
KNHS Districtkampioenschap jeugdmennen 2019 
 
Op 23, 24 en 25 augustus a.s. zal er bij Steenhof Stables in Oost-, West- Middelbeers, naast het 
Nederlands Kampioenschap voor enkelspan, tweespan en vierspan pony’s in de klasse Z, door de 
vier districten gestreden worden om het KNHS districtkampioenschap Jeugdmennen.  
 
Net als vorig jaar zullen de vier mendistricten elk vijf jeugdmenners selecteren, die onderling strijden 
in een promotiewedstrijd ten behoeve van het jeugdmennen. Vorig jaar is dit opgezet door 
bondscoach Ad Aarts met Hein Verhofstad. De wedstrijdaccommodatie, de thuisbasis van de 
vierspanrijder Bert Brans en dochter Manou aan de rand van de Oirschotse Hei is uitermate geschikt 
gevonden door de bondscoach om ook dit jaar weer dit onderdeel tijdens het kampioenschap te 
mogen organiseren.  
 
De puntentelling zal anders verlopen dan vorig jaar. Bij elk onderdeel (dressuur, marathon, 
vaardigheid) tellen de drie beste van de vijf resultaten voor het districtskampioenschap mee. De 
strafpunten tellen we bij elkaar op. Individueel blijven de strafpunten maatgevend voor wie 
uiteindelijk de jeugdrubriek gaat winnen en verder op het podium komt te staan. Zou iemand een EL 
oplopen in de volgende onderdelen, dan vervalt zijn uitslag voor de competitie. 
Elk district zal nog een reserve kandidaat meebrengen mocht er onverhoopt een extra aanspanning 
nodig zijn. Deze mogen sowieso deelnemen aan de wedstrijd, maar zijn misschien niet nodig voor het 
team. Vooraf, uiterlijk donderdag 22 augustus, zal de teamsamenstelling per district worden 
doorgegeven aan de organisatie. 
 
Op dit moment wordt in de diverse districten gewerkt aan de selectie om met de beste 
jeugddeelnemers aan de start te komen in Oirschot. Elk district doet dit op zijn eigen manier. De 
leeftijd moet liggen tussen de 8 en 21 jaar. Zij moeten in het bezit zijn van een startpas. Rijden met 
een enkel- of tweespan. Iedere deelnemer rijdt de dressuur op zijn eigen niveau. Maar om een 
eerlijke competitie te krijgen, wordt de marathon en de vaardigheid op L niveau gereden. Dat 
betekent 5 hindernissen bij de marathon en voor de vaardigheid allemaal dezelfde proef. 
 
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen stuur dan een mailtje naar 
secretariaat@menwedstrijd.nl en u krijgt antwoord. 
 
Programma 
Vrijdag 23 augustus  Dressuur 
Zaterdag 24 augustus   Marathon 
Zondag 25 augustus   Vaardigheid en per rubriek aansluitend prijsuitreiking 

Met per kampioensrubriek een aangespannen prijsuitreiking 
Aan het einde van de dag zal er nog een gezamenlijke huldiging zijn 
van de nieuwe Nederlandse Kampioenen Ponymennen Z. 

 

Kosten: 50 euro Inschrijfgeld , 30 euro campingkosten, 90 euro stallingkosten per box en stalling op 

de wagen kost 30 euro.   
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