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Organisatie. 
De organisatie van Mencompetitie 2008 is in handen van Stichting Mencompetitie Nederland, 
domicilie kiezend te Helmond, ingeschreven bij KvK onder nummer 17218714 
 
Openstelling competitie. 
Mencompetie 2008 is opgesteld voor: 

o Alle KNHS startkaarthouders welke startgerechtigd zijn in klasse 4 
o Alle KNHS gastlicentiehouders welke startgerechtigd zijn in klasse 4 

Mencompetitie 2008 omvat alle wedstrijdklassen te weten: 
o enkelspan pony klasse 4 
o tweespan pony klasse 4 
o vierspan pony klasse 4 
o tandem paard en pony klasse 4 
o enkelspan paard klasse 4 
o tweespan paard klasse 4 
o vierspan paard klasse 4. 

 
Inschrijving. 
Startgerechtigde menners (hierna te noemen: deelnemer) kunnen zich inschrijven voor deze 
competitie middels het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van dit reglement. 
Middels ondertekening van dit reglement geeft de deelnemer tevens te kennen op de hoogte te 
zijn van de strekking van dit reglement en zich aan dit reglement te onderwerpen. 
 
Omvang competitie. 
Mencompetitie 2008 omvat de volgende KNHS, klasse 4 menwedstrijden: 

o Zelhem (nationaal) Achterhoekse Paardendagen   9 t/m 12 mei 2008 
o Uden/Veghel      24 en 25 mei 2008 
o Exloo       14 en 15 juni 2008 
o Heijenrath / Driving Event Zuid Limburg  12 en 13 juli 2008 
o Tilburg /  Menwedstrijd Tilburg   16 en 17 augustus 2008 
o Deurne        27 en 28 september 2008 

De deelnemers zijn niet verplicht aan alle wedstrijden van deze competitie deel te nemen (zie 
artikel 4c). 
 
Sponsoring.
Stichting Mencompetitie Nederland spant zich in om het beschikbare prijzengeld te verhogen 
middels het werven van sponsoren voor de verschillende rubrieken. 
De deelnemer aan Mencompetitie 2008 verplicht zich (in de voorkomende gevallen) de door de 
sponsor(en) beschikbaar gestelde rijtuignummers met reclame-uitingen van de betreffende 
sponsor(en)  tijdens alle wedstrijdonderdelen (duidelijk zichtbaar) als rijtuignummer te voeren. 
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De mencompetitie. 

1. Uitgangspunt voor deze competitie is de officiële uitslag zoals deze op het einde van 
iedere wedstrijd wordt opgesteld, na het verwerken van de protesten etc. 

2. In geval van langlopende protesten of andere onduidelijkheden, hanteert de 
mencompetitie de uitslag zoals deze 48 uur voor aanvang van de laatste 
competitiewedstrijd bekend is. 

3. De winnaars van de rubrieken krijgen de onderstaande punten: 
o enkelspan pony   10 punten 
o tweespan pony   10 punten 
o vierspan pony   25 punten 
o tandem    10 punten 
o enkelspan paard   20 punten 
o tweespan paard   25 punten 
o vierspan paard   25 punten 
 

4.  Per wedstrijdrubriek wordt een competitiestand bijgehouden, waarbij: 
a. de winnaar het maximale aantal punten krijgt dat voor de rubriek van toepassing is: 

nummer twee één punt minder dan de winnaar; nummer 3 twee punten minder 
enz. enz. tot en met de laagst gekwalificeerde deelnemer; 

b. deelnemers die vrijwillig opgeven of gediskwalificeerd worden krijgen 5 punten 
minder dan de laagst geklasseerde uit hun rubriek; 

c. rijders die niet hebben deelgenomen krijgen 0 punten toegeschreven voor iedere 
niet gereden wedstrijd. 

d. Rijders die (in de voorkomende gevallen) de beschikbaar gestelde rijtuignummers 
(met sponsoruiting) niet voeren worden bestraft met 5 strafpunten per 
wedstrijdonderdeel waarin de overtreding zich voordoet. 

5. Na afloop van de laatste deelnemende wedstrijd wordt per rubriek een klassement 
opgemaakt, waarbij het slechtste (lees: laagste getal) resultaat wordt geschrapt. Diegene 
die vervolgens het hoogste aantal punten heeft verzameld is winnaar, gevolgd door de op 
een na hoogste score etc. etc. 

6. In geval van een gelijke plaatsing op basis van het aantal verzamelde punten worden in 
aflopende volgorde de volgende criteria getoetst: 

a. de deelnemer met de meeste deelnames aan wedstrijden van de mencompetitie 
wordt hoger gekwalificeerd; 

b. de deelnemer die in een onderlinge vergelijking het vaakst hoger is geklasseerd, 
wordt hoger gekwalificeerd ten opzichte van zijn opponent; 

c. de deelnemer met de laagste som van strafpunten, gerekend over de 
wedstrijduitslagen die beiden hebben gereden, wordt hoger gekwalificeerd. 

 
Prijzengeld. 

1. De totale som van het totaal beschikbare prijzengeld wordt verdeeld onder de rubrieken 
volgens de volgende verdeelsleutel: 
Rubriekwaarde *  
o 1 * gemiddeld aantal deelnemers per competitiewedstrijd = waarde enkelspan pony 
o 2 * gemiddeld aantal deelnemers per competitiewedstrijd = waarde tweespan pony 
o 4 *gemiddeld aantal deelnemers per competitiewedstrijd = waarde vierspan pony 
o 3 * gemiddeld aantal deelnemers per competitiewedstrijd = waarde tandems 
o 2 * gemiddeld aantal deelnemers per competitiewedstrijd = waarde enkelspan paard 
o 4 * gemiddeld aantal deelnemers per competitiewedstrijd = waarde tweespan paard 
o 8 * gemiddeld aantal deelnemers per competitiewedstrijd = waarde  vierspan paard 
Door de waarde per deelnemende rubriek te delen door de totale som is het percentage 
te bepalen dat de betreffende rubriek toekomt (waarde rubriek / totale som waarde 
rubrieken * 100% * totaal prijzengeld) 
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2. Per rubriek wordt vervolgens het beschikbare prijzengeld verdeeld naar rato van de 
gemiddeld aantal deelnemers van de competitiewedstrijden per rubriek volgens de 
onderstaande tabel: 
gem.rubrieksgrootte nr 1 nr. 2 nr 3 nr.4 nr.5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 
t/m 3 deelnemers 0 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
t/m 5 deelnemers 60 % 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
t/m 10 deelnemers 50 % 35% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 
t/m 15 deelnemers 45 % 30% 15% 10% 0% 0% 0% 0% 
t/m 20 deelnemers 35 % 25% 15% 12% 8% 5% 0% 0% 
t/m 30deelnemers 25 % 20% 17% 14% 11% 8% 5% 0% 

3. het bestuur behoudt zich het recht voor de rekenkundig bepaalde bedragen aan 
prijzengeld in redelijkheid, naar goeddunken, af te ronden. 

4. Prijzengeld dient persoonlijk door de winnaar afgehaald te worden op een door de 
organisatie te bepalen moment; in beginsel tijdens de prijsuitreiking van de laatste 
deelnemende wedstrijd. 

5. De winnaar tekent voor ontvangst van het prijzengeld, desgewenst kan naar een 
legitimatie worden gevraagd.  

6. Prijzengeld wordt door de stichting bruto uitgekeerd en de winnaar van het prijzengeld is 
zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele fiscale afdrachten en andere vereffeningen. 

7. Prijzengelden welke niet tijdens de prijsuitreiking door de winnaar(s) persoonlijk worden 
afgehaald vervallen aan de organisatie en worden toegevoegd aan het prijzengeldfonds 
voor het opvolgende jaar. 

 
Algemeen. 

1. Deelname aan deze mencompetitie leidt niet tot een voorkeursbehandeling in welke vorm 
dan ook op individuele wedstrijden die deelnemen aan deze mencompetitie. 

2. Deelname aan deze mencompetitie heeft geen invloed op de autonome rechten van 
menwedstrijden om deelnemers te weigeren, te late inschrijvingen te negeren, een 
maximaal aantal deelnemers op voorhand vast te stellen of dergelijke. 

3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van de 
stichting in een gezamenlijke zitting bijeen. Hun uitspraak is bindend en kent geen beroep. 

 
Inschrijving deelnemers. 
Hierbij geef ik te kennen deel te willen nemen aan Mencompetie 2008 zoals hiervoor omschreven 
en gereglementeerd: 

Naam. __________________________________________________________________ 
 
Straat. __________________________________________________________________ 
 
Postcode. ______________________  Woonplaats. ___________________________ 
 
Telefoon. ________________________________________________________________ 
 
E-mail. __________________________________________________________________ 
 
Deelnemend in de rubriek enkelspan / tweespan / vierspan / tandem 
    Paard / pony 
 
Rijtuignummer. __________________________ 
 
Datum. ______________________________  Handtekening. ________________________ 
 
Inschrijvingen ingevuld en ondertekend faxen naar 013-5.444.604  
of zenden naar: Anton van Duinkerke2laan 2, 5081 SG Hilvarenbeek 


