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Jeugdbeleid mendistrict zuid 

 

De jeugd heeft de toekomst. Dat is een kreet die je vaak hoort. Het bestuur van mendistrict Zuid denkt 

hier net zo over. We proberen de jeugd in contact te brengen met de mensport. Door het jaar heen 

organiseren we een aantal lesdagen met als doel de jeugd enthousiast te maken. 

 
Hoe kom ik erbij? 

 Opgeven of informatie opvragen kan bij het bestuur, afdeling jeugd. Via de website kun je de juiste 
contactgegevens vinden. 

 
 
Waaraan moet ik voldoen? 

 Je bent lid van de KNHS, een startkaart is niet verplicht. 
 Leeftijd van 8 tot 18 jaar.  

o De leeftijd wordt gemeten in het jaar, dat men deze leeftijd bereikt.  
o De maximum toegestane leeftijd van een deelnemer aan de jeugd lessen is het jaar waarin 

hij/zij 18 jaar wordt. 

 Je moet over een eigen aanspanning beschikken.  
 Op de lesdagen is het dragen van een cap en bodyprotector verplicht. 

 
 
Mogelijke combinaties: 
 

Combinatie Minimale leeftijd deelnemer Minimale leeftijd groom 

Enkelspan pony 8 18 

Tweespan pony 10 18 

Enkelspan paard 10 18 

Tweespan paard 16 18 

 
 
Wat hebben wij te bieden? 

 Elke winter proberen we minimaal een viertal keer een instructie, door gekwalificeerde mensen, te 
organiseren. Waarbij dressuur, vaardigheid en marathon aan bod komen. 

 In de zomerperiode zal er een jeugd mendag worden georganiseerd. 
 Daarnaast willen we ondersteuning bieden in meer algemene zin, denk hierbij aan: 

o Trainingsopbouw, voeding en verzorging 
o Theoriekennis over reglementen, veiligheid 
o Kennis van tuig en koets 

 
 
Wat zijn de kosten? 

 Het district vraagt een kleine eigen bijdrage aan elke deelnemer voor de lesdagen waaraan wordt 
deelgenomen. 

 
 

Wat kun je bereiken? 
 In eerste instantie is het de bedoeling  om  enthousiast bezig te zijn men je paard of pony.  
 Ook is het mogelijk om deel te gaan nemen aan wedstrijden. Bijvoorbeeld dressuur / vaardigheid of 

samengestelde wedstrijden. Een startkaart bij KNHS is dan verplicht. 
 Misschien  heb je de ambitie om wereldkampioen te worden? 


