Notulen Najaars Ledenvergadering KWPN regio Zeeland
Datum: dinsdag 3 november 2015
Locatie: Grand Café van De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur.
Met kennisgeving afwezig: mevrouw A. Picavet, mevrouw L. Hagens-Groosman, mevrouw J.
Bervoets, de heer L. Reijnierse en de heer L. Verschueren.
Opening
De voorzitter, de heer R. (Rien) Bevelander, opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. Na afloop van de vergadering verzorgen de heer J. Knaap en mevrouw D. Arts
van het KWPN een lezing over de ontwikkelingen van genoomselectie en wordt de
inteeltproblematiek binnen de rijpaarden en tuigpaardenfokkerij toegelicht.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2015
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
11 maart 2015.
Mededelingen en ingekomen stukken
Clinic Rob Ehrens. Op vrijdagavond 13 november organiseert KWPN regio Zeeland een
clinic voor Zeeuws gefokte spring- en eventingpaarden. Deze clinic wordt verzorgd door Rob
Ehrens. Iedereen is van harte welkom, ook niet-KWPN leden.
Samenwerking KNHS regio Zeeland. Dit krijgt steeds meer vorm. De clinic van Rob Ehrens is
opengesteld voor KNHS licentiepunten. In de pauze presenteert KNHS regio Zeeland m.m.v.
enkele regionale beloften de Regionale Beloften Trainingen. Daarnaast is in september gestart
met een uniek nieuw concours; het KNHS-KWPN concours, waarbij naast de IBOP ook de
rubrieken “Beste Zeeuws gefokte spring- en dressuurpaard” werden verreden. De intentie is er
om hier een jaarlijks terugkerend concours van te maken.
Zeeuwse successen. Ook het afgelopen jaar presteerden de Zeeuws gefokte paarden weer
fenomenaal. Deze successen worden vermeld op de regiosite en in de nieuwsbrief.
Aanmelden van successen is van harte welkom.
Workshop paardenbeoordelen. In het voorjaar organiseert het KWPN weer workshops
paardenbeoordelen. De focus komt te liggen op de workshop, het competitieverband wordt
deels losgelaten. Houdt t.z.t. de regiosite in de gaten voor meer informatie.
Mededelingen Ledenraad
Door: de heer R. (Rien) Bevelander. Leden van het KWPN kunnen de ontwikkelingen binnen
de Ledenraad volgen via de nieuwsbrief die wordt gepubliceerd op de KWPN website. De
volgende hoofdpunten worden toegelicht:



In april is de jaarrekening 2014 goedgekeurd. Het betrof een positief resultaat met een
stabiel eigen inkomen van het KWPN.
Met ingang van 1 juni 2015 is de heer E. (Emiel) Nijhof tot plaatsvervangend directeur
van het KWPN benoemd.





Mevrouw A. (Augusta) Lantsheer is benoemd in de herkeuringscommissie dressuur.
De heren A. (Ad) Aarts en P. (Peter) Strijbosch zijn benoemd in de herkeuringscommissie springen.
In de nieuwsbrief van september is het conceptplan 2016 en de begroting 2016-2018
gepubliceerd. Hierin is de visie van het KWPN uitgewerkt en het doel om een groter
marktaandeel van het KWPN te verkrijgen.
Op de KWPN ledenraadsvergadering van 30 september zijn twee nieuwe hengstenkeuringcommissieleden benoemd. De heer B. (Bert) Rutten zal vanaf december 2015
zitting nemen in de hengstenkeuringscommissie dressuur. De heer G.J. (Gert-Jan)
Hermanussen wordt lid van de hengstenkeuringscommissie Tuigpaard.

Mededelingen Fokkerijraad
Door: de heer J. (Jan) de Feijter. Jan licht een aantal zaken toe via PowerPoint sheets. Ook de
nieuwsbrief Fokkerijraad wordt gepubliceerd op de KWPN website. Naast de onderwerpen
‘ontwikkelingen genoomselectie’ en ‘inteeltproblematiek’, die na de pauze uitgebreid worden
toegelicht door Johan Knaap en Danielle Arts, komt het volgende aan bod:










Er is uitgebreid gediscussieerd over de toegevoegde waarde van longeren tijdens de
hengstenselectie. De conclusie is geen wijzigingen doorvoeren in het huidige
selectiebeleid. Getracht wordt om zoveel mogelijk hengsten te testen in het
verrichtingsonderzoek.
De Fokkerijraad heeft besloten dat beenbescherming tijdens de hengstencompetitie en
de officiële presentaties tijdens de CK’s niet (meer) is toegestaan.
Er is uitgebreid gesproken over nieuwe fokkerijtechnieken, zoals ICSI. De
Fokkerijraad gaat zich hierin verdiepen. Dit onderwerp vormt een agendapunt op de
Fokkerijraadsvergaderingen. Eventuele besluiten volgen in de nieuwsbrief.
Evaluatie merriekeuringen. Het aantal deelnemers gerelateerd aan het aantal geboren
veulens is stabiel. Het aantal thuiskeuringen stijgt. Bij de dressuurpaarden zijn de
modellen en de bewegingstechniek verbeterd, de draagkracht vraagt aandacht. Bij de
springpaarden moet gelet worden op de romprichting, deze moet niet te neerwaarts
worden in verband met de rijdbaarheid.
Evaluatie merriekeuring. Er is gediscussieerd over opsplitsing van de nieuwe rubriek
4-7 jarigen in een groep 4-5 jarigen en een groep 5-6 jarigen. Hierover is nog geen
besluit genomen. Per discipline zijn er 12 paarden in de finale terecht gekomen,
opsplitsing zou betekenen dat de groepen te klein worden. Het is wel een ideale
gelegenheid voor de fokkers om op het nationale podium te komen. De jury heeft dit
jaar geselecteerd op de meest waardevolle en complete fokmerrie die het dichtst het
fokdoel benaderd. Dit onderwerp komt terug op de agenda van de Fokkerijraad.
De huidige regel dat register A veulens wel naar de CK mogen maar niet naar de NVK
kunnen worden afgevaardigd blijft gehandhaafd.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting
De voorzitter, de heer R. (Rien) Bevelander sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn
aandacht en inbreng.
Na de pauze:
Presentatie door: Daniëlle Arts (Wetenschappelijk Foktechnisch medewerker KWPN) en
Johan Knaap (directeur KWPN) inzake de ontwikkelingen genoomselectie en de
inteeltproblematiek binnen de rijpaarden en tuigpaardenfokkerij.
Genoom Selectie
In 2014 is door de Ledenraad van het KWPN besloten om een DNA-test te ontwikkelen voor
osteochondrose (OC). Dit met als doel om het OC-nakomelingenonderzoek voor KWPN
goedgekeurde en erkende hengsten te kunnen vervangen door een simpele DNA-test die
efficiënter en goedkoper toegepast kan worden. De test is inmiddels ontwikkeld en
beschikbaar voor het KWPN. Deze DNA-test voorspelt de vererving van OC voor een hengst,
maar ook voor merries. Ten opzichte van PROK heeft de DNA-test een aantal voordelen, de
informatie is namelijk sneller beschikbaar en is goedkoper. Daarnaast geeft de test meer
informatie over de genetische aanleg en is daarmee waardevoller voor de fokkerij.
Daniëlle Arts en Johan Knaap lichten de (toekomstige) toepassingsmogelijkheden van deze
test binnen het KWPN-fokprogramma in het algemeen, maar ook voor uw eigen fokkerij toe.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere elite predicaat op basis van DNA-test en DNA-label
bij verkoop veulen.
Inteelt
Binnen een populatie is het onvermijdelijk dat het gemiddelde inteeltniveau steeds een beetje
toeneemt. Inteelt wordt veroorzaakt doordat familieleden met elkaar gepaard worden. Een te
sterke toename van inteelt kan nare gevolgen hebben voor de populatie. We kennen allemaal
wel erfelijke gebreken, maar ook een achteruitgang van vitaliteit en vruchtbaarheid kunnen
gevolgen zijn van inteelt. Als deze gevolgen al in grote mate zichtbaar zijn, is het moeilijk om
het tij te keren. Voorkomen is dus beter dan genezen.
Voor tuigpaarden, en in mindere mate Gelderse paarden en dressuurpaarden, begint inteelt
een cruciaal onderwerp te worden en wordt het tijd om bewust te worden van de mogelijke
problemen die kunnen ontstaan als er niets aan gedaan wordt.
Het KWPN informeert de leden over de betekenis en gevolgen van inteelt. Daarnaast wordt
gediscussieerd over mogelijke oplossingsrichtingen binnen onze open KWPN-fokkerij, zoals
onder andere het publiceren van het verwantschapspercentage en paarden met een lage
verwantschap zoveel mogelijk kansen geven.
Begin 2016 volgt een artikelenreeks in het KWPN magazine “IDS” over beide onderwerpen.

