijke SWM kalender  

          Er komt een organisatorenoverleg SWM  

          Geen categorie 1 wedstrijden meer 

         Alle juryleden mogen alle klassen jureren** 

         Alle parcoursbouwers mogen voor alle klassen bouwen*** 

 

**  indien minimaal 3 jaar ervaring 

*** indien minimaal 5x SWM gebouwd 

 

          Beoogde stimulering door hervorming SWM: 

     

• Laagdrempeligere instroom voor beginnende menners 

• Klasse 1 krijgt ook kampioenschap 

• Sterkere competitie in hoogste klasse 

• Kans op een meer uitgebalanceerde wedstrijdkalender en diversiteit in aanbod 

• Geen hogere kosten om hoogste klasse uit te schrijven 

• Alle nationale officials mogen in alle klassen fungeren.  

 Geen status verschillen op nationaal niveau 

     

          
       Bijscholingen       wanneer? 

• parcoursbouwers        18 februari 2017 

• juryleden dressuur                18 en 26 maart 2017 

 

 

 

Tijdplan gemaakt.  

Waarom 1 ½ jaar wachten met het inzetten daarom toch het besluit genomen om het 

in te zetten op aanvang april. Dit wordt op 13 december besloten. Hoe de inzet zal 

zijn 

 

 

Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen aan het forum, dit bestaat uit; 

Wim de Groot, Yvonne vd Mark, Hans Zumbrink, Christiaan Provoost en Arjen 

Coppoolse  

 

Vragen aan het forum: 

Arie: dressuur 3 juryleden, voor alle klasse? Antw:Nee alleen voor de hoogste klasse 

Loek Kramer: KL3 2 verschillende proeven, rij je dan met het kampioenschap 

allemaal dezelfde proef , Antw:keuze blijft aan de menner 

                      Mag je FEI dan ook met luchtbanden rijden:Antw: 1 en 2 sterren wel  

                      KL3 mag je internationaal rijden maar dan moet je voldoen aan de FEI 

regels  

Jacq de Groot: waarom niet gekozen voor het overgaan naar de kl4 proef? Anw:Dit 

werd als een te grote stap gezien,  

                         Genoemde risico: De kans is dat er alleen maar 40x80 banen 

neergelegd worden, antw: gedachten dat niet het geval zal zijn 



                         Is het niet raar dat er bij zulke grote rubrieken 2 proeven gereden 

worden 

Ronald Tomassen: KL3 2 verschillende proeven hoe zit het met het rijtuig in de 

vaardigheid , antw dressuur en vaardigheid zelfde rijtuigen 

                                

Toevoeging van Arjen wil je in de kijker rijden bij de bondcoaches: dan kan je hier als 

rijder zelf op inzetten ( presentatiewagen en proef Kl4) 

 

Loek Kramer: mag je wisselen van proeven Antw: ja dit kan per wedstrijd  

 

Mike van Wijk: samenstelling van het span, 5 en 9 jarige moet ik dan nu terug van 

klasse 3 terug naar klasse 1 Het is toch niet eerlijk voor een kl1    rijder . Antw: Hier 

wordt nog naar gekeken  

 

Vraag uit de zaal:Is het makkelijk om dispensatie aan te vragen,Antw: dit zal in een 

overgang periode niet zo moeilijk zijn 

 

Arjen: er wordt kritisch gekeken naar het sport beoefenen met jonge paarden. De 

mogelijkheden van het rijden in de jonge paarden rubriek 

 

Rita Zumbrink: voorlezen alles mag voorgelezen worden ook bij een FEI proef,Antw: 

ja nationaal 

                        Data bijscholing : 2 voor de dressuur, weinig data voor het hele land 

Antw: vorig jaar ook gelukt en de tijd zal het uitwijzen                 

Parcourbouwer maar 1 data wat als er vakantie is, dit wordt gezien als een slechte 

zaak  Antw:Arjen benoemd dat dit inderdaad      

                        een knelpunt is 

 

Nathalie vd Ende : ook een 5 jarige moet ik dan helemaal terug naar kl1, mogen ze 

dan wel de dressuur en vaardigheid lopen? Antw Er wordt herhaalt dat dit nog 

besproken zal worden  

 

Arie: legt de link naar de draf en rensport waar de paarden al op 2-3 jarige leeftijd 

over de baan 

 

Linda Janssen: verarming niet meer met schootskleed en handschoenen 

                         Het helpen van elkaar, teamgeest  zonde als er paarden en pony 

wedstrijden gescheiden zullen worden 

Arjen: benoemd dat alleen pony wedstrijden mogelijkheden bied aan het aanpassen 

van het parcour, maar schat in dat er voldoende wedstrijden gecombineerd zullen 

worden 

t.a.v. de kledingvoorschriften, verwacht hij dat deze wijziging niet opgepakt zal 

worden door de menners, maakt de vergelijking met het wegvallen van de 

verplichting handschoenen dragen bij dressuur onder het zadel.  

 



Cees van Baaren: komen er nu ook nog meer regels voor de mini marathon. Antw: 

nu nog niet maar de verwachting is dat dit na het afronden van dit traject mogelijk 

ook opgepakt zal worden  

 

Harrie Loman: complimenten voor de laagdrempeligheid snel van kl1 naar kl2. Hou 

de kosten goed in de gaten, breng een drempel aan van een maximum toegangkelijk 

heid van de sport 

Komt deze presentatie ook op de site. Om dit nog eens rustig te kunnen doorlezen 

Hoe is de besluitvorming, 

 

Antw: presentatie wordt openbaar gemaakt. Alles wat hier besproken is wordt 

meegenomen, vragen kunnen gemaild worden naar het secretariaat van het 

mendistrict  en zullen meegenomen worden naar de vergadering 

Alle betrokken zijn gekozen en er zal niets meer voorgelegd worden aan de 

vergadering  

De sport mag niet duurder worden 

 

Vraag: over de tarieven, inschrijfgelden worden losgelaten ook de prijzen, dit zou in 

eigen beheer zijn van de wedstrijden 

 

In de menwedstrijden zijn hier afspraken over gemaakt om hier tarieven in te 

hanteren 

 

Loek kramer: detail waar hij zich aan ergert, de ongelijkheid t.a.v het verkennen in 

tenu van de vaardigheid hier wordt wisselend mee omgegaan 

 

Yvonne, geeft aan dat dit inderdaad gebeurt, het zou zo moeten zijn dat het op de 

wedstrijddag in tenu moet. 

Arjen: irritatie, van zijn kant, honden horen niet in de vaardigheid. 

 

Jolanda: jammer dat de pony onder de 1.08 geweerd worden in de KL3  

Antw Wim geeft aan dat er veel mogelijkheden zijn voor deze categorie pony’s  

Nico de Groot: dan wel verplicht meten Antw: voorstel in het forum is dat er 

meetverplichting eenmalig gemeten zal worden 

 

Vivien Kribbe nieuwe kl3 wordt er dan ook aandacht gegeven aan mensen die FEI 

willen gaan starten 

Antw: info kan opgevraagd worden bij Nicolet de Bok geen begeleiding, er zou wel 

een advies gevraagd kunnen worden  

 

Magda Coppoolse: het gevaar zien dat je internationaal je aansluiting gaat missen, er 

is niets meer tussen 

Anders breedte sport goed, maar dan mis je de aansluiting naar de top 

 

Vaardigheid: breedte en klasse geldt dat ook voor de 2 onderdelen wedstrijden de 

vaste spoorbreedte geldt dan niet  

 



Beginnende menners 2 onderdelen, komt ook een vereenvoudiging van de parcours, 

spoorbreedte, snelheden 

 

Promotieplicht  ook van kl2 naar Kl3,  starten met een nieuw paard kan je dan ook 

weer een lager klasse starten 

Arjen: dit blijft maar wil ook graag oproepen om dan ook deel te nemen aan de jonge 

paarden rubrieken 

 

Ronald Tomassen: doet het voorstel voor rubriek indelingen met daarin de opbouw 

naar het wijken aansluiting naar de FEI proef  

Antw: Ajren: gaan we het opwaarderen van de dressuur afhankelijk van het wijken 

Wel wordt er meer gekeken naar de overgang in de proeven  

 

Marieke Hilhorst: jonge paarden leeftijd of opleidingsgraad Antw:Arjen 

opleidingsgraad 

 

Mike van Wijk : ringmaat 100/40 waarom de kl3 proef ook niet in 100x40, gebeurt nu 

ook wel eens Antw Wim: schat in dat er niet veel organisaties zijn die deze 

mogelijkheden hebben  

 

Steef Karels: menners met ambitie maar er zijn ook wel veel menners die hun leven 

lang kl1 zouden willen rijden 

Angst dat bij het aanpassen van het aantal hindernissen je deze rijders kwijt gaat 

raken 

AntwChristiaan: daar zijn nog vragen over, het forum is er nog niet over uit welke 

richting dit uit moet 

Impulsrubrieken ook het aantal hindernissen wat in kl1 mag 

Steef is bang dat het een promotie wordt voor de wilde wedstrijden 

 

Loek kramer: is er binnen de kl3 een verplichting naar het gaan rijden van de FEI 

proeven Antw:Dit is niet het geval 

 

Jaap vd Horst: vrije keuze welke proef, kan je dan tijdens het kampioenschap wel de 

proef van kl3 rijden 

Dan zou de vaardigheid makkelijker zijn. Antw 1 span paard is de tijd hetzelfde voor 

kl3 en kl4 

 

Cees van Baaren: zouden jullie je toch nog eens over de leeftijd van de paarden 

willen buigen, Antw: dit wordt nogmaals bevestigt  

 

Jacq de Groot: ene week in Horst een internationaal en de week hierna nationaal, 

Antw:dit is de keuze van de organisatie 

Kampioenschap 4 spannen is op de internationale wedstrijd  

  

Harrie Loman: opgave 2018 verzoek voor het verrijden van het kampioenschappen 

Antw: dit kan in een verzoek aan het district 

 



Wanneer knhs kampioenschap : in het zuiden van het land ( 2e weekend van 

september) 

 

Het forum krijgt een applaus na het behandelen van alle vragen. 

 

Vraag aan de zaal: hebben jullie nog vragen mail ze dan naar het district zodat deze 

meegenomen kunnen worden naar de vergadering van 13 december met het 

menforum 

                                

   

 

 

 

 


