
Ingekomen stuk Udense Menvereniging (UMV) en uw schriftelijke reactie.  
Persoonlijk herken ik de stelling van de UMV niet waarin zij stellen dat er “te weinig binding is 
met de eigen leden van het Menforum”. 
Ik spreek niet namens Berry (maar vermoed dat hij nog meer onder de leden van Zuid vertoeft 
en zeker zo aanspreekbaar is. 
Ik stel vast dat zover het mij voor de geest staat niemand vanuit de UMV mij hierover ooit 
bevraagd heeft, laat staan een reactie van mij  heeft mogen vernemen die deze stelling dekt. 
Ik geloof niet dat de meeste van u al zitting in het bestuur hadden toen ik (tot verbazing van de 
toen zittende bestuursleden) in de ALV’s spreektijd vroeg om de achterban te informeren over 
de bezigheden van het Menforum. 
Zeker de laatste jaren is deze spreektijd haast een automatisme geworden en wordt ook op 
voorhand gevraagd naar de inbreng of onderwerpen vanuit het Menforum. 
Verder ervaar ik met regelmaat (veelal via de voorzitter) een prima contact met of namens het 
bestuur over een diversiteit aan relevante onderwerpen. 
Hoe dan ook: deze stelling kan NIET op mij slaan en lijkt volledig uit de lucht gegrepen. 
 
Anderzijds wil ik mij ook wel distantiëren van uw reactie op deze brief waarin u stelt dat het 
mendistrict  “volgend / afhankelijk is van datgene KNHS en / of Menforum bedenkt of beslist”.  
In mijn beleving (en volgens mij staat dat ook in statuten en reglementen) heeft u wel degelijk 
een heldere, sturende en stimulerende taak en is er geen reden hierin bescheiden te zijn, laat 
staan u te verschuilen achter andere spelers in dit veld. 
Los van uw taken en de wijze waarop u die invult of ervaart, durf ik op persoonlijke titel de 
stelling wel aan dat sowieso de interactie tussen KNHS en haar functionarissen, Menforum, 
Topsportcommissie, mendistricten , verenigingen en leden STUKKEN BETER  zou moeten en 
kunnen zijn. 
Maar voor zover dat een verwijt is, mag u dat delen met vele anderen. 
In dat opzicht is het overigens wel aardig dat de UMV in ieder geval eens de weg vindt om haar 
beleving eens te ventileren op een plek waar het thuishoort (de ALV) en eens niet kiest voor het 
gemor (van enkelen) in de marge. 
 

Eigen ingezonden stuk eendaagse wedstrijd. 
Verder wil ik mij op voorhand alvast verontschuldigen voor de redactie van mijn eigen ingezonden stuk 
(Ik heb wel eens wat vlotters geproduceerd wat makkelijker te lezen is ☺). 
De strekking mag hoe dan ook duidelijk zijn: 

• Met dank aan Corona en de minimalistische positie van onze sport moeten we kijken wat er kan 
en maar even niet hopen op wat we gewend zijn  

• Behalve “opletten” en zorgvuldig zijn, zal het ons helpen om voor verschijningsvormen te kiezen 
die vergelijkbaar zijn met groteren. 

• Als we ons mogen beperken tot de paardensport zijn het springen en dressuur onze grote 
broertjes die gewend zijn aan deelnemers die : komen ; hun sportieve prestatie leveren; naar 
huis gaan (dat is net wat makkelijker dan tijdelijke campings en bijbehorende samenscholingen 
in tijden van een pandemie). 

• Een (mogelijk eenvoudige overzichtelijke) wedstrijdvorm als een eendaagse biedt mogelijk de 
kans om in ieder geval weer eens de sport te bedrijven (en lijkt een leuker alternatief dan altijd 
thuis blijven). 

• Opschalen van eendaags naar “wat we gewoon zijn” is makkelijker en positiever voor een 
organisatie dan een meerdaagse wedstrijd voor te bereiden waar “vijf voor twaalf” de stekker uit 
getrokken moet worden. 



• Het lijkt me een aardige kans om eerder aan de gang te kunnen en we doen gewoon toch een 
reglementair spelletje (als de maatregelen wat versoepelen). 

 


