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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR d.d.  
16 JUNI 2022 

 
DAGORDE :  

 
1 Welkom door de Voorzitter 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2  VERSLAG VORIGE VERGADERING dd 17 Mei  2022 
- Geen opmerkingen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 DRESSUUR 

- Quid dressuur Bosscherhof ? 
- Km-vergoeding officials : dit jaar blijft de max van 75 km behouden – alle rechters zijn 

verwittigd van deze maatregel (geen reactie) 
- Nieuwe versie Kampioenschap is wel degelijk voor 2023 en nog niet voor dit jaar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. BESTUURLIJKE AGENDAPUNTEN – J-M 

 
A Tellingen Ruiters en paarden : zie bijlage ter plaatse 
B Tellingen Licenties - stemmen : nihil 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. SPORTIEVE AGENDAPUNTEN 

A WEDSTRIJDBEOORDELINGEN 
- Zie bijlage ter plaatse 

- Breugelhoeve : opvolgen bemanning secretariaat 
 

B AANTALLEN DEELNEMERS 
- Zie bijlage ter plaatse 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6. FINANCIEEL VERSLAG - Jean  
- Geen opmerkingen kastoestand 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

ALLERLEI – VRAGEN 
 

1 JEANKE :  Chrono + Equipe 
- Programmering van Equipe naar onze chronos is in orde 
- Voldoende testen en tijdig vragen stellen aan Thom of Ward of …. 
- Beslist werd om twee laptops te kopen voor bediening door Tijdopnemers – Peter zorgt 

hier voor 
Deze worden in bewaring gehouden door Jeanke en Louis 

- Jeanke, Louis en J-M hebben wat ‘gespeeld’ met het programma en dat loopt vlot – wel 
nog wat oefenen zodra de laptops er zijn  en het programma er op geïnstalleerd is 

- Enkele bevindingen :  
- Werkt vlot  
- Tijdopnemer geeft met + en -, of met functietoetsen de resultaten in 
- Rechter van de proef is verantwoordelijk voor de bel voor 45 (30) sec – hij stopt de 
chrono bvb bij weigering met afbraak (Tijdopnemer geeft weigering en F2 voor de zes 



seconden in – wordt automatisch bijgeteld) 
- Speaker (+ laptop) doet de wijziging van paard of ruiter of ander startnummer : kan ook 
gewoon a la minute tijdens het rijden van de proef (na “verzenden”’ is dat zichtbaar 
- Indien verkeerde combinatie aan het rijden is en de tijd loopt is het aan de Tijdopnemer 
om gewoon de juiste combinatie aan te klikken en dat wordt onmiddellijk aangepast tijdens 
het rijden 

- OPLETTEN blijft natuurlijk altijd de boodschap 
 

2 J-M : Kampioenschappen ponys 
- Wat bij zeer weinig deelnemers in één reeks 
- Beslissing : indien er voor een finale MINDER dan 5 (verschillende) ruiters zijn dan worden 

twee hoogtes samengevoegd met handicap (en dus 1 podium) 
Zal zo al in reglement gezet worden en gepubliceerd op de website in reglement Ponys 
artikel 3.8 § 3 
 

3 Johan : voor 2023 – 4 jarige Paarden  
- Mogen vanaf begin seizoen al starten in alle reeksen tot en met de A = 95 cm zonder het 

statuut van 4 jarige te verliezen voor deelname aan het kampioenschap 
- Wel uiteraard maar deelname aan 1 kampioenschap 

 
5 Timmy : EHBO 

- Opnieuw ter sprake brengen wat betreft de aanwezigheid van een erkende Hulpdienst die 
ook ENKEL maar EHBO’er is en geen andere taken vervult, zodat er ook geen wachttijd of 
zoektocht is naar deze persoon  

- Verder bekijken en uitwerken 
 
 

 Volgende vergadering : DONDERDAG 28 Juli  om 19.30 in DIEPENBEEK, Helstraat 85 
 


