Voorjaarsledenvergaderingen 2021
KWPN regio’s
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Adviescommissie Ledenraad
Terugblik KWPN Hengstenkeuring 2021
KWPN Select Sale 2021
Uit de Fokkerijraad Rijpaard:
– Uitgebrachte adviezen
– Vacatures hengstenkeuringscommissies
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Adviescommissie vanuit de
Ledenraad
Naar aanleiding van de Ledenraadsvergadering van 7 oktober 2020 is
besloten een commissie in te stellen die gaat nadenken over de toekomstige
inrichting van de regio’s en in beeld gaat brengen hoe de Fokkerijraad
Rijpaard omgevormd kan worden naar de fokkerijraden in de fokrichtingen
Dressuur en Springen.
De adviescommissie, genaamd Commissie evaluatie Fokkerijraad &
Ledenraad, bestaat uit 5 leden van de Ledenraad, zijnde:
• Perry Boogaard (regio Zeeland)
• Willem Goesten (regio Noord-Brabant)
• Emmy de Jeu (regio Friesland)
• Bert van Kooten (regio Utrecht)
• Job Oldenziel (regio Drenthe)
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Commissie Evaluatie Fokkerijraad &
Ledenraad 1/2
•

•

•
•

De commissie is gestart met de advisering van het Algemeen Bestuur met
betrekking tot de Fokkerijraad Rijpaard en heeft in de
Ledenraadsvergadering van 9 december 2020 haar advies gepresenteerd
In grote lijnen komt het advies er op neer dat de Fokkerijraad Rijpaard
statutair komt te vervallen en er twee nieuwe fokkerijraden worden
geformeerd: de Fokkerijraad Dressuur en de Fokkerijraad Springen
Beide fokkerijraden bestaan uit elk 6 leden en 1 JongKPWN lid
Als voorzitter van elke fokkerijraad zal een lid van het Algemeen Bestuur
gaan fungeren. Op deze wijze borging van de verbinding tussen beide
organen wat de samenwerking ten goede komt

.
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Commissie Evaluatie Fokkerijraad &
Ledenraad 2/2
•
•

•

•

Door het Algemeen Bestuur is de profielschets opgesteld welke als
leidraad zal dienen voor de benoeming van nieuwe fokkerijraads-leden
De regiobestuurders doen op basis van deze profielschets een voordracht
en het Algemeen Bestuur toetst de voordracht aan de profielschets en
benoemt bij akkoord het fokkerijraadslid in functie
Voor fokkerijraadsleden is het belangrijk om goed contact te
onderhouden met de achterban en tijdens de ledenvergaderingen in de
regio’s een terugkoppeling te geven over de gegeven adviezen
Samen met de Fokkerijraad Rijpaard wordt het vervolgtraject de
komende maanden opgepakt
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Terugblik KWPN Hengstenkeuring
2021 (1/2)
•

•
•
•
•

•

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een live
evenement in de Brabanthallen te organiseren en is de keuring van de
hengsten op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo zonder publiek
georganiseerd
Vervolgens zijn kosten noch moeite gespaard
om een online programma uit te zenden
Aantal kijkers: 107.000
Aantal landen: 63
Gezien de grote belangstelling zal er in 2022
naast een live evenement tevens een online
programma gepresenteerd worden
Ondanks dat de hengstenkeuring 2021 geen
live evenement was zijn er voor, tijdens en na
de keuring veel hengsten verkocht
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Terugblik KWPN Hengstenkeuring
2021 (2/2)
Dressuur
• Aantal hengsten 1e bezichtiging: 276
• Aantal hengsten 2e bezichtiging: 88
• Aantal aangewezen hengsten: 44
• Aantal premiehengsten dressuur: 5
Springen
• Aantal hengsten 1e bezichtiging: 199
• Aantal hengsten 2e bezichtiging: 93
• Aantal aangewezen hengsten: 48
• Aantal premiehengsten springen: 6
Gelders paard
• Aantal hengsten 1e bezichtiging: 8
• Aantal hengsten 2e bezichtiging: 4
• Aantal aangewezen hengsten: 3
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KWPN Select Sale 2021 1/2
•
•
•
•
•

21e editie
Veel internationale
belangstelling
Gemiddelde prijs
springhengsten: € 21.000,Gemiddelde prijs
dressuurhengsten: € 26.500,Veilingtopper:
aangewezen dressuurhengst van Just Wimphof voor € 56.000,-

Conclusie
Door het gemis van de ambiance van het live biedingsproces was de
KWPN Select Sale dit jaar een online veiling met nette prijzen
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Uit de Fokkerijraad Rijpaard

Uitgebrachte adviezen
merrieselectie 1/2
Mogelijkheid behalen keurpredicaat na aanlegtest
(IBOP & jonge paardencompetitie)
Tijdens de aanlegtesten worden de paarden getest onder het zadel (fokdoel)
en omdat er tevens de mogelijkheid is voor stamboekopname hebben de
inspecteurs een zeer compleet beeld van de aanleg en exterieur. Na afloop van
de EPTM is dit al mogelijk.
Graadverhoging sportmerries na afloop IBOP-dag
Normaliter komen deze merries op een CK en worden ze in het zand/
op het gras opgesteld en stappen /draven ze een ronde aan de hand.
De functionaliteit van de beweging heeft zich in de sport al bewezen,
correctheid en exterieur is beter te beoordelen op de straat dan op het
gras/zand.
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Uitgebrachte adviezen
merrie selectie 2/2
Mogelijkheid integratie stamboekkeuringen en centrale keuringen
Vanuit de regio’s komt regelmatig de vraag om in de toekomst zelf te
bepalen of de stamboekkeuring en centrale keuring gecombineerd worden
of apart blijven bestaan om zo optimaal aan te sluiten bij de mogelijkheden
in de regio en de behoefte van hun leden.
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Vacature hengstenkeuringscommissies
Hengstenkeuringscommissie Dressuur
In verband met het verlopen van de termijn van Marian Dorrestein ontstaat er
een vacature in de Hengstenkeuringscommissie Dressuur.
Hengstenkeuringscommissie Springen
In verband met het niet herkiesbaar stellen van Henk van den Broek voor een
volgende termijn ontstaat er een vacature in de Hengsten-keuringscommissie
Springen.
Nominaties kunnen tot 3 mei 2021 aangedragen worden via het fokkerijraadslid van uw regio.
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Nog vragen?
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