Jeugdprogramma 2021

Afgelopen jaar is ook voor de jeugd een raar jaar geweest. Trainingen konden niet doorgaan
en wedstrijden waren er bijna geen.
Het jeugd-EK in Frankrijk waar Nederland voor het eerst met een selectie naartoe zou gaan
en waar veel jonge, ambitieuze menners hard voor hadden getraind ging niet door. Een
flinke domper maar tegelijk ook respect voor hoe “volwassen” de jeugd hiermee omging.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het jeugd-EK 2021 in volle gang en persoonlijk vind
ik het geweldig om te zien hoe de meeste jeugd gewoon keihard heeft doorgetraind. Ook
de jeugdmenners die vorig jaar niet geselecteerd waren konden nu gewoon weer meedoen
en het was echt tof om te zien hoe alle menners met het “huiswerk” aan de slag zijn gegaan
het afgelopen jaar.
Eind april vindt, als alles door mag gaan, een speciale wedstrijddag voor de jeugd plaats
waar iedereen nog een keer de kans heeft om met het juiste materiaal te laten zien dat ze
klaar zijn voor het jeugd-EK2021. Nu maar duimen dat het dit jaar door mag gaan!
Natuurlijk zijn we als Mendistrict Zuid trots dat er vanuit ons district heel wat kandidaten
zijn maar dat wil niet zeggen dat we geen oog hebben voor de andere jeugd in ons district.
Om onze mooi sport te behouden voor de toekomst is toetreding van jeugdmenners
ontzettend belangrijk. Daarom ook dit jaar weer de mogelijkheid om te leren van de
toppers. We hebben Rodinde Rutjens, Stan van Eijk en Erik Couwenberg weer bereidt
gevonden de jeugdtrainingen te gaan verzorgen. Een en ander hangt helaas wel samen met
de ontwikkelingen in de wereld. Was vorig jaar Corona die eten in het roet gooide, dit jaar
was de Rhino uitbraak in Valencia de boosdoener waardoor de eerste les niet door kon gaan.
De eerst volgende les die gepland stond op zaterdag 3 april kan helaas al weer niet
doorgaan. Deze keer vanwege de Rhino uitbraak en de restricties van de KNHS. De jeugd
zou op het mooie terrein van Geldrop van Stan en Erik de fijne kneepjes van het vaardgheiden marathonrijden leren. Helaas kan ook deze training geen doorgang vinden en hopen we
nu op de jeugd-mendag in mei
We hebben alle menverenigingen hierover een mail gestuurd met de vraag dit door te
sturen naar de jeugdleden. Opgeven kan nog tot 1 april via jeugd@mendistrictzuid.nl
Kosten voor deelname zijn €40,- per dag. Voor koffie/thee en iets fris wordt gezorgd
De data zoals nu bekend:
3 april vaardigheid / marathon
8 mei jeugd-mendag
20 juni dressuur / vaardigheid
26 juni wedstrijd Geldrop
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We staan open voor ideeën met betrekking tot de jeugd, ook vanuit de jeugd zelf horen we
graag! Dus laat zeker van je horen. Via jeugd@mendistrictzuid.nl kun je altijd al je vragen en
opmerkingen kwijt. Ook op onze Facebookpagina proberen we iedereen te bereiken. Wil je
graag meehelpen of meedenken tijdens en over het jeugdprogamma dan horen we dat ook
graag.
Het doel van het jeugdprogramma is het bereiken en betrekken van de jeugd zodat onze
mooie sport ook in de toekomst behouden blijft.
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