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Mendistrict Oost 
 secretariaatmdo@outlook.com  

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 13 November 2017 ten kantore van de 

KNHS te Ermelo 

 

Aanwezig: Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Hans Ouwersloot (penningmeester), Mark Jan 

Vink (secretariaat wedstrijdzaken), Paul Sueters (bestuurslid algemeen), Klazien Kleermaker 

(recreatie), Karin Lenderink (notulist) 

   

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter heet om 20.00 uur de aanwezigen hartelijk welkom.  

 

Er zijn afmeldingen ontvangen van de verenigingen:  

- PSV De Mars 

- Aanspanning De Wipsingel 

- Menvereniging Het Aangespannen Paard Heeten. 

 

Wim geeft een korte samenvatting van de gebeurtenissen in Mendistrict Oost sinds de laatste ALV op 10-

04-2017. 

 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017 

 

Tekstueel: 

Er zijn geen tekstuele wijzigingen. 

 

Naar aanleiding van: 

Vraag vanuit de zaal, waar de ALV notulen te vinden zijn. Deze staan op de website van Mendistrict 

Oost: http://www.knhsmendistrictoost.nl/bestuur/alv  

 

De voorzitter bedankt notuliste Caroline van den Brink voor het maken van de notulen. 

 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Ingekomen brief: dhr. Rein Hazelaar en mevr. Linda Voskamp.  

Met goedkeuring van Linda, leest Mark Jan de brief voor aan de aanwezigen. In deze brief staan diverse 

voorstellen omtrent de selectie van DK / Hippiade.  

 

Voorafgaand aan de ALV is de brief doorgestuurd naar de KNHS. Arjen Coppoolse wil namens de KNHS 

op de brief reageren:  

De reden waarom bij de mensport niet voor een selectie gekozen is om deel te mogen nemen aan de 

Hippiade, is het aantal menners die actief zijn. Een kampioenschap als de Hippiade heeft minder charme 

bij minder deelnemers. Als er voorafgaand aan het DK een selectie plaatsvindt, kunnen menners die 

voornamelijk samengesteld rijden, zich moeilijker selecteren. Daarom was het advies van de KNHS om 

voor het DK dressuur vaardigheid geen selectie plaats te laten vinden. 

 

 

mailto:secretariaatmdo@outlook.com
http://www.knhsmendistrictoost.nl/bestuur/alv
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Reacties van de aanwezigen: 

- Outdoorwedstrijden worden juist gestimuleerd bij selectiemogelijkheid, zeker bij meerdere 

selectiemogelijkheden op meerdere wedstrijden. 

- Er is eerder geen probleem geweest, alleen laatste 2 jaar, waarom dan weer een verandering 

doorvoeren? 

- Voorstel bij samengestelde wedstrijden, de dressuur / vaardigheid mee te tellen als selectie, om 

uitsluiting van deze deelnemers te voorkomen. Dit blijkt moeilijk om te vergelijken, vanwege de 

verschillende proeven.  

 

 

4. Mededelingen vanuit het Bestuur 

 

Wim Veldboom: 

- Karin Lenderink wordt voorgedragen als nieuwe secretaresse. Deze zomer heeft Karin meegelopen 

met het bestuur. Vanuit de leden zijn er geen bezwaren. Karin wordt verwelkomt met applaus. 

 

Hans Ouwersloot: 

- Begroting 2018: aan de hand van de sheet in de presentatie licht Hans de verschillende posten toe. 

- Vraag: Is de begroting 2018 geraamd is op de werkelijke kosten van afgelopen jaar 2017?  

Antwoord: Ja, maar het jaar moet nog worden afgesloten, dit is dus nog niet definitief.  

 

Klazien Kleermaker:  

- Tijdens het DK indoor paarden op 10 maart in Ermelo, wordt de DK Kür op muziek ook 

georganiseerd.  

o Vraag: Is voor Kür op muziek een startkaart verplicht?  

Antwoord: Nee, Kür op muziek valt in principe onder de impuls, een startkaart is dus niet v

 verplicht.  

- Na de recreatieve rit op 15 oktober te Haaksbergen, is er een clinic Men en ruiterfit georganiseerd. 

Geïnteresseerde verenigingen kunnen reageren op recreatiemdo@oulook.com. 

- Het dagje uit voor MDO wordt georganiseerd op 24 maart 2018, de excursie zal gaan naar Boyd 

Excel en vd Heuvel. Er kunnen maximaal 85 deelnemers mee, dezelfde opstapplaatsen als vorig jaar. 

Opgave bij Klazien, meer informatie wordt nog bekend gemaakt.  

 

Paul Sueters: 

- De materiaalwagen werd afgelopen half jaar aangevuld. Bij het terugbrengen moet er streng op 

worden toegezien dat de materiaalwagen op de juiste manier werd aangeleverd.  

- Facebook beheert Paul met Carina. Wat komt er op Facebook: snelle berichten en evenemenen. 

Aanleveren is mogelijk, graag op de juiste wijze aanleveren. 

- Website beheert Paul samen met Carina. De website is bedoeld voor algemene informatie. Daarbij is 

dus een scheiding gemaakt tussen Facebook en de website. Er wordt over gesproken of alle 

mendistricten een eenheid gaan vormen met de websites, door een format van de KNHS te gaan 

gebruiken. 

- Klankbordgroep: kom bij hen bij met dingen waar je tegenaan loopt in de mensport of waarover je 

gedachten wil wisselen. Zij spreken dan weer met bestuur. Spreek ze aan op een wedstrijd / 

evenement. De gegevens van de klankbordgroep zijn te vinden op de website 

(http://www.knhsmendistrictoost.nl/bestuur/klankbordgroep). Het bestuur is zelf uiteraard ook 

aanspreekbaar, we werken allen samen voor ons Mendistrict Oost.  

 

Mark Jan Vink: 

- Mark Jan bespreekt de gereden kampioenschapen: 

o DK samengesteld 8 en 9 juli in Varsseveld. 

o DK dressuur en vaardigheid 26 augustus in Nijkerkerveen. 

o NK samengesteld klasse L en M 1 en 2 sept in Kronenberg. 

o Hippiade Mennen Ermelo 23 september in Nijkerkerveen. 

o DK minimarathon 21 oktober in Wenum Wiesel.  

mailto:recreatiemdo@oulook.com
http://www.knhsmendistrictoost.nl/bestuur/klankbordgroep
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o Selectie Strijd der Districten Nijkerk 4 november in Nijkerk 

- Mark Jan bespreekt de komende kampioenschappen: 

o Strijd Der Districten is op zaterdag 3 februari 2018 in Manege Luxool in Nijkerk. 

o DK indoor dressuur en vaardigheid paarden in Ermelo op 10 maart 2018 en tevens DK Kür 

op muziek. 

o DK indoor dressuur en vaardigheid pony’s in Nijkerk op 17 maart 2018. 

- Oproep DK dressuur en vaardigheid outdoor en samengesteld. Graag nog deze week aanmelden bij 

Mark Jan. Er zijn op dit moment 2 concrete aanmeldingen. 

o Vraag: Wanneer zal de DK outdoor dressuur / vaardigheid plaatsvinden?  

Antwoord: Dit is afhankelijk wanneer Hippiade georganiseerd wordt, het DK is maximaal 6 

weken daarvoor. Arjen Coppoolse vult aan, hij kan nog geen uitsluitstel geven, er wordt 

momenteel gesproken of de gehele Hippiade in één week georganiseerd zal worden of toch 

wordt opgedeeld.  

o Vraag: Hoe wordt het DK outdoor dressuur / vaardigheid georganiseerd, samen of gesplitst? 

Antwoord: Het mooiste is om dit DK gezamenlijk te blijven organiseren met pony’s en 

paarden. Dit wordt ter discussie gesteld, er is geen reactie. 

 

Guusta van Ommeren: 

- KNHS wedstrijdkalender is als enige kalender compleet en correct. Hierover zijn complimenten 

ontvangen vanuit de KNHS. 

- Zodra een datum is goedgekeurd staat het vraagprogramma in status “Concept” en is vanaf dat 

moment zichtbaar in de KNHS wedstrijdkalender. 

- Wedstrijden outdoorseizoen 2018 kunnen al worden aangevraagd. Week 51 (18 december) zullen de 

aanvragen door MDO worden beoordeeld. Daarna wordt dit wekelijks bijgehouden. 

- Organisaties binnen MDO hier ook start- en uitslagenlijsten uploaden. 

- Officials voor alle wedstrijden vermelden bij het vraagprogramma, zodra door hen is toegezegd. Dit is 

duidelijker en beter voor de samenwerking.  

- Deelnemers hoeven niet meer te surfen tussen Startlijsten.nl / Hoefnet en als laatste naar KNHS om 

daar in te schrijven. 

- Elke verandering is even wennen, er is ondersteuning voor organisaties én deelnemers: 

wedstrijdprogramma-adviseur g.van.ommeren@knhs.nl  

o Vraag: Kunnen niet-leden op Mijn KNHS de startlijsten ook bekijken?  

Antwoord: Ja, dat is sinds dit jaar mogelijk. 

o Vraag: Kunnen impuls-deelnemers zich via Mijn KNHS inschrijven? 

Antwoord: Nee, de impulsklasse kan zich niet inschrijven via Mijn KNHS, dit moet nog via 

email bij de organisatie.  

- Berichten aan verenigingen binnen MDO worden geadresseerd volgens de gegevens zoals deze van 

uw organisatie in Mijn KNHS geregistreerd staan. 

- Ook leden doen er goed aan hun E-mail gegevens correct in te voeren. MDO gebruikt ook hier de 

mailadressen uit Mijn KNHS. Daarnaast bent u ook voor wedstrijdorganisaties bereikbaar. Indien uw 

gegevens niet goed vermeld staan, kunt u deze in de meeste gevallen zelf aanpassen in Mijn KNHS. 

- Indoor selectie en kampioenschappen 2017-2018 

o Vraag: Als bij inschrijving selectie aanvinken vergeten is, kan dit nog worden aangepast? 

Antwoord: Ja, zelfs nog na de wedstrijd, echter niet na definitieve uitslaglijsten. 

- Organisaties graag aandacht voor correct en tijdig aanleveren DAT bestanden. 

- Minimarathon kan verwerkt worden met Concours 3.5, dit is nieuw en getest. Voor meer info neem 

contact met Guusta op.  

- Standaard marathonwagens Vaardigheid: 128cm. Wat buiten de 125 – 130 cm valt, moet apart 

doorgegeven worden bij inschrijving. 

o Spoorbreedte bij online inschrijven uitsluitend vermelden bij wagens met afwijkende maten: 

Sulky: voorbeeld Sulky 110 cm 

Smalle wagen (A-pony): voorbeeld A-pony wagen 120 cm 

Presentatiewagen: voorbeeld presentatiewagen standaard 140 cm 

 

 

mailto:g.van.ommeren@knhs.nl
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5. Huldiging Districtskampioenen 

 

Alle menners die kampioen geworden zijn tijdens het afgelopen outdoorseizoen, hebben een uitnodiging 

ontvangen om tijdens deze vergadering aanwezig te zijn. 

Zij worden gehuldigd met lovende woorden, bloemen en cadeau, waarna foto’s gemaakt worden.  

Voorafgaand aan de uitreiking wordt er een mooie digitale collage van foto’s en films van de kampioenen 

gepresenteerd op het grote scherm, mogelijk gemaakt door Carina Jansen.  

 

Kampioenen DK SWM Varsseveld 

- Enkelspan pony Klasse M Lisanne van Meerten 

- Tweespan pony Klasse L Martijn ten Pas 

- Tweespan pony Klasse M Esther Tutert 

- Enkelspan paard Klasse L Sabrina Melotti 

- Enkelspan paard Klasse M Anouk de Geijter 

- Enkelspan paard Klasse Z Edwin Stok 

 

Kampioenen dressuur pony’s Nijkerkerveen 

- B dressuur 1 po David Dekker 

- L dressuur 1 po Monique Brouwer 

- M dressuur 1 po Klazien Kleermaker 

- ZZ dressuur 1 po Elly Zoet 

- B/L/M/Z/ZZ dressuur 2 po Lisanne van der Spoel 

 

Kampioenen vaardigheid pony's Nijkerkerveen     

- L vaardigheid 1 po Larissa Reints  

- M vaardigheid 1 po Geert van Dijk 

- Z/ZZ vaardigheid 1 po Geert van Dijk 

- L vaardigheid 2 po Lisa Brouwer  

- M/Z/ZZ vaardigheid 2 po Rein Hazelaar 

- L/M/Z/ZZ vaardigheid sulky Oniek van Olst 

 

Kampioenen dressuur paarden Nijkerkerveen   

- B dressuur 1 pa Huib Goedheer  

- L dressuur 1 pa Albert Hooyer 

- M dressuur 1 pa Andre Meulenkamp 

- Z dressuur 1 pa Rik van Drie 

- ZZ dressuur 1 pa Jeanette Veldboom Bulten  

- ZZ dressuur 2 pa Paul Sueters 

 

Kampioenen vaardigheid paarden Nijkerkerveen 

- L vaardigheid 1 pa Asje de Vries Willems   

- M vaardigheid 1 pa Petra de Graaf 

- Z/ZZ vaardigheid 1 pa Clemens Verspeek  

- L/M/Z/ZZ vaardigheid 2 pa Gert van den Hoek 

 

 

6. Presentatie Paul Sueters: Herstructurering SWM 2017 

 

Tijdens de presentatie wordt er inleiding gegeven over de herstructureren en het doorlopen van het traject. 

Besluitvorming vindt plaats in het Menforum (20/11) en KNHS Bestuur (niet hier). Na het bespreken is er 

gelegenheid voor reacties en verbeterpunten (in blauw genotuleerd). Bespreking per onderwerp, doel voor 

ogen houden en algemeen belang voorop te stellen. 

 

Doorlopen traject 

- Zomer 2015: oproep menforumleden klankbordgroepen te vormen 
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- Winter 2015 / 2016 “stroomversnelling” binnen Menforum 

- Eind maart 2016 grote sessie in Harderwijk van Menforum,  Klankbordleden en Technische 

Commissie 

- Doel:  

o Mensport toegankelijker en interessanter te maken 

o Versterken van competitie 

o Een betere opbouw in moeilijkheidsgraad van (toen nog) klasse 1 naar 4  

o Maatschappelijke ontwikkeling en publieke opinie over dierenwelzijn 

 

Keuze 

- Eerst te richten op de “wedstrijdkolom” (klasse 1 t/m 4) 

- Impuls, minimarathon, jonge paarden te parkeren 

- Nieuwe dressuurproeven later 

- Tot januari / februari 2017 uitwerking 

- Bij voorkeur zo’n dun mogelijk reglement! 

- 1 april 2017 invoering herstructurering in SWM 

 

Wijziging: van klasse 1 t/m 4 naar klasse L t/m Z 

- Logische opbouw in moeilijkheidsgraad van laag naar hoog 

- Meer sportieve uitdaging 

- Betere opleiding voor dier en menner 

- Grotere rubrieken / meer sportieve competitie (zonder samengevoegde rubrieken) 

- Terugdringen (oneigenlijke) HC-starts 

- Beperkte aanpassing van winst- & verliespuntenregeling 

- Minder geen “flauwe” strafpunten voor handschoenen / schootskleed: meer vrijheid kledingkeuze 

- Geen promotieplicht van klasse M naar Klasse 

- Klasse 3 = klasse Z. Wordt landelijk hoogste klasse. Dus ook klasse van de NK’s. 

- Klasse 4 vervalt als topsportklasse 

- Vanwege grote terugloop deelname in deze klasse (deelname buitenland). Geadopteerd door klasse 3 

in klasse Z (klasse Z is dus de “oude” klasse 3). 

- Klasse 1 = klasse L 

o Vereenvoudiging om instroom te verbeteren. ”Opleidingsklasse” / interessanter worden voor 

vrijetijdsrijder 

o De kennismaking met de sport prettig, vriendelijk maken (en geen strafpuntenfestijn) 

- Klasse 2 = klasse M 

o Vanuit Klasse L meer wedstrijdgericht 

o Doorstroming richting klasse Z 

 

 

Besproken reacties / vragen van de aanwezigen: 

- Vraag: Waarom is er geen klasse B bij de SWM?  

- Antwoord: Impuls mag 3x gestart worden, dat is de beginnersrubriek. Doel was minder rubrieken. 

Door het niet kunnen samenvoegen van de rubrieken L M is dat lastig, dat wordt meegenomen naar 

het Menforum, en horen hoe andere mendistricten dit ervaren. 

- Reactie: Klasse B kan een klasse zijn voor de startende menners, die anders kan impuls wel 

wedstrijdgericht zijn en zichtbare ontwikkeling willen. 

 

 

Uitwerking in dressuur 

- Keuze ten aanzien van de dressuur: 

o Klasse L:   dressuurproef klasse 1  (uit 2010) 

o Klasse M:   dressuurproef klasse 2 (uit 2010) 

o Klasse Z:  dressuurproef klasse 3 (uit 2010) 

o of FEI proef 

- Keuze aan de deelnemer als organisatie een correcte ring kan / wil uitleggen 
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- Oude klasse 3 – rijder een kans geven op een nieuwe proef / uitdaging 

- Vrijheid bij iedereen optimaal houden 

- 2017: als overgangsjaar beschouwen (er was ook geen tijd om goede nieuwe proeven te schrijven) 

- 2018: nieuwe dressuurproeven voor alle klassen (wordt straks gepresenteerd) 

 

 

Besproken reacties / vragen van de aanwezigen: 

- Vraag: Mag in 2018 ook voor FEI proeven gekozen worden?  

Antwoord: Nee, 2017 was een overgangsjaar, voor 2018 zijn er nieuwe eigen proeven gemaakt. 

 

 

Uitwerking in vaardigheid 

- Klasse L:  

o Voorwaarts bouwen 

o Ruimer meten 

o Toegestane tijd verruimd  

o Spoorbreedte plus 30 cm 

o Beperking meervoudige hindernissen 

- Klasse M:  

o Richting klasse Z 

o Wat meer meervoudige hindernissen dan in Klasse L 

o Spoorbreedte plus 25 cm 

- Klasse Z: 

o Als vanouds 

o Kort meten. Poorten in tegengestelde richting. “Schurkend” tegen internationale trends 

o Algemeen: standaardisering rijtuigmaten (128 cm of FEI-maat) 

o Vaste kleuren voor versmalde poorten en verschillende parcoursen 

 

 

Besproken reacties / vragen van de aanwezigen: 

- Reactie: Vaardigheid klasse L is teveel simpel geworden, dit zou een goede B zijn, L mag dan iets 

moeilijker. Dit geeft een betere opbouw. 

- Reactie: Voor 2 spannen wordt er een te hoge snelheid verlangt, dit mag omlaag. 

 

 

Uitwerking in marathon 

- Klasse L: 4 * 6 = 24 

o 4 hindernissen tot F of  

o 6 hindernissen tot D (E en F dan NIET geneutraliseerd) of 

o variatie op dit thema 

- Gedachte: 

o minder te onthouden voor beginnende menner 

o beter geschikt voor jonge / onervaren paarden 

o geschikter als eendaagse (instroom) wedstrijd Klasse L 

- Klasse M:  

o richting klasse Z 

o maximaal 6 hindernissen t/m (max) F 

- Klasse Z:  

o 6 tot 8 hindernissen 

o Algemeen: een verdedigbare opbouw in zwaarte (dierenwelzijn) 

 

 

Besproken reacties / vragen van de aanwezigen: 

- Reactie: alles is gericht op beter dierenwelzijn, maar er zijn ook beginnende rijders die elke week 

rijden met jonge paarden.  
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Antwoord: Dit kan niet gecontroleerd worden. Het doel was een logische opbouw in de klasses. 

- Vraag aan aanwezigen: Wat is jullie voorkeur? 4x6 of 6x4 poorten?  

Reactie: Klasse L wil graag alle. Misschien klasse B 4 poorten?  

Reactie: Beginners vinden de keuze niet handig, voor organisatie ook niet. 

- Reactie: Klasse L/M/Z zoals het was, nieuwe aanpassingen voor nieuwe beginnersklasse. 

- Reactie: Snelheid traject en ruimte tussen hindernissen is waardevol voor paardenwelzijn. Voorkeur 

dat daar op wordt aangepast, i.p.v. keuze tussen aantal poorten en hindernissen.  

- Reactie: Paardenwelzijn wordt beter bevorderd door meer controle i.p.v. meer regels.  

- Reactie: Klasse L als opleidingsklasse gaat het doel voorbij, als er op 1 dag alle onderdelen gereden 

worden. Dit wordt veroorzaakt door de wijzigingen, dat klasse L niet meer tegelijk met M / Z gereden 

kan worden.  

 

 

Kampioenschappen 

- Voorheen  

o NK’s voor klasse 4 (toewijzing vanuit TC) 

o Districtskampioenschappen (open inschrijving; klasse 2 & 3) 

o Landelijk kampioenschap klasse 2 en 3 (na competitie / selectie; in september) 

- In 2017: 

o NK’s in klasse Z (toewijzing vanuit TC) 

o Voorwaarde 2 wedstrijden uitgereden hebben 

o Dressuur FEI-proef 

o Per categorie een NK (in periode april / augustus) 

o DK’s (open inschrijving klasse L t/m Z) 

o Landelijk kampioenschap klasse L en M (na competitie / selectie; in september) 

 

Andere wijzigingen 

- Luchtbanden zijn toegestaan in alle klassen. 

- Dressuurproeven mogen in alle klassen worden voorgelezen. 

- Eenmalig promoveren L naar M. 

- Geen verplichting tot promotie van M naar Z. 

- Geen strafpunten schootskleed / handschoenen. 

- Verplichting veiligheidshelm vaardigheid en marathon. 

- Organisatie kan verplichten in dressuur wel vermelden. 

- Dressuurproeven klasse Z worden beoordeelt door 3 juryleden (voorzitter minimaal 3 jaar in bezit 

licentie). 

- Tijdens reguliere wedstrijden waar de klasse Z uitgeschreven wordt moeten deelnemers in de 

gelegenheid gesteld worden om de KNHS-dressuurproef te rijden in een 40 x 80 m ring en kan de 

organisatie tevens de FEI-proef uitschrijven mits er een 40 x 100 m (conform de afmetingen zoals 

vermeld voor de desbetreffende proef) ring uitgezet wordt. Indien een organisatie kiest om beide 

proeven aan te bieden wordt er één klassement opgemaakt. 

- Een deelnemer heeft, indien deze mogelijkheid door de organisatie geboden wordt, de keuze de 

KNHS-dressuurproef of de FEI-dressuurproef te rijden. 

- Alle deelnemers in een SWM klasse Z rubriek rijden de vaardigheidsproef en de marathon onder 

dezelfde voorwaarden. 

- Enkelspannen en tandems in de SWM klasse Z moeten een minimale stokmaat hebben van 120cm. 

- Tweespan- en vierspannen in de klasse Z moeten een minimale stokmaat hebben van 108cm. 

- Indien een deelnemer voor 1 januari 2017 al is geklasseerd in de SWM klasse Z met pony’s kleiner 

dan de genoemde stokmaten mag deze in de SWM klasse Z blijven uitkomen. 

- Hiervoor dient de deelnemer voor 1 maart 2017 dispensatie aan te vragen via dispensaties@knhs.nl . 

De dispensatie is combinatie gebonden en bij eventuele verkoop van de pony niet overdraagbaar. 

Indien deze deelnemer om welke reden dan ook in de toekomst één of meerdere pony’s uit zijn of 

haar span gaat vervangen is de nieuwe stokmaatregel van toepassing op de nieuwe pony’s. 
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- Alle pony’s die uitgebracht worden op menwedstrijden moeten tenminste éénmaal gemeten zijn door 

een KNHS-ponymeter en deze meting moet in het paardenpaspoort zijn opgenomen. Pony’s tussen de 

137cm t/m 156,9cm moeten voor 1 april ieder jaar gemeten worden tot en met het achtste levensjaar. 

- De minimumleeftijd voor paarden in de klasse Z en ZZ dressuur-vaardigheid wordt verhoogd naar 5 

jaar. 

- De minimumleeftijd voor enkelpannen en tandems in de SWM klasse Z wordt verhoogd naar 6 jaar.  

- De SWM klasse L en M deelnemers kunnen zich selecteren voor het KNHS-kampioenschap. 

- De SWM klasse Z deelnemers kunnen zich selecteren voor het Nederlands Kampioenschap. 

 

 

7. Nieuwe dressuurproeven SWM 

De nieuwe dressuurproeven SWM worden door Paul d.m.v. tekeningen aan de aanwezigen getoond. Na 

het tonen is er ruimte voor opmerkingen. Deze reacties werden besproken:   

- Dressuur proef Klasse L: Beginklasse geen figuren laten rijden op middenletters. 

- Dressuur proef klasse Z: Tweespan en langspan blijft FEI 

- Verschil in de proeven oud en nieuw zijn groot. Beginnersklasse is te lastig. 

- Klasse Z is bijna FEI, wordt grote drempel vanuit klasse M. 

- Geen wijken, geen rijden met 1 hand. Er kan voor FEI apart getraind worden. 

 

 

8. Rondvraag 

 

Vraag 1: opmerking 

Routekaarten ook voor menners, zijn te vinden op paardrijnetwerktwente.nl   

 

Antwoord 1: 

De link wordt op Facebook gedeeld. 

 

Vraag 2: voor Wim / Arjen 

Zijn de getoonde nieuwe dressuur proeven definitief of per wanneer? 

 

Antwoord 2: 

De proeven zijn definitief, officieel op 20-11 zegt Arjen. Het leek goed om terugkoppeling te vragen, en 

het is ook in andere mendistricten getoond. Reacties kunnen besproken worden in het Menforum.  

 

Vraag 3: voor Mark Jan / Arjen 

Bij minimarathon, inschrijving via Facebook was eerder dan via Mijn KNHS. Is dat toegestaan? 

 

Antwoord 3: 

Arjen antwoord, minimarathon is nog niet mogelijk via Mijn KNHS. 

 

Vraag 4: voor Wim / Mark Jan 

Terugkomen op de ingezonden brief, wat wordt er nu mee gedaan? 

 

Antwoord 4: 

Voorstel is kom bij het bestuur met een concreter voorstel, zonder SWM rijders tegen te werken. Ook zal 

het in het Menforum besproken worden, hoe gaat het in andere districten? Één gezamenlijke lijn 

aanhouden is wenselijk. 

 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit 22.35 uur de vergadering. 

Voor de aanwezigen is er een hapje en een drankje. 

 


