
Hervorming SWM 



Agenda 
 
 

1. De sportfora 
 

2. Het proces richting besluitvorming 
 

3. De hervormingsplannen 
 

4. Belangrijke data 



1. De sportfora 
Het Menforum 
• bestaat uit 2 afgevaardigden vanuit ieder district  
 (gekozen/benoemd door ALV) 
• is verantwoordelijk voor de (door) ontwikkeling van de  
 discipline mennen en vertaalt dit in sportbeleid 

 
Regionale klankbordgroepen 
Ieder district heeft een klankbordgroep die de 2  
forumleden adviseren 
 
Technische Commissie 
• Belangrijkste taak ontwikkelingen binnen de FEI  
 monitoren en waar nodig op inspelen 
• Gevraagd en ongevraagd het Menforum adviseren  
 over ontwikkelingen in de sport 



2. Het proces richting besluitvorming 
• 23 februari menforum bijeenkomst over de toekomst  
 van de sport 
• 30 maart brainstormavond (Menforum,  
 bondscoach en klankbordgroepen) 
• regionale klankbordgroep praat verder door over  
 brainstormavond 
• 8 juni ontwikkeling denkrichting hervorming SWM 
• klankbordgroep vanuit Menforum en TC werken e.a.  
 gezamenlijk uit 
• regionale klankbordgroepen spreken hier ook over 
• 27 september menforum neemt besluit om  
 denkrichting hervorming SWM invulling te gaan geven  
• Klankbordgroep werkt details nader uit en presenteert  
 deze 13 december aan het voltallige forum 

 

 

 

 

 



3. Hervormingsplannen 
 
Huidige situatie  
• Er zijn ongeveer 1500 mensen met een startlicentie  
 mennen (+/- 800 starten SWM) 

 
• Er zijn 4 klasse niveaus 

 
• Weinig niveau opbouw in de verschillende klassen 

 
• Voor een beginnende wedstrijdmenner zijn de  
 parcoursen te complex 

 
• Organisaties schrijven vaak alle rubrieken uit om maar  
 deelnemers te krijgen, wat resulteert een veel kleine   
 rubrieken (weinig competitie en veel prijzen) 
 
  



3. Hervormingsplannen 
 
Huidige situatie  
 
• Er verdwijnen steeds meer categorie 1  
 wedstrijden van de kalender (nog maar 6 over) 

 
• Te veel drempels om naar klasse 4 te promoveren 

 
• De competitie in klasse 4 is beperkt (i.v.m. beperkt  
 aantal actief nationaal startende menners) en  
 beperkte wedstrijdaanbod 
  



Wat willen we bereiken?  
 

• Aantal klassen passend bij het aantal menners (max.  
 3 klassen) 

 
• Klassen/niveaus die qua opleiding  
 menner/paard goed op elkaar aansluiten 

 
• Laagdrempeligere instroom voor beginnende  
 wedstrijdmenners 

 
 



Wat willen we bereiken?  
 

• Een hoogste nationale klasse met voldoende  
 deelnemers voor een sterke onderlinge  
 competitie en voldoende wedstrijdaanbod 

 
• Meer diversiteit in wedstrijd aanbod (bijv. wedstrijd  
 voor alleen pony’s, dit bevordert de competitie)(geeft  
 parcoursbouwers ook de mogelijkheid iets te doen) 

 



Wat gaan we doen om dit te bereiken? 
Algemeen 
• In alle klassen zijn luchtbanden toegestaan 
• Helmplicht tijdens alle onderdelen 
• Geen strafpunten meer voor het niet dragen  
 schootskleed en handschoenen 
• Promotieplicht 
 
Proef A 
• (nieuwe) klasse 1 en 2 rijdt KNHS proeven 
• (nieuwe) klasse 3 rijdt FEI dressuurproef of de KNHS  
 proef klasse 3 (in 1 klassement 
• 3 juryleden aan de ring bij klasse 3  
• Alle dressuurproeven mogen voorgelezen worden 

 



Wat gaan we doen om dit te bereiken? 
 
Proef B 
 
• (nieuwe) klasse 1 rijdt max. 4 hindernissen (A t/m F) of  
 6 hindernissen (A t/m D) 
 
• (nieuwe) klasse 3 rijdt in de trajecten A en B de FEI  
 snelheden 



Proef C 
 

• (nieuwe) klasse 1 en 2 (ook L en M) vereenvoudigen: 
1. Het parcours voorwaarts te bouwen 
2. Aantal meervoudige hindernissen limiteren 
3. Snelheidstabel iets bijstellen 
 
• (nieuwe) klasse 3 deelnemer heeft twee opties: 
 FEI-snelheid of KNHS-snelheid  
 
• (Vanaf 2018) De kegels worden bij marathonwagens  
 gezet op 128cm +30/25/20cm. Voor presentatie  
 rijtuigen geldt FEI-maat  

 
 



aanpassingen snelheden tabel vaardigheid 
  Klasse 1 

Klasse L 

Klasse 2 

Klasse M 

Klasse 3 KNHS 

Klasse Z 

Klasse 3 FEI  

Klasse ZZ  

  

Enkelspan 

pony 

240 

235 

240 250 260 

Tweespan 

pony 

240 

235 

240 245 250 

Tandem 

pony 

220 

210 

220 230 240 

Vierspan 

pony 

220 

210 

220 230 240 

Enkelspan 

paard 

240 

235 

240 245 250 

Tweespan 

paard 

230 

210 

230 

220 

240 

235 

250 

Tandem 

paard 

220 

210 

220 230 240 

Vierspan 

paard 

220 

210 

220 230 240 



Paarden welzijn 
 
Minimumleeftijd paard: 
4 jaar  DR-VA t/m klasse M 
5 jaar (DR-VA Z en ZZ) en SWM klasse 1 
6 jaar  (SWM klasse 2 en 3)* en minimarathon * 
* Dit betreft een denkrichting 
 
Stokmaat pony 
Enkelspannen klasse 3 moeten minimaal 120 cm. 
Meerspannen klasse 3 moeten minimaal 108 cm.  
 



Kampioenschappen 
 
• (nieuwe) klasse 1 en 2 strijden op het KNHS- 
 kampioenschap voor de titel 
 
• (nieuwe) klasse 3 strijdt op het NK voor de titel 



 Organisatorische inrichting  

 
• Landelijke SWM kalender  

 
• Er komt een organisatorenoverleg SWM  

 
• Geen categorie 1 wedstrijden meer 

 
• Alle juryleden mogen alle klassen jureren** 

 
• Alle parcoursbouwers mogen voor alle klassen  
 bouwen*** 
 
**  indien minimaal 3 jaar ervaring 
*** indien minimaal 5x SWM gebouwd 



Beoogde stimulering door hervorming SWM:   
• Laagdrempeligere instroom voor beginnende menners 

 
• Klasse 1 krijgt ook kampioenschap 

 
• Sterkere competitie in hoogste klasse 

 
• Kans op een meer uitgebalanceerde wedstrijdkalender  
 en diversiteit in aanbod 

 
• Geen hogere kosten om hoogste klasse uit te  
 schrijven 

 
• Alle nationale officials mogen in alle klassen fungeren.  
 Geen status verschillen op nationaal niveau 



Belangrijke data 
Activiteiten 
 
•  7 december organisatorenoverleg SWM 
• 13 december vergadering Menforum, besluitvorming  
 laatste details 
• 19 februari strijd der districten 
            
Bijscholingen          wanneer? 
• parcoursbouwers         18 februari 2017 
• juryleden dressuur      18 en 26 maart 2017 



VRAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 


