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Beste leden, 

 

De afgelopen weken zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen geweest die bepalend zullen zijn voor de 

toekomst van onze aangespannen sport. 

 

Zowel de Hackney’s (VHN) als de Friezen (VFT) hebben inmiddels besloten om gezamenlijk met de 

VERT mee te gaan zonder aansluiting bij de KNHS.  

Hierin worden wij gesteund door de leden en de concoursuitschrijvende verenigingen die unaniem 

schriftelijk aan de KNHS hebben laten weten buiten de KNHS om wedstrijden te zullen organiseren 

mocht daar aanleiding toe zijn. 

Zoals u wellicht in de media zult hebben vernomen heeft de KNHS het initiatief getoond om samen 

met een aantal mensen (voornamelijk oud officials) rondom de persoon van de heer van der Meulen, 

rechtstreeks onder de vlag van de KNHS een nieuwe vereniging voor alle drie disciplines op te 

richten. Hiervoor dient deze groep naar verluidt medio juli een plan van aanpak ter goedkeuring aan 

te bieden aan de KNHS.  

Wij gaan ervan uit dat dit initiatief, gezien het ontbreken van draagvlak vanuit de 

disciplineverenigingen geen enkele kans van slagen heeft en daarom niet tot uitvoering zal worden 

gebracht. Tevens is het uitvoeren van onze sport met twee verschillende verenigingen volstrekt 

onmogelijk. 

 

Volledigheidshalve hebben wij onze juridische positie laten onderzoeken door mr. M. van de Hel, 

advocaat bij Maverick Advocaten te Amsterdam, een autoriteit op het gebied van (Europese) 

Mededingingswetgeving. Het staat vast dat de KNHS niet concurrentiebeperkend mag optreden en 

hiermee onze vereniging (en die van de VHN, VFT en concoursuitschrijvende verenigingen) het 

bestaansrecht kan ontnemen. Dit is in strijd met Europese wetgeving. Zekerheidshalve hebben wij 

opdracht gegeven om de KNHS aan te schrijven en hierop is afgelopen week een sommatiebrief 

gestuurd waarin wordt aangegeven dat rechtsmaatregelen zullen worden getroffen zodra en indien 



 
 

rijders en/of organisaties worden belemmerd in het uitvoeren van onze sportactiviteiten. Een kopie 

van deze brief is als bijlage meegezonden. 

 

De notaris heeft de akte van oprichting van de VERT inmiddels gereed en deze zal volgende week 

worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De VTN zal gelijktijdig 

worden uitgeschreven. Hiervan zult u t.z.t. een afschrift ontvangen. 

Met de VHN en VFT zullen wij op korte termijn afspraken maken die wij in de najaarsvergaderingen 

zullen presenteren aan onze leden. 

Gezien de verschillende identiteiten binnen de drie verenigingen gaat de voorkeur er naar uit om de 

organisatiestructuur gelijk te houden als voorheen, drie verenigingen met een commissie daarboven 

waarbinnen zaken zoals jurering, tuchtzaken, reglementen etc. worden geregeld. 

 

Wij willen alle leden van de VERT maar ook de leden en besturen van de VHN en VFT alsmede de 

concoursuitschrijvende verenigingen enorm bedanken dat wij, ondanks grote druk, steeds zij aan zij 

zijn blijven staan en dat daarmee onze aangespannen sport is behouden voor de toekomst.  

Wij hebben er veel vertrouwen in dat na een roerige periode van bestuurlijke onenigheid, zonder 

concoursen, onze sport er sterker dan voorheen uit zal komen en wij gaan met elkaar keihard aan de 

slag zodat er weer kan worden gereden en dat het publiek weer kan genieten van onze schitterende 

sport!    

 

Bestuur VERT 

 

 

   

    

 

 

 


