


MALAISE IN DE MENWERELD?
INTERNATIONAAL

Net voor de algemene vergadering van de FEI 
in Zuid-Afrika, lieten een 35-tal actoren uit de 
internationale menwereld (topmenners, 
juryleden, parkoersbouwers, stewards, 
organisatoren, sponsoren, …) een protestbrief 

op het bureau van de secretaris-generaal van de FEI, 
Mevr. Sabrina Ibanez, belanden. Katalysator van deze 

kettingbrief was niemand minder dan de meervoudige 
wereldkampioen vierspannen Boyd Exell. Hij stak het 
ongenoegen van velen niet onder stoelen of banken aangaande 
tal van hete hangijzers en dossiers die de FEI-mencommissie de 
laatste jaren creëerde en niet tot een goed einde kon brengen. 
Tal van geplande veranderingen passeerden de revue van de 
algemene vergadering niet en weinig vernieuwingen werden 
goedgekeurd. Aangaande het gewicht van de koetsen 
(veiligheid) diende de FEI zelf een stap terug te zetten op haar 
in 2022 genomen beslissing en zal vanaf 2023 het reglement 
van 2021 hernomen worden… De oude gewichten blijven dus 
van toepassing! 

FEI-MENCOMMISSIE NEGEERT DE VRAGEN
Onverbloemd stelt de klachtenbrief dat het bestuursorgaan 
van de internationale mensport vragen, verzuchtingen 
en opmerkingen negeert en naast zich neerlegt. Nieuwe 
dressuurproeven, formats van wedstrijden e.d. worden 
gepubliceerd, zelfs als de meerderheid van het jurycorps op het 
hoogste niveau over deze proeven negatief adviseerde. Zo was 

Voor de algemene vergadering 
van de FEI van 10-13 november 
werden kritische vragen aan de 

mencommissie en het bestuur 
van de FEI gericht.

Sabrina Ibanez, kreeg als secretaris-generaal net voor de 
algemene vergadering een pittige klachtenbrief op haar 
bureau, van meer dan 35 gerespecteerde stakeholders in 
het mennen, om de nieuw geplande beslissingen niet aan 
te nemen. Blijkbaar had dit succes want veel zaken werden 
niet doorgevoerd of in de tijd verschoven.
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voorzien dat de tweespannen in hun dressuurproef ook moesten 
galopperen. 

Onomstotelijk staat vast dat er duidelijk minder atleten 
op het hoogste niveau nog de sport beoefenen. Het WK in 
Pratoni (ITA) kende nog maar 35 vierspannen die deelnamen. 
In vergelijking met de WEG in Caen, goed 8 jaar ervoor, een 
terugval van bijna 25% minder deelnemers! Ook de publieke 
opkomst voor dit WK, in een gedegen sportief technische 
infrastructuur, was ondermaats. 

De organisator van Drebkau (GER) die het WK tweespannen 
in 2019 nog organiseerde, haakte dit jaar ook al af. Officials 
van het hoogste niveau (jury, parkoersbouwers, …) gooien 
de handdoek in de ring omdat de verplichte administratieve 
opvolging eerder over administratieve procedures gaat dan 
over inhoudelijke opvolging van de sport. Velen ervaren dit als 
betutteling. De computer bepaalt het niveau van je kennis van 
het Engels, en dat primeert soms boven de vakkennis van de 
sport! En dan zie je dat collega officials die amper of geen goed 
Engels spreken, wel het hoogste niveau behaald hebben?

Wolfgang Asendorf (GER), de parkoersbouwer die de laatste 
jaren steeds op het hoogste niveau CAIO Aken bouwde, stopt 
ermee! Zijn Duitse collega jurylid Rainer Wannenwetsch vroeg 
eerder terecht in gespecialiseerde media: “waarheen gaat de 
mensport?” Hij wil ook al niet meer jureren! Kenners merken 

terecht op dat bij de FEI enkelspan dressuurproef schouder 
binnenwaarts getoond moet worden. Iedere rechtgeaarde en 
goed opgeleide dressuurkenner weet dat schouder binnenwaarts 
enkel vanuit de verzameling verkregen wordt en dient uitgevoerd. 
Manifest tegen deze basisregels van de dressuurmatige opleiding 
vraagt de FEI-mencommissie deze schouder binnenwaarts te 
beginnen vanuit de arbeidsdraf. Begrijpen wie begrijpen kan?

100 X 40 M PISTE?
Ellenlang waren de discussies over de grootte van de 
dressuurpistes. 80 x 40 m moest de nieuwe standaard worden 
voor alle reeksen. Dit kan voor vele organistoren betere 
mogelijkheden geven en voor de ponyproeven is dit zeker 
een betere standaard. Na de protestbrief besliste de FEI dat 
enkel voor de reeks vierspan paarden (H4) voor het WK de 
piste verplichtend 100 x 40 m moet zijn, maar alle andere 
wedstrijden, zelfs de kwalificaties, mogen op 80 x 40 m 
verreden worden. Dezelfde proef met bogen en slangenvoltes 
in dressuurringen van een verschillende grootte? Twee maten 
en twee gewichten? Geen consequente oplossing. Net zoals de 
reglementen al zoveel de laatste jaren gewijzigd, aangepast, 
teruggefloten en veranderd werden… 

Weinig doortastendheid en consequente beslissingen die 
gedragen zijn door de meerderheid van de stakeholders.

NIEUWE SCORING?
Terecht is in deze samengestelde veelzijdige sport (dressuur, 
marathon en kegels) de regelgeving en de manier van punten 
tellen voor het grote niet kennerspubliek niet makkelijk, zelfs 
moeilijk te verstaan. Mogelijk is het de reden waarom het grote 
publiek afhaakt voor de buitenwedstrijden. Daarom doktert de 
FEI al jaren aan een nieuw scoringssysteem. Commissievoorzitter 
Karoly Fugli (HUN), die naast de verantwoordelijkheid voor de 

De meervoudige wereldkampioen en wereldbekerwinnaar, 
Boyd Exell, stak hard zijn vinger op om de 
FEI-mencommissie terug te fluiten op de geplande 
reglementswijzigingen. Hij sprak voor meer dan 35 
stakeholders die de klachtenbrief mee ondertekenden. 
(Foto: FEI/Leanjo de Koster)
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mensport professioneel op het hoogste jumpingniveau jureert, 
slaagde er niet in dit stokpaardje te realiseren. Geen enkele 
FEI-menwedstrijd deed in 2022 de poging of de moeite om dit te 
proberen, hoewel via onze Belgische softwarespecialist Philippe 
Liénaert al veel moeite en investeringen gedaan werden. Fugli 
begint aan zijn laatste jaar als commissievoorzitter en dient eind 
2023 zijn sjerp na 12 jaren (het maximum volgens de FEI-regels) 
door te geven. Veel animo en doortastendheid zal er in 2023 van 
de FEI-mencommissie niet te verwachten zijn. 

De brief is duidelijk en we vatten samen: “Deze brief sturen 
we omdat tal van inspanningen en meetings met de 
commissievoorzitter en de directeur van het departement 
jammer genoeg weinig gevolg of opvolging kreeg”. 
De verbolgen schrijvers, werden dan door de FEI op de 
algemene vergadering gehoord. Tal van wijzigingen die in de 
pipeline zaten, werden teruggeschroefd! 

GEEN BK IN 2023
Ondertussen zijn de kalenders opgemaakt. Jammer genoeg voor 
2023 geen organisator die het BK nog wil organiseren. Vorig 
jaar diende al intens gelobbyd en financieel tussengekomen 
door PSV om organisator Wim Heylen in Booischot over de 
streep te trekken. Nu staan we voor de voldongen feiten en dient 
conform de Belgische aanpassingen van het FEI-reglement 
een alternatief voorgesteld. Ofwel de regelmatigste menner, 

zoals bij de Beker van België over meerdere wedstrijden, op 
het einde van het seizoen kampioen verklaren. Of sommige 
reeksen aan nationale wedstrijden voor een éénmalige 
kampioenenstrijd koppelen?

BORNEM WEER INTERNATIONAAL
Van 17 tot 21 mei 2023 organiseren 
De Schelderuiters een CAI 3* in 
Bornem. Naast de 3* rubrieken voor 
enkel- en tweespan paarden en alle 
pony rubrieken kunnen menners zich 
ook inschrijven voor een 2* 

wedstrijd. Dit wordt de tweede editie van Bornem 
internationaal, meteen de enige FEI outdoor competitie in ons 
land in deze sporttak. Hun eerste editie dateerde van 2019. 
Tal van kampioenen hebben in Bornem hun thuisbasis, zoals 
Nico Van Praet (H2). Daarom stellen ze de wedstrijd voor deze 
reeks speciaal open als aanloop naar de WK tweespan paarden.

FEI-KAMPIOENSCHAPPEN 2023
Voor de Belgische menners staan er volgend jaar drie 
kampioenschappen op de kalender. De chef d’équipes van de 
respectievelijke reeksen werken daar naartoe.
- Exloo (NED) - vierspan paarden  23 – 28/08
- Oirschot (NED) - pony’s alle reeksen  30/08 – 3/09
- Haras du Pin (FRA) - tweespan paarden  27/09 – 1/10 

WERELDBEKER VIERSPAN MECHELEN
Het jaar wordt traditioneel weer afgesloten met de 
wereldbeker indoor in de Nekkerhal. Als laatste wedstrijd van 
deze 40ste editie zullen de vierspannen de overgang van oud 
naar nieuw inluiden. Zorg dat je erbij bent en tijdig je kaarten 
reserveert. 

Mark Wentein - Foto: FEI / Richard Juilliart 

Karoly Fugli (HUN) begint aan zijn laatste jaar als 
voorzitter van de mencommissie bij de FEI. Naast de 
verantwoordelijkheid voor het mennen, is hij professioneel 
een jurylid jumping op het hoogste niveau. Maximum 
twaalf jaren kun je in het zadel blijven zitten van een 
commissie en dan moet er een nieuwe voorzitter komen. 
De FEI-mencommissie’s voorgestelde besluiten werden 
grotendeels teruggefloten. Hopelijk waait er binnenkort een 
nieuwe wind in deze discipline.
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