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Beste leden,
Gezien de zorgelijke ontwikkelingen die zich momenteel in ons land, maar ook in de rest van de
wereld afspelen omtrent het Corona virus willen wij u graag informeren naar de laatste stand van
zaken binnen onze vereniging en de mogelijke gevolgen van deze crisis voor de Aangespannen Sport.
Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen van deze ernstige ziekte maar ook naar degenen die
indirect te maken hebben met deze crisis.
In de eerste plaats kunnen wij meedelen dat er naar aanleiding van de besluiten in de Tweede Kamer
tot 1 juni geen vergaderingen, bijeenkomsten en sportevenementen zullen worden gehouden.
Daarnaast dienen wij er ernstig rekening mee te houden dat het gehele aankomende
concoursseizoen zal komen te vervallen. In ieder geval zal deze veel later aanvangen dan gepland en
zullen er gedurende het gehele seizoen een aantal wedstrijden uitvallen, ook wanneer de crisis
tussentijds wordt bezworen. Een behoorlijk aantal evenementen zijn reeds afgelast en een aantal
organisaties hebben te kennen gegeven annulering te overwegen mede gezien de financiële risico’s
die het organiseren van een wedstrijd met zich mee kan brengen en het beroep wat veelal op
sponsoren moet worden gedaan.
Het is echter te vroeg om vast te stellen in welke mate onze sport door deze crisis zal worden
geraakt. Wij zullen u hierover blijven informeren en zullen ons best doen om in overleg met de
concoursuitschrijvende organisaties het seizoen desnoods naar het najaar op te schuiven en wellicht
in een soberder vorm.
Op 27 februari jl. hebben wij met droefheid kennis genomen van het overlijden van Helen Hilgersom,
wedstrijdsecretaresse bij TAVENO. Helen was jarenlang een bevlogen- en drijvende kracht binnen
onze tuigpaardensport en wij zullen haar dan ook heel erg gaan missen. Wij wensen haar partner
Johan en haar familie heel veel sterkte met dit grote verlies. De rouwkaart kunt u terugvinden op
onze website.
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Afgelopen winter hebben wij als VERT bestuur een aantal keren vergaderd ter voorbereiding van het
aankomend seizoen. Door de gezondheidscrisis zullen we moeten afwachten in hoeverre we moeten
terugkomen op genomen besluiten.
Het is spijtig dat het nationaal concours te Groningen na een lange traditie van 162 jaar niet meer zal
worden verreden.
Reden hiervan is dat de Gemeente Groningen niet langer bereid was om het terrein beschikbaar te
stellen en het evenement financieel te willen steunen. Wij gaan ons er voor inzetten om met een
groep liefhebbers volgend jaar dit evenement terug te krijgen in Groningen op een nader vast te
stellen datum buiten het Gronings Ontzet om.
3 oktober hopen we een afsluitend evenement te houden en wel in de recent geopende
evenementenhal te Tolbert.
Naast een hele serie VERT kampioenschappen en een nieuwelingenklasse zullen hier ook een aantal
kampioenschappen vanuit andere disciplines worden verreden en zullen wij proberen het seizoen
ondanks de vele tegenslagen sportief te kunnen afsluiten.
Ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de opstelling van (nieuwe) juryleden heeft u kunnen
waarnemen dat enkele personen rondom de persoon van de heer Jaap van der Meulen de media
hebben opgezocht.
De disciplineverenigingen hebben er voor gekozen om inhoudelijk niet naar de media te reageren
maar kunnen ons niet vinden in hetgeen is gesteld.
De jurylijst en de concept juryindeling is inmiddels gereed. Verhinderdagen worden momenteel
verwerkt waarna wij de definitieve juryindeling op onze website kunnen publiceren.
In de Commissie Aangespannen Sport nemen Lammert Tel en Leendert Veerman deel vanuit de
VERT.
Vanuit onze discipline zijn een aantal voorstellen gedaan om het disciplinereglement te wijzigen. Dit
zijn onder meer:
•
•
•
•
•

Geen verplichting tabletjurering nationale concoursen
Verbod op oornetjes/kapjes
Toevoegen opzetteugel aan harnachement
Aanpassing kleding groom naar kostuum (zonder hoed) of in wit
Handhavingssysteem gele en rode kaart

De voorgestelde wijzigingen liggen nu ter accordering bij de KNHS.
Het overleg tussen de verschillende disciplineverenigingen binnen de Commissie Aangespannen
Sport en mw. Waardenberg (opvolgster van de heer Coppoolse) van de KNHS loopt goed.
Op directieniveau loopt het overleg moeizaam. Zo heeft de KNHS in onze ogen onvoldoende
uitwerking gegeven aan de in oktober gemaakte afspraken omtrent de juryleden. In plaats van
afrondende gesprekken te voeren voor eind 2019 zijn in januari alle jurylicenties met twee jaar
verlengd.
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Daarnaast heeft de Commissie Aangespannen Sport een voordracht gedaan voor de ledenraad als
opvolger van Jaap van der Meulen in de persoon van Henk Lassche en wordt deze benoeming
aangehouden en kennelijk gekoppeld aan overeenstemming over de statuten van onze vereniging.
Deze overeenstemming is er nu niet en door de gezondheidscrisis is een en ander behoorlijk in de
vertraging gekomen.
Het gaat te ver om in detail te treden over de voorwaarden die de KNHS stelt ten aanzien van onze
vereniging (overname modelbepalingen) maar in het belang van de zelfstandigheid van onze
vereniging kunnen wij hier niet voetstoots mee akkoord gaan.
Wij willen verder iedereen veel sterkte wensen de komende tijd en zullen jullie blijven informeren.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VERT
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