
Notulen jaarvergadering standaardrijden van Kring Maasland gehouden op maandag 06-01-2020 in 

het gildehuis van St Hubertus te Drunen. 

 

Aanwezig waren vertegenwoordigers c.q. standaardrijders van de navolgende gilden: St Antonius – 
St Sebastiaan Udenhout, St Joris Geffen, St Blasius Heusden, St Antonius – St Barbara St 
Michielsgestel,            St Joris – St Barbara Gemonde, St Antonius – Abt Vorstenbosch,  St Barbara 
Veghel, St Antonius- St Catharina Nistelrode, St Willebrordus Heeswijk, St Lambertus Maren- 
Kessel, St Hubertus Drunen, St Antonius-Abt Nuland, St Joris Berlicum.   
Van de kring overheid is Ton den Teuling en Gerrie van der Schoot aanwezig.  

1: Opening: Door Jo van Heel, i.v.m. het overlijden van de voorzitter, heet allen welkom opent 

met de groet G.Z. J. CHR. en wenst ieder een fijne vergadering toe. 

Als eerste wordt er stilgestaan bij het overlijden van Ad Smits, met 1 minuut stilte. 

 
2: overlijden Ad Smits. Ad was sinds 1989 voorzitter van de kringcommissie kringmaasland en zeer 
gewaardeerd door zijn kennis van zaken in het gildewezen. Door Ton den Teuling, werd een bedankje 
uitgesproken aan alle standaardrijders van de zeer mooie afscheidsgroet aan Ad. 

3: Verslag van de vergadering 07 Jan 2019 en Jaarverslag 2019. Deze worden zonder op - of 

aanmerkingen goedgekeurd. 

4:Ingekomen stukken, niets ingekomen 

 
5: Verkiezing Commissielid. Voorstel vanuit de commissie, om op aan ander wijze dit te bespreken 
i.v.m. het overlijden van Ad Smits. Wij als commissie hadden 3 personen in gedachten welke de vrij 
gekomen plaats zouden kunnen invullen, te weten  Cor Geenen, Martien Westelaken en            
Hendrik van Esch. 
Na de vraag gesteld te hebben wie er interesse in had was er niemand bereid om tot de commissie 
toe te treden. willen ze alle 3 niet tot het bestuur toetreden. Men wil graag bekijken op de gilde dag 
hoeveel werk het inhoudt en dat men dan mogelijk wel kan in zien hoeveel werk het is en mogelijk 
als een ondersteunende taak wel in het commissie wil. Daarna zal men er over nadenken. Wij komen 
erop terug bij de volgende vergadering en hopen dan de commissie voltallig te maken. 
 
6: Kring gildedag, 31 mei St Antonius Abt Nuland. Gerrie van de schoot deelt tekeningen uit van de 
locatie en de optocht. Duidelijk dat de standaardrijders een goede parkeerplek hebben waar men 
met de trailers kan staan. Het toernooiveld wordt zaterdag uitgezet en gekeurd. Verder is er de 
mogelijkheid op het hoofdveld het ringsteken te houden. Wel dan nog opbouwen. Optocht, deze is 
nog niet duidelijk wel kant men op gaat links of rechtsom. Daarin komt wel een locatie waar de 
standaardrijders kunnen instappen in de optocht. Informatie volgt z.s.m. 
Prijsuitreiking is op het hoofdveld 

7: wijzigingen beoordelingenformulier toernooiveld. 

Er is nog een mail verstuurd van de informatie / aanpassingen. Er worden nog formulieren 
uitgedeeld. De aanpassingen zijn uitgebreid naar 10 punten voor de optocht en 10 punten voor het 
toernooiveld. De aanwezige waren positief over de veranderingen. Men had wel wat opmerkingen 
over sommige punten 
Opmerkingen: Optocht; 
Beoordelen: voorstel geldt alleen met de optocht. 



 
Toernooiveld, Punt 9: De harmonie van man en paard.  
Wat te doen bij gelijk aantal punten, moet wel beter worden omschreven en voorstel is dat we op 
het toernooiveld de gene met hoogtse punten tellen en dat is dan eerste prijs. 
Ook het voorstel om de standard in de optocht te jureren, is eerlijk ten opzichten van het 
toernooiveld  (voorbeeld de wind)  Iedereen vond dit een goed idee.   
Ook werd er besproken om dit document te gebruiken voor de gildedag in Nuland.  
We nemen de opmerkingen mee naar de Federatie vergadering. 
 Wel zal er een zeer goede instructie moeten zijn naar de juryleden 
 
 
8: wat er verder ter tafel komt.  Geert Moonen, wij als kring Maasland hebben als enigste kring een 
prijzen stelsel voor optocht en toernooiveld moeten we dit zo laten of wijzigen, na enige discussie 
hierover word besloten dit zo te laten.  
Heeswijk: Men wil weer een brabantse standaardruiters dag organiseren. Zal zijn in de maand juni 
2021 als men nog ideeën heeft graag even melden. Zodat we een mooie dag van kunnen maken. 
Gilde st Babtist heusden. Men wil als het mogelijk is met 2 standaardrijders mee rijden!  Voorstel is 
dat mogelijk zou kunnen zijn als een ander gilde dat vraagt. Wel zal dit buiten de prijzen vallen. Wel 
graag melden aan de organisatie i.v.m met de jury formulieren. Geld ook voor het toernooiveld dat 
men buiten mededingen er aan mee kan doen. Melden bij de jury. 
Men vroeg ook of er de mogelijkheid was om een opleiding / advies kan krijgen. Dat miste men wel 
en zou fijn zijn als dat kan om dan de jeugd meer stimulans te geven voor het standaard rijden.           
Wij als commissie zijn bereid om hierin begeleiding te geven.  
Er worden telefoon nummer gedeeld en afspraken gemaakt. 
 
 
9: Rondvraag ( geen) 
 
Ton den Teuling bedankt, namens kring Maasland, onze commissie voor de verrichten 
werkzaamheden 
 
10: Sluiting: Na de datum, 4 januari 2021, geprikt te hebben voor de volgende jaarvergadering,       
sluit Jo van Heel lid van de commissie, de vergadering met de groet G.Z.J. Chr.  
 
 
 
 
 
Voorzitter:                                                                                  Secretaris: 


