Hengstenkeuringsbesluiten
De hengstenkeuringsbesluiten voor de selectieronde 2021/2022
zijn geactualiseerd in verband met de komende
hengstenkeuring. Waar nodig zijn enkele redactionele
aanpassingen doorgevoerd en data voor zover mogelijk,
aangepast. De tarieven staan niet meer in het besluit, er wordt
verwezen naar de tarievenlijst. De afdracht van een
premiehengst (dressuur, springen en Gelders paard) wordt, bij
deelname aan het KWPN verrichtingsonderzoek binnen vijftien
maanden na aanwijzing, verrekend met de kosten aan het
verrichtingsonderzoek en gedeeltelijk met het inschrijfgeld als
de hengst in het stamboek als goedgekeurde hengst wordt
ingeschreven.

Wijziging reglementen
Selectiereglement springen
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard behoeft het
Selectiereglement hengsten Springen aanpassingen. Tijdens de
zadelpresentatie, het verrichtingsonderzoek en het examen is
het toegestaan om een hengst met een martingaal voor te
stellen. Daarnaast is er een verruiming voor oudere hengsten
om in te stromen in het verrichtingsonderzoek. Zes- en
zevenjarige springhengsten mogen instromen wanneer zij drie
keer foutloos zijn geweest op een internationale FEI-wedstrijd in
een rubriek voor jonge paarden over een minimumhoogte van
1.25m (zesjarigen) of 1.30m (zevenjarigen) en daarbij voldoen
aan de aanvullende criteria voor exterieur en veterinair. Ook zijn
er verruimingen geadviseerd voor de mogelijkheid tot erkennen.
Een zeven- of achtjarige hengst komt in aanmerking wanneer
deze internationaal drie keer is geplaatst over een minimum
hoogte van 1.40m (zevenjarigen) of 1.45m (achtjarigen). Zesen zevenjarige hengsten die deelnemen aan het
Wereldkampioenschap Jonge Springpaarden komen in

aanmerking voor erkenning wanneer zij exceptioneel (geplaatst
worden) presteren.
De centrale afstammelingenkeuring van veulens van KWPNgoedgekeurde springhengsten komt te vervallen. Thuis scoren
blijft wel.

Selectiereglement dressuur
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard behoeft het
Selectiereglement hengsten Dressuur aanpassingen. Om
definitief tot de aanlegtest van 21 dagen te worden toegelaten,
dienen de driejarige hengsten, in plaats van tweemaal, drie keer
door hun eigen ruiter onder het zadel te worden voorgereden.
De laatste zadelpresentatie is tevens een selectiemoment voor
toelating tot de aanlegtest. Deze vindt plaats bij de aanlevering
van de aanlegtest, de hengst wordt dan door de
hengstenkeuringscommissie beoordeeld op rijdbaarheid en
kwaliteit. Daarnaast zijn er verruimingen geadviseerd voor de
mogelijkheid tot erkennen. Wanneer een hengst exceptioneel
presteert (geplaatst wordt) op het Wereldkampioenschap Jonge
Dressuurpaarden komt deze in aanmerking voor erkenning.

Selectiereglement Gelders paard
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad behoeft het
selectiereglement hengsten Gelders paard enkele aanpassingen.
Voor vier-, vijf-, zes- en zevenjarige Gelderse hengsten is de
procedure tijdens de eerste bezichtiging aangepast. Naast de
beoordeling onder het zadel van de bewegingen worden de
hengsten ook beoordeeld op het springen van enkele
hindernissen onder het zadel óf worden zij beoordeeld op een
aangespannen verrichting. Waarbij voor deelname aan de
tweede bezichtiging minimaal 75 punten voor de beweging of 75
punten voor het springen worden behaald en tijdens het
springen de bewegingen met minimaal 65 punten worden
gewaardeerd. Deze zelfde punten gelden voor het toekennen

van het sterpredicaat aan veulenboekhengsten en register
A-hengsten alsook voor het vermelden van ‘tweede bezichtiging’
en ‘aangewezen’ voor register A-hengsten. Ook tijdens de
tweede bezichtiging worden de hengsten naast de beoordeling
onder het zadel van de bewegingen ook beoordeeld op het
springen van enkele hindernissen onder het zadel óf worden zij
beoordeeld op een aangespannen verrichting, ditzelfde geldt
voor de procedure tijdens de herkansing en presentatie onder
het zadel of aangespannen. Vijf-, zes- en zevenjarige hengsten
dienen binnen twee maanden na aanwijzing voor de aanlegtest
een onderzoek van circa 14 tot 21 dagen te ondergaan.
Enkele weken voorafgaand aan de aanlevering van het
verrichtingsonderzoek wordt een zadelpresentatie toegevoegd.
Voor de toelatingsbeoordeling die voorafgaat aan de aanlegtest
kiest de geregistreerde een ruiter. Op basis van deze
toelatingsbeoordeling én de presentatie onder het zadel of
aangespannen tijdens de aanlevering van de aanlegtest, bepaalt
de hengstenkeuringscommissie of de hengst definitief wordt
toegelaten tot de aanlegtest.
De Ledenraad ging akkoord met de voorgestelde wijzigingen. De
aangepaste reglementen zijn gepubliceerd op de KWPN-website.

Fokkerijraad
Update splitsing Fokkerijraad Rijpaard naar een
Fokkerijraad Dressuurpaard en een Fokkerijraad
Springpaard
Door Berlinde Middelbrink, penningmeester Algemeen bestuur,
is door middel van een presentatie het proces inzichtelijk
gemaakt van de huidige stand van zaken van de splitsing van de
Fokkerijraad Rijpaard.

Terugkoppeling commissie evaluatie Fokkerijraad en
Ledenraad
Een speciale werkgroep, bestaande uit Emmy de Jeu, Job
Oldenziel, Willem Goesten, Bert van Kooten en Perry Boogaard buigt zich over de optimale inrichting van de Ledenraad,
Fokkerijraad en de regio-indeling. Door Perry Boogaard is
namens de werkgroep een update en een korte presentatie
gegeven over de voorstellen met betrekking tot de
herstructurering van de Ledenraad. Het Algemeen Bestuur gaat
dit advies bespreken en komt met een voorstel in de Ledenraad
van 14 december 2021.

Jaarplan
Op basis van het strategisch plan voor 2020-2024 is het
jaarplan 2022 geschreven en aan de Ledenraadsleden ter
beschikking gesteld. Ondanks de effecten van de vergrijzing
stijgt naar verwachting het aantal leden licht en zullen er in
2022 wederom meer veulens worden geregistreerd. Door
gerichte marketinginspanningen en verlenen van extra service
aan nieuwe leden is er doorlopend aanwas. Door de
coronamaatregelen zijn de evenementen in 2021 via KWPN.tv
uitgezonden en is er nationaal en internationaal veel
belangstelling om de live uitzendingen te volgen. Derhalve is
besloten om de grotere evenementen in 2022 naast live
bezoekers ook via KWPN.tv uit te zenden. In het jaarplan staat
tevens beschreven dat er sportkenmerken op genoom
beschikbaar zullen komen. De andere speerpunten voor komend
jaar zijn ledentevredenheid, dierenwelzijn, afzetbevordering,
bezettingsgraad stallen en kostenreductie.

Begroting 2022
De concept begroting 2022 is op de belangrijkste onderdelen
toegelicht. Het resultaat 2021 zal naar verwachting positief zijn;
de opbrengsten van de online veilingen is positiever dan
ingeschat en het aantal geregistreerde veulens is hoger dan
begroot. De uitkeringen vanuit het NOW-fonds zijn nog niet
definitief en niet verwerkt in de cijfers. De concept begroting
2022 gaat ook uit van een positief resultaat.
Eén van de uitgangspunten is dat de KWPN Stallion Show
wederom in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch kan worden
georganiseerd en de groei van het aantal aangemelde veulens
verder zal stijgen.

De tarieven voor 2022 worden geïndexeerd op 2%. De concept
begroting was voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering met
de Financiële Commissie (te weten Edwin Lammerse, Gertjan
Petter, Perry Boogaard en Erik Zeegers) in detail besproken.
Perry Boogaard gaf namens de Financiële Commissie aan in te
stemmen met de concept begroting. De komende weken wordt
de concept begroting in de regio’s besproken tijdens de
najaarsledenvergaderingen, waar u ook met eventuele vragen
terecht kunt. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug
in de Ledenraadsvergadering van 14 december 2021. Een
toelichting op de concept begroting wordt gepubliceerd in het
KWPN Magazine van november 2021.

