
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2017 

 

1. Opening door de voorzitter 

Bericht van verhindering: Sonja Kemp, Nico Kemp, Jan Boeve, Henk v. Dieren, Bert de Rooij, 

Allert en Daniëlle Zwaan, Leen en Lia Schaap, Roel Smits, Theo van Straaten, Nikki Baerts, Robert 

de Koning, Gerard Horst, JanCees v.d. Endt, Simone Slui en Gerard Hurkmans. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

De dames A. Arends, C. Ardesch en de heren  v.d. Bogaard, d’Achard van Enschut, B. de Rooij, W. 

Sweens, A. Veltkamp, G. Horst hebben stukken ingezonden. 

Deze stukken zullen worden behandeld bij punt 5. 

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2017 

Opmerking van R. d’Achard van Enschut: de door de leden opgegeven juryleden hebben geen 

schrijven ontvangen om mee te kunnen doen met de opleiding. Wordt alsnog gedaan. 

Verder akkoord bevonden. 

 

4. Punten vanuit de KNHS, Ledenraad en Forum Aangespannen Sport 

De KNHS heeft weinig geld meer nu de sponsoring van de Rabobank weggevallen is.              

 Er wordt ook weer een opleiding gegeven voor jurylid Aangespannen Sport. Dit is hard nodig, 

gezien het feit dat er nog 10 nationale en 15 regionale juryleden voor de hackneys zijn. Arjen 

Coppoolse heeft een toekomstvisie opgesteld voor de Aangespannen Sport waarin het gebruik van  

hulpmiddelen voor ons van belang is . Dit omdat dierwelzijn voorop staat. 

 

5. Wijzigingen reglementen vanaf 2018 

Het bestuur heeft getracht de reglementen eenvoudiger te maken. 

Gezien het aantal ingekomen stukken, zie bijlage, gaan we deze stapsgewijs bespreken. 

 Allereerst de reglementen van de Young Riders. 

Werner Sweens: Zoals het er nu staat zou een YR in de YR- rubriek met een ereklasse hackney 

mogen starten, en dan ook in de ereklasse in de gewone rubriek, Dit moet niet kunnen. Na enige 

discussie of een YR met een ereklasser tegen een limietklasser reëel is, wordt door de voorzitter 

 



 

gevraagd wie voor een ereklasse hackney rijden in de YR-rubriek is en wie niet. De meerderheid van 

de vergadering is voor een ereklasse hackney. Mag de YR dan met dezelfde hackney van de YR-

rubriek ook in de reguliere rubriek starten? Nee, de YR mag wel met alle andere hackneys in andere 

rubrieken starten. 

Werner vindt dat de stijl van kleding gestuurd moet worden. Jan de Vaan geeft hierop antwoord: er is 

voorheen gesteld dat ze niet in een begrafenispak rond moesten rijden dus wordt ze de vrijheid 

gegeven om een mooie combinatie te maken. Vz.: We kunnen ze wel kledingadvies geven, op bij 

voorbeeld een trainingsochtend van de YR. maar om die nu ook reglementair vast te gaan leggen 

geeft veel beperking, wat niet gewenst is. 

Ook wordt de leeftijd besproken, omdat die eerst van 14 t/m 26 jaar was, en nu t/m 21 jaar. Na enige 

discussie kan men toch akkoord gaan met de verlaging naar 21 jaar. 

Rob d’Achard van Enschut vraagt waarom men met wel 5 verschillende hackneys in de YR-rubriek 

mag starten. Antw: dit, wanneer er een hackney uit zou vallen, de jeugd toch kan blijven rijden. 

Als je 2 jaar de competitie gewonnen hebt, mag je niet meer mee doen aan de YR-rubriek. 

Verder mag je maximaal 5 jaar deelnemen in de YR-rubriek. Na enige discussie blijft dit zo. 

 Dan de selectiecriteria voor de kampioenschappen 2018: 

Rob d’Achard van Enschut stelt dat de oude voorwaarden goed zijn en niet veranderd hoeven te 

worden. Om al vóór 15 april op te moeten geven stelt hij dat dat veel te vroeg is. 

Jan de Vaan legt aan de hand van een voorbeeld uit dat men inschrijft met een hackney voor een 

wedstrijd waar het een kampioenschap is, zowel bij Noord als bij Zuid als bij Nationaal. Die schrijft 

gewoon alles standaard in. Dan moet het secretariaat een keuze gaan maken waar hij zijn 

kampioenschap wil gaan verrijden, want hij voldoet ook nog eens aan de 50/60% regeling. Daarom 

moet je vóór 15 april aangeven via een mail aan het secretariaat waar (Noord/Zuid/Nationaal) je het 

kampioenschap gaat rijden. Dan kan het secretariaat je al doorstrepen voor een andere regio. 

Rob d’Achard van Enschut zegt dat de eerste wedstrijd waar je start bepalend is voor de rest van het 

seizoen. Dit was vroeger wel zo maar doordat er verschuivingen zijn gekomen is dit niet te doen. De 

eerste 4 wedstrijden zijn bijna allemaal in Noord, maar daar neemt Zuid ook deel aan, dus dat gaat 

niet meer. Vandaar ook de (vroege) datum. 

Lambertus Huckriede zegt als je een nationale startpas aan vraagt, je ook automatisch nationaal aan 

het kampioenschap mee doet. En heb je een regionale startpas, dan doe je aan een regionaal 

kampioenschap mee. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Op het moment dat je 

startpas verloopt  (na een jaar) kan je de startpas omzetten van nationaal naar regionaal of andersom. 

Nog een vraag van Lambertus: als je tussendoor een hackney koopt, hoe moet dat dan? Niet meer 

mee doen aan een kampioenschap is geen optie voor de eigenaar/sponsor… Antw: dan moet je toch 

een startpas aanvragen en dan geef je gelijk door aan het secretariaat waar je het kampioenschap wil 

verrijden, en mits je aan alle selectievoorwaarden voldoet kan dat dan. 



 

René Doorschodt vraagt of hij tussendoor kan switchen van keuze? Antw: nee, gekozen is gekozen. 

Alleen bij verkoop tussendoor moet de nieuwe rijder een startpas aanvragen en dan geeft hij de keuze 

door aan het secretariaat. 

De voorzitter vraagt of iedereen er mee akkoord kan gaan dat we uiterlijk 27 april 2018 doorgeven 

aan het secretariaat (per mail) aan welk kampioenschap je deel neemt? De vergadering gaat akkoord. 

Voorzitter: Nu dus afgesproken: vóór 27 april doorgeven, ben je later, dan is te laat is te laat!!! 

Voorzitter: de selectiecriteria 50%/60% blijven we er in houden? Ja, zo ook de limiet-hackneys, die 

worden uitgenodigd als ze aan de selectievoorwaarden hebben voldaan.. 

Gert Wouters vraagt of hij met zijn grote maat hackney nationaal het kampioenschap mee zou 

kunnen doen (mits hij voldoet aan de voorwaarden) en bij de dames zijn dame toch kan starten bij de 

regionale rubriek. Dit omdat hij anders een tweewielige wagen moet kopen, en hij een beginnend 

rijder is. Antw: dit is mogelijk, zij vraagt een regionale startpas aan en hij een nationale. Het is de 

combinatie die start.  

Cynthia Ardesch: Op de Hippiade moesten 4 spannen deelnemen aan het kampioenschap anders ging 

het kampioenschap niet door. Is het mogelijk dat dit veranderd kan worden? Ook Wouter Wouters 

had er problemen mee. Arjen Coppoolse antwoord hier op dat het mogelijk moet zijn om met 3 

spannen het kampioenschap te kunnen verrijden. Hij kijkt of  het veranderd kan worden in de 

reglementen.  

 

6. Evaluatie concoursseizoen 2017 

Werner Sweens merkt op dat de orde, zoals roepen naar de jury en naar collega-rijders, in de ring niet 

goed gehandhaafd wordt. Wat kan je hier aan doen? Antw: De federatie-vertegenwoordig moet hier 

op toezien. Emmy Hoogendoorn merkt op dat je ook gewoon in de wielen gereden wordt. Als er 

niets aan gedaan wordt, wordt het alleen maar erger. 

Debora v.d. Bogaard stelt dat bij regionaal de voorzitter van de jury tevens vertegenwoordiger is. Dit 

kan niet. Hij kan niet alles in de gaten houden. Ook André Veltkamp merkt op dat er aan de orde niks 

gedaan wordt, zowel regionaal als nationaal niet. 

Arjen Coppoolse geeft als antwoord dat er te weinig aan wordt gedaan. Het zou goed zijn als de 

vereniging dit zelf ook aangeeft.  

Voorzitter: De handhaver geeft de grens aan. Je mag niet naar de jury of vertegenwoordiger gaan om 

iets te vragen. Als je dit doet zou hij je volgens de regels uit moeten sluiten! 

Rob d’Achard van Enschut zegt dat de jury wel naar het voorterrein komt om zijn ongenoegen te 

uiten aan de rijder. De voorzitter antwoord hier op: Als hij zich niet aan de regels houdt, mag dat. 

Rob d’Achard van Enschut zegt dat de uitslagen van de tablets gepubliceerd moeten worden op de 

site. Waarom staan ze er bij ons niet op? Antw: ze zijn maar gedeeltelijk aangeleverd bij ons. 



 

Voorzitter: We zullen ons best doen om ze in ons bezit te krijgen, en dan worden ze direct 

gepubliceerd op de site.  

Rob d’Achard van Enschut vindt dat de namen van de juryleden bekend gemaakt moeten worden als 

het secretariaat de lijsten voor controle doorstuurt naar de rijders. Het is bij het secretariaat niet 

bekend als er wijzigingen zijn in juryleden. Dick v.d. Laar is hiervoor verantwoordelijk en zal met 

het FAS bespreken hoe dit regelen. Ook hij weet meestal pas de laatste dag dat er veranderingen zijn.  

Rob d’Achard van Enschut: waarom wordt de lijst van de reserves niet volgens volgorde van  

inschrijving verwerkt en kan het zijn dat je als eerste inschrijft, en toch op de reservelijst geplaatst 

wordt? Antw: er zit een fout in het computersysteem bij de KNHS. Deze gooit de volgorde van 

binnenkomst door elkaar. Nu we er achter zijn waar de fout zit, wordt bij een reservelijst de 

deelnemers op volgorde van binnenkomst gezet door Ramon de Rooij van de KNHS. Alleen hij heeft 

er zicht op wie op welke dag en welke tijd ingeschreven heeft. Hopelijk wordt deze winter het 

probleem bij de KNHS verholpen, en anders zal Ramon dit moeten blijven doen. 

Rob d’Achard van Enschut: er is door de jury gewezen op het gebruik van een halstertouw bij het 

opstellen. Mag dit? Want het is toch veiliger als een hackney niet goed stil wil staan dat je dan een 

touw gebruikt. Lambertus Huckriede haakt hierop in door aan te geven, dat wanneer de groom aan 

het touw trekt als de hackney omhoog gaat, je grote kans hebt dat hij achterover klapt in de wagen. 

Zou hij het touw los laten, en hij vliegt weg, dan klapt het touw vervolgens tegen de voorbenen of 

haakt ergens achter, dat is zeer zeker ook niet wenselijk. En de een heeft een touw, de ander een 

ketting, en de volgende een leren riem… Voorzitter antw: het staat niet in het reglement dat het mag, 

maar misschien is het toch beter om dit op te nemen. Het zal in de FAS besproken worden wat hier 

mee gedaan wordt.  

Rob d’Achard van Enschut: In Tilburg werden de voor-uitslagen niet op het bord gezet. Waarom 

gebeurde dit niet! Antw: de concoursgevende organisatie is niet verplicht om dit er op te zetten, zij 

mogen zelf hierover beslissen. Dick v.d. Laar antw: de reden om hiervoor te kiezen is dat rijders al 

naar het bord gaan kijken tijdens het rijden, waar ze komen te staan, en dat geeft onrust in de baan. 

René Doorschodt merkt op dat er transparantie wordt gevraagd, maar dat we wel afhankelijk zijn van 

de concoursgevende organisatie. Voorzitter: andere vraag zou zijn, willen we de juryleden die 

hiermee niet willen werken, nog wel of serveren we ze gewoon af als ze niet/niet goed met de tablet 

om kunnen gaan? Kevin Huckriede vraagt zich af of je wel op dezelfde dag de uitslag kenbaar moet 

maken. De andere dag zou beter zijn, de rijder is dan niet meer zo boos en kan het dan beter aan. 

Voorzitter vindt het goed dat er zo mee gedacht wordt, maar dit is niet haalbaar, helaas. 

Rob d’Achard van Enschut: Ik vind het wel heel toevallig dat tijdens enkele kampioenschappen de 

tablets uitvallen. Wel heel jammer. Dit gebeurde in Buitenpost, Opmeer en Drogeham. Voorzitter 

vraagt aan hem wie het nodig zou vinden om de tablets uit te laten vallen. Koopmans? Lijkt mij niet. 

En dan zijn de juryleden toch gewoon als 2 en 1 arbiter aan zet… 



 

Rob d’Achard van Enschut: Wie beslist wie welk jurylid vervangt? Rob doelt op de Hippiade, waar 

een jurylid volgens hem aan de kant gezet is. Johan Wilmink vulde de vervanging in. Wouter 

Wouters legt uit dat er 2 juryleden waren aangewezen die niet bevoegd waren om kampioenschappen 

te jureren waardoor dit toen anders is opgelost door de organisatie in overleg met de 

federatievertegenwoordiger. 

Arjen Coppoolse geeft aan dat hij het toen opgelost heeft. Dick v.d. Laar zegt dat het betreffende 

jurylid niet voor de hackneyrubrieken ingedeeld was. Wat dus betekent dat de beslissing is genomen 

door de voorzitter van de indelingscommissie juryleden. 

Wouter Wouters: de jurering voor de Hippiade en het Stamboek valt niet onder dezelfde noemer. Het 

een wordt vanuit de KNHS en het ander is vanuit het Stamboek geregeld. 

Lambertus Huckriede vraagt of het mogelijk is dat de competitie van Noord en Zuid samengevoegd 

zouden kunnen worden, net als bij de Young Riders. Antw:  het is één grote competitie maar het 

blijft voor Noord en Zuid apart. 

 

7. Concoursseizoen 2018 

Zoals hierboven te lezen, is alles vastgelegd. 

8. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2018 

Maaike heeft de begroting opgesteld. Hieruit valt af te lezen dat de vergaderkosten hoger uit vallen. 

Doordat we moeilijk op het KNHS-centrum terecht kunnen zijn we nu naar hier uitgeweken. De 

Young Riders-rubrieken worden meer door de concoursorganisaties betaald. De vergadering gaat 

akkoord met de begroting. Ook komt er geen verhoging van de contributie. 

 

9. Rondvraag           

Lambertus Huckriede: vraagt de vergadering applaus voor de secretaris, wat volgt. 

Werner Sweens: Is het echt niet mogelijk om meerspan-rubrieken te laten verrijden, want er zijn er 

voldoende. René Doorschodt merkt op dat ze met veel pijn en moeite 3 vierspannen bij elkaar kregen 

voor Norg. Bij evaluatie blijkt dat we 6 tweespannen hebben, 3 tandems, 3 troijka’s 3 klavertje-drie 

en 2 vierspannen. Dit is niet voldoende. 

Lambertus Huckriede vraagt of er van het Achenbach-systeem afgestapt kan worden. Dan heb je 

misschien kans op meer meerspannen.  

Rob d’Achard van Enschut zegt dat meerdere systemen goed zijn, waarom is de FAS daar op tegen. 

De voorzitter zal dit voor de laatste keer in de FAS aankaarten, daar hij dit al meerdere keren heeft 

gedaan. 

Cynthia Ardesch vraagt of er iemand het secretariaat in Noord kan doen als Bettie er niet is. Het 

blijkt niet alleen het aanmelden bij het secretariaat te zijn, maar ook het aansturen van de  omroeper, 

de ringmeester, de uitslagen enzovoort. Dit wordt meegenomen in het bestuur. 



 

Rob d’Achard van Enschut: Kunnen we de problemen met de grote maat aanpakken? René 

Doorschodt geeft aan dat het moeilijk blijft. Als je er een open klasse van maakt wordt de limiet (de 

basis) overgeslagen en krijg je geen nieuwe aanwas.  Maar dan komen er wel een klein aantal rijden. 

Voorzitter antw: als ze echt willen, komen ze, willen ze niet, dan komen ze niet. Het aantal 

inschrijvingen is best groot, maar het aantal daadwerkelijke rijders is veel kleiner. 

Lambertus Huckriede: In Windsor (Eng.) is er één grote maat in de rubriek, die wordt daar dan toch 

kampioen. Het gaat daar altijd door, hoe weinig/veel er ook zijn. 

Rob d’Achard van Enschut: De tweespannen moeten we meer promoten. Dit moet kunnen, desnoods 

andere kampioenschappen laten vervallen. De vergadering vindt dit geen optie. Als ze er niet zijn, 

dan zijn ze er niet. 

Cynthia Ardesch stelt dat het kampioenschap in Noord nooit een open kampioenschap had mogen 

zijn. 

Gijs Polman: Tussenstand publiceren op het bord, wie houdt dat tegen als de vereniging investeert? 

Voorzitter antw: Geen idee! 

Theo Wiggerts: er zijn wel veel dezelfde juryleden opgesteld. Voorzitter antw: de keuze is niet groot. 

Lambertus Huckriede: Hoe lang gaan we door met het jureren via de tablets?  Antw: Er is nu gesteld 

dat de nationale concoursen met 2 of meer disciplines en iedere vereniging die het zelf wil dit mag 

doen. De voorzitter geeft aan dat we er heel goed over na moeten denken voordat we dit af zullen 

schaffen. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur en wenst iedereen een goede reis huiswaarts. 

 

 

 

 

 

 

  


