
 
 
 
 

Jaarverslag KNHS Men District Zuid 2019 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het KNHS Men District Zuid, vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering  van 16 november 2020. 
 
Samenstelling Bestuur 
 
Op 1 Januari 2019 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: Voorzitter Wilfried Lempens, 
secretaris Dorothea van der Hulst, penningmeester Claudia van den Bosch, jeugd/wedstrijden Frank 
Vissers, dressuur/vaardigheid Michiel Klep en recreatie Henk Meijs. 
In maart gaf Claudia van den Bosch aan er mee te willen stoppen. Deze taak werd tijdelijk door de 
voorzitter overgenomen en tevens is er een vacature geplaatst voor penningmeester. Gedurende het 
jaar en ondanks enkele oproepen heeft zich nog steeds niemand gemeld voor deze functie. Hierna 
zijn enkele personen benaderd door het bestuur en hebben zich een tweetal dames bereid gevonden 
het bestuur op dit moment nog onofficieel te ondersteunen. Voor financiën heeft José Kuppens zich 
gemeld en voor versterking van de jeugd en internet en website is Mariëlle Lauwers toegetreden 
 
Het bestuur heeft samen in District Zuid 8 vergadering gehad. Deze vonden plaats bij Claudia van den 
Bosch en later in Boxtel waar de kantine van de Stichting Paardensport Boxtel ter beschikking gesteld 
werd, voor beiden dank hiervoor.   
 
Enkele leden waaronder de voorzitter, jeugd en recreatie hebben nog enkele landelijke 
bijeenkomsten elders bezocht. 
 
KNHS Menforum 
 
De vertegenwoordiging in het menforum vanuit Mendistrict Zuid is in handen van Hein Verhofstad en 
Berry van den Bosch. Gedurende de bestuursvergaderingen welke gehouden werden bij Claudia van 
den Bosch kon Berry ons van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden en later bij de 
voortzetting in Boxtel is er regelmatig contact geweest met Hein Verhofstad. 
 
Aantal leden. 
 
Gedurende het jaar 2019 is ons ledenaantal verder gegroeid met 18 leden en telt nu totaal .. leden. 
 
Algemene Leden vergadering 
 
Tijdens de voorjaarsvergadering welke plaatsvond bij manege De Vijf Eiken in Rijen is er onder meer 
stilgestaan bij het verslag van de kascommissie, de opleidingen van de jeugd kwamen aan het bod  en 
is de wedstrijdkalender van 2019 kort besproken. 
Vanuit de recreatie is er tevens een uitgebreide presentatie gegeven door de regioconsulent Frans 
Baten  en ons bestuurslid Henk Meijs omtrent de ontwikkeling van de recreatiesport binnen de 
KNHS.  
 
Tijdens de najaarsvergadering welke plaatsvond bij Equestrian Centre de Peelbergen zijn tijdens de 
vergadering alle kampioenen van het outdoor seizoen in het zonnetje gezet en is er verder tijdens de 
vergadering diverse agendapunten doorgenomen met de leden. Na afloop hadden we deze keer 
geen gastspreker maar wel een gezellig samenzijn. 
 
Districtskampioenschappen indoor minimarathon 



 
 
 
 
 
Tijdens het jaar 2019 vonder er diverse districtskampioenschappen plaats, de organisaties van deze 
kampioenschappen konden weer rekenen op een financiële bijdrage vanuit het district, waarvan 
onder meer de prijzen bestaande uit bekers en rozetten werden gekocht. 
Het eerste kampioenschap dat verreden werd in 2019  was het indoorkampioenschap in Panningen. 
Dit kampioenschap is voor de tweede keer op rij  georganiseerd door menvereniging Peel en Maas en 
vond plaats in de manege in Panningen. Vele menners waarvan er nog verschillende in de 
kerststemming waren hadden de weg naar Panningen gevonden. Door de grote 
opkomst  is  de  wedstrijd  verreden over twee dagen met goed gevulde rubrieken. Zaterdag begon 
de wedstrijd  met een jeugdrubriek waarin we ook een groot deelnemers veld te zien was. Tevens 
was hier de bekendmaking voor deelname aan De Strijd Der Districten die later in Ermelo op het 
KNHS centrum zou plaatsvinden. 
Alvorens naar Ermelo afgereisd werd voor deelname aan DSDD waren er nog enkele minimarathons. 
Tijdens de finale van DSDD in Ermelo op 3 februari was de in wit uitgedoste armada van fans uit 
“Zuid” wederom in grote getale aanwezig om onze menners te steunen in hun strijd. Na een hevige 
strijd werd District Zuid in de finale wederom voor de 5de keer 2de hetgeen voor ons district een 
mooie prestatie is. 
 
Samengestelde Menwedstrijden 
 
Gedurende het gehele jaar zijn er in de SGWM diverse wedstrijden verreden, het begin was er voor 
Heukelom en gezien het enorme aantal inschrijvingen (ong. 111) was de organisatie genoodzaakt 
enkele verschuivingen toe te passen om ieder een kans te geven deel te nemen. 
Na overleg met diverse organisaties is er een verschuiving in de wedstrijdkalender geweest van 
enkele wedstrijden om een betere spreiding te krijgen en dit resultaat was te zien in  de volle 
deelnemersvelden.  
De verschuiving van enkele wedstrijden had ook te maken met internationale menwedstrijden die in 
ons district plaatvonden. Hierdoor ontstond een volle wedstrijdagenda maar nu zonder de in het 
verleden vervelende knelpunten. 
De overige SGWM  wedstrijden vonden plaats onder de combinatie van grote hitte en droogte welke 
voor enkele organisaties voor vele ongemakken zorgde.  
Het districtskampioenschap SGWM was voor de eerste keer in handen van het nieuwe bestuur van 
Schijndel. Na een mooie start in 2018 mocht deze jonge organisatie het kampioenschap organiseren. 
Wederom een vol deelnemersveld en op de nieuwe locatie voor dressuur en vaardigheid konden de 
kampioenen in spé hun kunsten vertonen. 
Door de hoge temperaturen was de jury genoodzaakt om de marathon aan te passen om problemen 
tijdens het verloop hiervan te voorkomen. 
In alle rubrieken werden er kampioenen aangewezen die zich daarmee rechtstreeks selecteerden 
voor het Nederlands Kampioenschap. 
Het outdoor seizoen werd voor Mendistrict Zuid afgesloten in Tilburg. Terug kijkend op de vele 
mooie wedstrijden mogen we stellen dat er ondanks de hoge temperaturen er een goede 
wedstrijdbezetting van deelnemers was. Dat was voor de besturen en de organisaties een mooie 
beloning voor het vele  verrichtte werk met de gemelde verschuivingen. 
Gedurende het wedstrijd seizoen vonder er tevens een tweetal Nederlands Kampioenschappen in 
ons district plaats. Het NK enkel- en tweespan is verreden in Hulsberg op een mooie heuvelachtige 
omgeving. Hieruit kwamen twee kampioenen uit ons district, nl. Eline Houterman in de categorie 
Enkelspan Paard en bij de tweespan paarden Stan van Eijk 
Het NK pony’s vond wederom plaats bij de mooie locatie van fam. Brans, de Steenhof Stables in 
Oost-, West-, Middelbeers, en was in handen van een vakkundige organisatie. Voor het eerst was 



 
 
 
 
hier de jeugdrubriek toegevoegd om de jeugdige deelnemers elkaar onderling te leren 
kennen en om te proeven aan het hoge niveau van de ponysport. 
 
Het districtskampioenschap dressuur/vaardigheid was wederom voor de 2de keer op rij in handen van 
Ons Genoegen in Prinsenbeek. Net als vorig jaar vonden ruim 50 deelnemers het alweer een 
genoegen om te mogen rijden op de groene grasvelden van deze organisatie hetgeen in deze droge 
en hete tijd een hele opgave was. 
Uit dit kampioenschap kwamen tevens enkele afvaardigingen voor de Hippiade naar voren. 
Zoals gebruikelijk werd er voor deelname aan de Hippiade nog een training georganiseerd voor alle 
afgevaardigden. Met medewerking van enkele klasse 4 rijders werd er zowel in de dressuur als in de 
vaardigheid getraind op het terrein van Menvereniging Parcival te Heesch. De dressuur is gereden 
onder vakkundige begeleiding van Saskia van Heesch terwijl de  vaardigheid  voor rekening van 
Wilbrord van den Broek en Frank van der Doelen was. Deze heren schroomden er niet voor om de 
leidsels van de menner over te nemen en samen naar een oplossing te zoeken. Deze training werd 
alom gewaardeerd 
 
Jeugdtrainingen 
 
Gedurende het jaar 2019 konden we ongeveer 16 jeugddeelnemers begroeten op de trainingsdagen. 
Deze nieuwe opzet begint zijn vruchten af te werpen. Ons bestuurslid Frank Vissers had samen met 
de huidige instructeurs, dressuur Rodinde Rutjens, vaardigheid Stan van Eijk en marathon Erik 
Couwenberg een mooi en intensief trainingsprogramma opgezet. In de toekomst zijn er nog enkele 
ontwikkelingen hierover te melden. 
 
Recreatie 
 
Ook voor onze tak recreatie is er reeds enkele jaren toegewerkt naar een nieuw concept. De in 2018 
voorzichtig opgestarte samenwerking tussen de recreatiebestuurders en regioconsulenten kreeg in 
2019 meer vorm. Met name de informatie-uitwisseling en het met elkaar delen van acties om de 
recreatieve menner te bereiken waren onderwerp van gesprek.  
Door Mendistrict Zuid is in 2019 een regeling voor een financiële bijdrage in het leven geroepen die 
organisaties moet stimuleren om recreatieve activiteiten te organiseren met een vernieuwend tintje. 
In 2019 heeft één vereniging van die mogelijkheid gebruik gemaakt. 
De landelijke actie “adopteer je route” zag het daglicht. Daarin zorgen gebruikers van men- en 
ruiterpaden sámen met de grondeigenaar dat de paden berijdbaar blijven. 
Pogingen om een “denktank” te ontwikkelen strandden. Het bleek dat de recreatieve menners 
moeilijk te benaderen zijn en dat de animo om in zo’n denktank plaats te nemen minimaal was. Naar 
ándere manieren om de recreatieve menners te bereiken wordt nog voortdurend gezocht. 
Op landelijk niveau maakt ons bestuurslid recreatie deel uit van het Recreatiesportforum waarin de 
landelijke beleidslijnen voor de recreatieve ruiter en menner worden ontwikkeld. 
 
Tot slot 
 
Terugkijkend naar het seizoen 2019 mogen we tevreden vaststellen dat het wederom een mooi 
seizoen is geweest en hopen iedereen weer te mogen begroeten tijdens een evenement in ons 
District. 
 
 


