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Terug naar de basis 
 

2018 was een turbulent jaar voor onze vereniging. We hebben 
afscheid genomen van twee directeuren en een van onze 
collega-bestuursleden heeft haar functie neergelegd. De huidige 
bestuursleden zitten op één lijn en hebben elkaar goed gesteund 
in deze roerige tijd. Mede door de extra kosten die zijn gemaakt 
door het vertrek van de directeuren, moeten we helaas constateren 
dat 2018 financieel geen goed jaar is geweest. Aan ons de 
uitdaging om alle zeilen bij te zetten in het nieuwe jaar en door 
kostenbeheersing en efficiency een gezond financieel beleid te 
voeren. 

 

Transparante communicatie is ons doel, maar vanwege de 
juridische gevoeligheid rondom deze kwestie was het niet mogelijk 
om alle details met onze medewerkers en leden te delen. Binnen 
de mogelijkheden hebben wij de ledenvertegenwoordiging, 
medewerkers en diverse functionarissen optimaal en zo uitgebreid 
mogelijk geïnformeerd over het vertrek van de directie. 

 

De basis van de vereniging zijn onze leden, als bestuur vinden wij 
het heel belangrijk dat zij zich gehoord voelen binnen het KWPN. 
Afgelopen jaar zijn er diverse beslissingen genomen ten behoeve 
van onze leden. Denk aan de samenwerking met ClipMyHorse en de 
vernieuwing naar 12 KWPN Magazines in 2019. De ambities voor dit 
jaar zijn onder meer om de dienstverlening verder te optimaliseren, 
transparant en open te communiceren en samen met onze leden te 
bouwen aan de toekomt van onze vereniging. Dat betekent dat we 
ook graag horen wat onze leden van diverse onderwerpen vinden 
en meedenken hoe onze dienstverlening vorm te geven. Vorig jaar 
hebben wij met diverse stakeholders, zoals hengstenhouders en 
hengstenopfokkers gesproken over de hengstenselectie. In vervolg 
hierop is besloten om ook de mening van onze leden te vragen over 
tal van zaken rond hengsten- en merrieselectie. 
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Natuurlijk zijn er regelmatig leden die hun opinie met ons delen. 
Maar als je slechts die terugkoppeling meeneemt loop je het risico 
de mening van de meest mondige mensen te horen, terwijl dat niet 
representatief hoeft te zijn voor alle leden. Vandaar dat we vorig 
jaar diverse fokkerscafés hebben voorbereid, die aan de start van 
2019 plaatsvonden. Door een digitale reactie op tal van stellingen 
konden alle aanwezigen aangeven wat hun voorkeur had bij tal 
van onderwerpen. Dit was zeker geen eenmalige actie, als we iets 
hebben geleerd van 2018 dan is het dat we elkaar nodig hebben 
binnen het KWPN. Samen staan we sterker, en het afgelopen jaar 
hebben wij een belangrijke stap gezet richting de toekomst. Een 
toekomst waarin het verenigingsgevoel wordt versterkt en de leden 
zich thuis voelen. We hebben nog genoeg werk te verrichten de 
komende jaren, maar laten we er samen de schouders onder zetten 
voor ons mooie KWPN. 

 

Andries van Daalen, namens het Algemeen Bestuur 
 

 

 



 

Stamboekranking eventing 

2018 2017 

1. KWPN 

2. Irish Sport Horse 

3. Selle Français 

4. Oldenburger Verband 

5. Holsteiner Verband 

Irish Sport Horse 

Oldenburger Verband 

Holsteiner Verband 

KWPN 

Hannoveraner Verband 

 

 

 
De afgelopen jaren hebben KWPN-paarden mondiaal grote 
successen behaald. Op de Olympische Spelen, wereldbekerfinales 
en in hooggedoteerde Grand Prix’s waren het veelal de Nederlandse 
paarden die bovenaan wisten te eindigen. Het KWPN was vaak in 
de top van het klassement te vinden, maar heel bijzonder is dat het 
KWPN in 2018 in alle drie de disciplines aan de leiding ging. Wat 
een succes voor onze fokkers! 

 

De WBFSH-rankings zijn berekend over de periode 1 oktober 2017 
tot en met 30 september 2018. Gedurende het jaar kunnen de 
paarden op alle internationale FEI-wedstrijden punten verdienen, 
waarbij op de kampioenschappen bonuspunten te verdienen zijn, 
waarna ze op succesvolgorde worden geplaatst. De beste zes 
paarden van elk stamboek dragen bij aan de uiteindelijke positie 
van een stamboek in de FEI/WBFSH-ranking. 
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Stamboekranking dressuur 

2018 2017 

1. KWPN 

2. Hannoveraner Verband 

3. Westfalen 

4. Oldenburger Verband 

5. Danish Warmblood 

KWPN 

Hannoveraner Verband 

Oldenburger Verband 

Danish Warmblood 

Westfalen 

Stamboekranking springen 

2018 2017 

1. KWPN 

2. BWP 

3. Selle Français 

4. Westfalen 

5. OS 

BWP 

KWPN 

SBS 

Westfalen 

Zangersheide 



 

 

Cekatinka 

De Nederlandse eventers verrasten door de eerste plaats in de 
einduitslag van de rankings te pakken, voor het Irish Sport Horse 
stamboek dat traditioneel aan de leiding gaat. Steeds meer KWPN- 
paarden boeken succes in deze tak van sport, met als gevolg maar 
liefst drie KWPN-fokproducten in de top 5 van de WBFSH-ranking. 
Hoogstgenoteerde KWPN’er met een tweede plaats in de individuele 
rankings is Boekelo-winnares Cekatinka (King Kolibri x Julio Mariner 
xx, fokker W. Greve te Haaksbergen). 

 
 

 

 

Zinius 

Bij de springpaarden steken de KWPN’ers met kop en schouders 
boven de rest uit. Maar liefst drie van de zes meetellende paarden 
staan in de top 10 waaronder de leider in het klassement Zinius. 
Onder Harrie Smolders spingt de zoon van Nabab de Rêve (mv. 
Kannan, fokker Mario Everse) de ene foutloze ronde na de andere, 
wat resulteerde in overwinningen in Mechelen, Bordeaux en 
Londen. 
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Verdades 

Verdades (Florett AS x Goya, fokker P. Crum uit Herveld) is het 
best presterende KWPN-dressuurpaard. De zilverenmedaillewinnaar 
van de WEG en de wereldbekerfinale in Parijs sluit zijn seizoen af 
met de eerste plaats op de wereldranglijst met zijn amazone Laura 
Graves. 

 



 

 

Hoewel de Nederlandse dressuur- en springruiters helaas geen 
individueel eremetaal wisten te bemachtigen, kleurden de 
Wereldruiterspelen in Tryon toch echt oranje. Nederlands gefokte 
paarden behaalden maar liefst 26 medailles, meer dan welk ander 
stamboek ook. Veertien gouden, acht zilveren en vier bronzen 
medailles keren huiswaarts met hun ruiters van over de gehele 
wereld. Maar hun paarden vonden de basis in Nederlandse stallen. 
En dan hebben we nog niet eens het overweldigende aantal KWPN- 
paarden meegeteld die in actie kwamen in het vierspan. 

 

Dressuur 

De wereld kreeg in Tryon dressuursport van ongekend hoog niveau 
voor ogen. Het Oranjeteam moest het tijdens dit kampioenschap 
met de vijfde plek doen en individueel was Edward Gal met zijn 
KWPN-erkende GLOCK’s Zonik N.O.P. (v.Blue Hors Zack) de beste 
Nederlander. Buiten dat was er wel veel Nederlands succes: vier 
KWPN’ers wisten zich te plaatsen voor de kür op muziek. De finale, 

 

 

Admara met Carlos Enrique Lopez 

de L’Isle (v.Kannan), 

die uiteindelijk in 
de individuele finale 
moest opgeven. 
Ook het Nederlandse 
team ging sterk uit 
de startblokken. Het 
eerste onderdeel telde 
voor zowel de team- 
als individuele ranking 
mee en zorgde voor 
een voorlopige tweede 
plaats voor het team 
van Rob Ehrens. Een 
dag later werd het 
tweede onderdeel 
verreden, meetellend 

die zo spannend had kunnen worden, moest door orkaan Florence 
worden afgelast. 
Dat dressuur wel degelijk spannend kan zijn bewezen Verdades 
(v.Florett As) en Cosmo (v.Van Gogh). In de Grand Prix was het 
verschil tussen Cosmo en Verdades minder dan een tiende van 
een procent. Cosmo stond als derde opgesteld en hielp met Sönke 
Rothenberger het oppermachtige Duitse team aan goud. Verdades, 
goed voor de tweede plaats, leverde met de Amerikaanse Laura 
Graves een belangrijke bijdrage aan teamzilver. 

 

Springen 

Het Nederlandse team verdiende het felbegeerde olympische ticket 
en twee KWPN’ers droegen bij aan het winnen van teammedailles. 
Individueel kwam Carlos Enrique Lopez tot de beste prestatie met 
de Padinus-zoon Admara, die als vijfde eindigde. Gelijk in dit eerste 
onderdeel deden zij de beste zaken en snelde hij naar de zesde 
plaats, vier plaatsen lager dan de KWPN-erkende hengst Quabri 

voor het individuele resultaat. Hierin deed Peder Fredricson 
opvallende zaken met de goed meewerkende H&M Christian K 
(v.Namelus R). Het zou hen de dag erna teamzilver voor Zweden 
opleveren. Het Nederlandse team zakte in het klassement, maar 
wist zich wel te plaatsen voor het laatste teamonderdeel op vrijdag, 
waarin niet alleen de medailles maar ook de olympische tickets 
verdeeld werden. 

 

De pas negenjarige Eddie Blue (v.Zirocco Blue VDL), die bij de 
geboorte de naam Ed Hardy mee kreeg, sprong een mooie foutloze 
barragerit en bewees daarmee zijn waarde voor het Amerikaanse 
team. Mede door zijn prestatie was er goud voor gastland Amerika. 
Bovendien plaatste hij zich voor de individuele finale, waarin de 
beste 25 combinaties van dit WK opnieuw de strijd aangingen. 
Mede dankzij de foutloze barrageronde van Peder Fredricson en 
H&M Christian K ging het zilver naar Zweden, en het brons kwam in 
handen van Duitsland. 
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Met een vijfde plaats behoorde Nederland tot de beste zes landen 
die zich daarmee wisten te kwalificeren voor de Olympische Spelen 
in Tokyo in 2020. 

 
Eventing 

Met slechts 23,3 strafpunten in haar dressuurproef ging Rosalind 
Canter goed van start in Tryon. Ze stond hierna op brons in het 
tussenklassement en na ieder volgend onderdeel wist zij een plekje 
te stijgen. De cross was indrukwekkend en verraderlijk, maar 
Allstar B (v.Ephebe For Ever) liet het eruitzien als kinderspel. Een 
technisch springonderdeel vormde de afsluiting in een zinderende 
Wereldruiterspelen eventing. Rosalind Canter en Allstar B stelden 
met hun topprestaties het teamgoud voor Groot-Brittannië 
veilig en als kers op de taart mochten ze ook in de individuele 
medailleceremonie de hoogste trede van het podium beklimmen. 

 

Para-dressuur 

Het was een uitzonderlijk kampioenschap voor de paradressuur- 
paarden. Het Nederlandse team reed met hun Nederlands gefokte 
paarden naar teamgoud en een recordaantal medailles. Buiten dat 
leverde C Fatal Attraction (v.Fidertanz) een belangrijke bijdrage 
aan het Britse teamzilver. De zeventien KWPN’ers in het veld waren 
samen goed voor twee kleuren teammedailles en elf individuele 
medailles, waarvan acht in dienst van de driekleur. 
Het was voor het eerst dat Nederland goud wist te winnen op een 
paradressuurkampioenschap. Het Oranjeteam leverde een sterke 
prestatie en bleef maar nipt voor op Groot-Brittannië. Sanne Voets 
en haar Vivaldi-zoon Demantur N.O.P. waren in Tryon uitzonderlijk 
goed in vorm. De vosruin won de individuele proef, gaf het beste 
resultaat in de landenwedstrijd en wist ook nog eens de kür op 
muziek te winnen. 

Vierspan 

Maar liefst 56 KWPN-gefokte paarden, grotendeels tuigpaarden 
en een enkel dressuurpaard, streden mee in deze veelzijdige 
discipline waar Boyd Exell zijn derde WEG-titel binnenhaalde. Het 
goud was voor thuisland Amerika, Nederland kwam tot de zilveren 
teammedaille en de Belgen mochten het brons ophalen. Beste 
Nederlander was Koos de Ronde, met zijn vierde plaats viel hij 
individueel net buiten de medailles. 

 

De in Nederland gevestigde Boyd Exell begon het kampioenschap 
al sterk door in de dressuur vooraan te staan. Hoewel Exell als 
derde eindigde in de marathon en het met de tweede plaats in 
de vaardigheid moest doen, was hij overall toch de beste en dat 
maakte hem de winnaar van het kampioenschap. 

 

Boyd Exell 
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Springen 

De wereldbekerfinale in Parijs was er eentje waarin niets een 
bekeken zaak bleek. Ook voor Beezie Madden met de keer op keer 
foutloos springende Breitling LS (v.Quintero) werd het in de tweede 
omloop van het beslissende onderdeel nog even flink spannend. 
Maar de opgelopen vier strafpunten vormden geen bedreiging 
voor de winst, en daarmee zegevierde de Amerikaanse in de 
wereldbekerfinale. 

 

Zonder enige springfout pakte Devin Ryan met de jongste 
deelnemer van deze finale, de negenjarige Eddie Blue (v.Zirocco 
Blue VDL), de tweede plaats. In de op eerste verreden rubriek 
liep het duo tegen één strafpunt voor tijd aan, waardoor ze op 
een totaal van zes strafpunten uit kwamen. Daar waar Madden de 
schade op vier liet staan. Een absolute topprestatie, waarmee ze 
zich tevens in de kijker sprongen. 

 
Dressuur 

Na een geweldige Grand Prix wist de door de familie Crum uit 
Herveld gefokte Verdades zijn koppositie helaas niet vast te 
houden in de kür op muziek. Met een hoge moeilijkheidsgraad 
kwam Verdades (v.Florett As), gereden door Laura Graves, tot 
89,08 procent en daarmee scherpte de Amerikaanse amazone haar 
persoonlijke record behoorlijk aan. De titel ontging haar met een 
verschil van zo’n anderhalf procent. 

 
 

Breitling LS met Beezie Madden 
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Dressuurhengsten 

De collectie van 53 aangewezen dressuurhengsten op de KWPN 
Stallion Show was een hele hoopgevende. Niet alleen de goede 
modellen en dito bewegingsvorm vielen op, ook qua afstamming 
kan deze jaargang het verschil gaan maken. In het kader van 
de bloedspreiding werd een flink aantal hengsten met laag 
verwantschap aangewezen, en ook jonge verervers drukten een 
duidelijke stempel op deze collectie. De Governor-zoon Kremlin MD 
verdiende de kampioenstitel met verve. 

 

Voor het eerst verschenen er op de eerste bezichtiging in 
Ermelo meer dressuur- dan springhengsten, waardoor de 
2017/2018-hengstenselectie in deze fokrichting was begonnen met 
318 hengsten. Daarvan werden er 124 uitgenodigd voor de tweede 
bezichtiging op de KWPN Stallion Show. Van de 114 in Den Bosch 
gepresenteerde dressuurhengsten zijn er 56 uitgenodigd voor de 
derde selectieronde, waarna er 53 zijn aangewezen. 

 

Kremlin MD 

 

 

Kannan Jr. 

Springhengsten 

Een interessant gezelschap van 46 veelbelovende springhengsten 
werd op de KWPN Stallion Show aangewezen. Hengsten die zowel 
qua afkomst, getoond springtalent als exterieur hebben kunnen 
overtuigen. De hengst waarbij alles in optima forma samenkomt 
werd verkozen tot kampioen van deze sterke jaargang, de 
genetisch waardevolle Kannan Jr. (v.Cornet Obolensky). 

 

Op de eerste bezichtiging is de 2017/2018-hengstenselectie 
begonnen met 272 springhengsten, waarvan er 101 werden 
uitgenodigd voor de tweede bezichtiging op de KWPN Stallion 
Show in Den Bosch. Hierin bleef één hengst afwezig, waardoor 
de hengstenkeuringscommissie precies een honderdtal hengsten 
opnieuw kon beoordelen bij het vrijspringen. Iets meer dan de 
helft, namelijk 52 hengsten, wisten genoeg te overtuigen om te 
worden geselecteerd voor de derde bezichtiging. En daarvan zijn 
er 46 uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. 
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Tuigpaardhengsten 

Juryvoorzitter Johan Hamminga was zeer positief over de kwaliteit 
van de tuigpaardhengsten van deze jaargang en de commissie kon 
een zevental fraaie hengsten aanwijzen. De Eebert-zoon Kentucky 
is na Indiana de tweede hengst van Wim Cazemier die is vernoemd 
naar een Amerikaanse staat en de titel in de wacht wist te slepen. 
Vanuit de eerste bezichtiging in Ermelo werden zeventien hengsten, 
waarvan één via de nakeuring, aangewezen voor Den Bosch. Deze 
verschenen allemaal in de baan en zeven zijn er aangewezen voor 
het verrichtingsonderzoek. Vier hengsten werden uitgenodigd voor 
de kampioenskeuring en dat geeft al aan dat het om een sterke 
groep ging. 

 

Kentucky 
 

Gelderse hengsten 

De keuring van Gelderse hengsten mondde uit in een finale met 
drie aangewezen hengsten. Alle drie stammen zij uit bekende 
Gelderse moederlijnen met de nodige sport. De Habanna-zoon 

Karolus Magnus werd gehuldigd als kampioen. De hengst uit de 
fokkerij van de familie Rutten viel op met zijn moderne Gelderse 
opdruk en sterke partijen. 

 

Karolus Magnus 
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Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur 
Klasse L 

Het was een spannende strijd voor de vierjarige hengsten die 
streden in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. 
Voor aanvang stonden Imposantos (v.Wynton) en In Style (v.Eye 
Catcher) op gelijke hoogte. De dressuursport gaat om details en 
dat resulteerde in een nipte zege voor Imposantos. Indian Rock 
(v.Apache) miste een wedstrijd, maar de voormalig kampioen van 
de KWPN Stallion Show wist wel de dagprijs veilig te stellen. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Klasse Z 

 

 
Total U.S. met Dinja van Liere 

 

 
 

 
 

 
 
 

Imposantos met Bart Veeze 

 
Klasse M 

De Brabanthallen stonden op zijn kop tijdens de ereronde van 
Total U.S. en Dinja van Liere. Het publiek wist al dat de titel de 
Totilas-zoon eigenlijk niet meer kon ontgaan, maar de aanleg die 
de zwarte hengst in de prijsuitreiking toonde is werkelijk ongekend. 
Van Liere liet van zich horen in de Anemone Horse Trucks 
Hengstencompetitie Dressuur, want ook de reservetitel was voor 
een door haar voorgestelde hengst: Easy Game-zoon Hermès. 
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Met twee deelnemers was de klasse Z niet een rubriek die 
uitsprong in kwantiteit. Toch waren twee stoere vossen, Belissimo 
M-zoon Gunner KS en Giovanni (v.Chippendale), aan elkaar 
gewaagd gedurende de competitie. Dana van Lierop reed met 
Gunner KS alle wedstrijden en schreef de Anemone Horse Trucks 
Hengstencompetitie Dressuur op naam. Franka Loos miste een 
wedstrijd, maar had wel de hoogste score in de dagwedstrijd. 

 

 
Gunner KS met Dana van Lierop 



 

Blom Hengstencompetitie Springen 
Klasse L 

De Blom Hengstencompetitie Springen klasse L kende een 
schitterende ontknoping. Met louter nulrondes in de gehele 
competitie kon de Denzel van ’t Meulenhof-zoon Ipsthar met Bas 
Moerings in het zadel, in de finale naar voren treden als winnaar. 
Daarmee troefde hij de eveneens keer op keer foutloos springende 
I Am Codex (v.Codex One) nipt af. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Klasse Z 

 

 
Highway M TN met Zoï Snels 

 

 
 

 
 

 
 
 

Ipsthar met Bas Moerings 

 
Klasse M 

Met een uitmuntende dubbelslag in de finale en eindstand van 
de Blom Hengstencompetitie Springen klasse M, deed toptalent 
Highway M TN onder Zoï Snels van zich spreken. De explosieve 
Eldorado van de Zeshoek-zoon gaf blijk van zijn grote klasse tijdens 
de ontknoping op de KWPN Stallion Show en bleef daarmee voor op 
de sterke concurrentie. 

Ondanks dat ze pas enkele maanden een combinatie vormden, 
hebben Graziano (v.Baltic VDL) en Micky Morssinkhof al opvallend 
gepresteerd in de Blom Hengstencompetitie Springen. In de finale 
van de klasse Z op de KWPN Stallion Show stelden ze de eindzege 
veilig. In de dagwedstrijd ging de patente Gullit HBC (v.Cantos) 
onder Monique van den Broek er met de winst vandoor. 

 

Graziano met Micky Morssinkhof 
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Hengstencompetitie Gelders paard 

Geen strijd in de Hengstencompetitie Gelders paard, maar die strijd 
had de enige starter Henkie (v.Alexandro P) ook helemaal niet 
nodig om optimaal te kunnen presteren. Tot genoegen van de jury 
liep de hengst met veel bravoure door de baan. 

 

Symphonica Horse Show 

Het beloofde bijzonder te worden en dat werd het ook! De 
Symphonica Horse Show als afsluiter van de KWPN Stallion Show 
was een geweldige mix van toppaarden, geweldige ruiters en de 
enorme veelzijdigheid die het KWPN-paard biedt. Onder leiding 
van Sjors van Eerenbeemt stond er een wervelende show, met 
als hoogtepunt de kür op themamuziek die werd gewonnen door 
Diederik van Silfhout. Ook de andere deelnemers Jorinde Verwimp, 
Patrick van der Meer en Emmelie Scholtens trakteerden het publiek 
op een prachtige kür, live begeleid door een Big Band die was 
gesitueerd bovenop de KWPN-stand. De nacht was nog lang in het 
Brabantse land. Met vocale ondersteuning van Xander de Buisonjé 
kwamen alle deelnemers in de baan om op gepaste manier afscheid 
te nemen het publiek op de KWPN Stallion Show. 
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In 2018 trapten de KWPN Kampioenschappen af op vrijdag 10 
augustus met de afstammelingenkeuring. Op zaterdag 11 augustus 
stond het feest dat de Nationale Tuigpaardendag heet op het 
programma. De week erna vervolgde de kampioenschappen met 
de wedstrijden van de Blom Cup en de Pavo Cup, die op donderdag 
(Blom Cup) en op zaterdag (Pavo Cup) hun finales hadden. Ook de 
vijfjarige eventingpaarden streden om de kampioenstitel. Vrijdag 
vond de fokkerijdag plaats. Nieuw onderdeel was de veiling voor 
veulens afstammend van jonge springhengsten. 

 

NMK dressuur 

Drie merries streden tot op het laatst om de hoogste eer; de 
kampioene en reservekampioene van Noord-Brabant en de 
kampioene van Gelderland. Uiteindelijk was het de kapitale 
Brabantse die aan het langste eind trok en, zoals juryvoorzitter 
Dorresteijn zei, ‘het goud’ in ontvangst mocht nemen. Kiss me Set 
is een dochter van Fellini . 

 

 

 
 

 

 
, 

 

 

 

Topaanvoerders 

Hengst Aantal nakomelingen 
op NMK 

Aantal nakomelingen 
in kopgroep 

De Niro 4 - 
Governor 4 2 
Negro 3 - 
Bordeaux 2 - 
Desperado 2 1 
Ebony 2 1 
Expression 2 - 
Ferdeaux 2 - 
Ferdinand 2 1 
Franklin 2 1 

Galaxie 2 1 

 
NVK dressuur 

Een knappe groep dressuurveulens kwam terug voor de finale 
om de Equimax Veulenbokaal. Franklin leverde ook dit jaar de 
kampioen, zijn opvallende dochter Nina Ricci toonde keer op keer 
haar kwaliteiten. Zonen van Dream Boy en Geniaal volgden op de 
plaatsen twee en drie. 
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Uitslag driejarige dressuurmerries 

Kiss me Set 

1. Kiss Me Set Fellini x Florencio f/g.: A. Pertijs, Etten Leur 

 

2. Kavira Franklin x Sorento f.: P.P.W. Janssen, Overloon g.: N.F. Witte, 
Schijndel en T. & L. Collins, Riethoven 

 

3. Kardinale-Utopia RS2 GLOCK’s Toto Jr. x San Remo f.: S. Boschman 
Bergharen g.: RS2 Dressage Center de Horst BVv, Groesbeek 



 

 

 

 

  
 

NMK springen 

Onder grote publieke belangstelling kwamen 46 kwaliteitsvolle 
driejarige springmerries in actie bij het vrijspringen, waarvan de 
beste tien werden uitgenodigd voor de finale op het hoofdterrein. 
Qua bloedlijnen een gevarieerd gezelschap, het was de goed 
gemodelleerde en met veel reflexen en techniek springende Harley 
VDL-dochter Kalimero.D die naar voren mocht treden als kampioen. 

 

Topaanvoerders 

Hengst Aantal nakomelingen 
op NMK 

Aantal nakomelingen 
in kopgroep 

Cornet Obolensky 4 - 
Zirocco Blue VDL 4 1 
Freeman VDL 3 2 
Kannan 3 1 
Baltic VDL 2 1 
Comme Il Faut 2 1 
Dakar VDL 2 - 
Entertainer 2 - 
Etoulon VDL 2 - 
Genius 2 - 
Great Blue 2 - 

Harley VDL 2 1 

 
NVK springen 

Voor het tweede jaar achtereen ging de Equimax Veulenbokaal 
springen naar het Friese Surhuisterveen. Na het succes van 
Mijnsinaa vorig jaar was het nu de bijzonder atletische Nersinaa 
van de familie Van der Meer die het kampioenslint kreeg 
omgehangen en gehuldigd werd als kampioen van Nederland. 
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1. Kalimero.D Harley VDL x Indoctro f.: H. van Dael, Kelpen Oler g.: 

VDL Stud, Bears 
 

2. Kings Lady Vigo d’Arsouilles x Goodtimes f/g.: VOF Platenkamp & 

Evenhuis Services, de Kiel 
 

3. Kirasinaa Modesto x Chin Chin f/g.: S. van der Meer, Surhuisterveen 

1. Nina Ricci Franklin x Uphill f/g.: M.R. en A.R van Norel, Epe 
 

2. Nightsky TH Dream Boy x De Niro f/g.: H.H.L.M. ter Huurne, 

Wierden 

 

3. Nyandro JZ Geniaal x Jazz f/g.: J. Zeewuster, Sleen en Erven Js de 
Jager, Sleen 

Kalimero.D 

Uitslag driejarige springmerries Uitslag dressuurveulens 



 

 

 

 

  
 

NMK tuigpaard 

Zestien driejarige merries verschenen er in twee groepen voor de 
jury, zeven mochten er door naar de kampioenskeuring. Eebert 
leverde de twee hoogstgeplaatsten en had vier nazaten bij de 
beste zeven. Dylano, Atleet en Cizandro elk één. Kampioen werd 
Kareda, een product uit de bekende foklijn van Sander Daniëls uit 
Wageningen. 

 

Topaanvoerders 

Hengst Aantal nakomelingen 
op NMK 

Aantal nakomelingen 
in kopgroep 

Atleet 2 1 
Cizandro 3 1 
Dylano 1 1 
Eebert 6 4 
Fantijn 2 - 
Manno 1 - 

Unieko 1 - 

 

NVK tuigpaard 

Met vijf nakomelingen in de kopgroep, waarvan de top drie 
volledig uit nakomelingen van deze jonge hengst bestond, kunnen 
we stellen dat Bocellie-zoon Icellie zijn stempel op de Nationale 
Veulenkeuring voor tuigpaardveulens drukte. Zijn zoon Nicellie 
werd kampioen. 
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1. Kareda Eebert x Cizandro f: S. Daniels, Wageningen; g: S. 

Hoogenberg, Wijnjewoude 
 

2. Kalina Eebert x Waldemar f: G.J.H. en G. Hermanussen, Beers Nb; 

g: W. Liezen, Wanneperveen 
 

3. Kiandra Dylano x Cizandro f/g: M.J. Seldenrijk, Barneveld 

1. Nersinaa Jenssen VDL x Bubalu VDL f/g.: S. van der Meer, 

Surhuisterveen 
 

2. Newsflash Hardwell x Cantos f/g.: H. de Roover, Strijbeek 
 

3. No Surrender High Shutterfly x Nassau f/g.: B.C. Rijsdijk, IJsselstein 

en W. Broekman, Bennekom 

Kareda 

Uitslag driejarige tuigpaardmerries Uitslag springveulens 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gelders paard 

Deze editie van de Nationale Merrie- en Veulenkeuring Gelders 
paard kon volgens juryvoorzitter Arie Hamoen met een gouden 
randje de boeken in. De jury was erg te spreken over de algehele 
kwaliteit van de voorgestelde paarden, in praktisch alle rubrieken. 
Er was dan ook niets dan lof over de kampioenen, die gevonden 
werden in het hengstveulen Nacho R, de driejarige Klarinetty en de 
vierjarige Jansje MB. 
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Uitslag driejarige Gelderse merries 

Klarinetty 

1. Nacho R Henkie x Zilverster f/g.: Dhr. Rougoor, Bocholt-Suderwick, 
Duitsland 

 

2. Nikky Henkie x Parcival f/g.: G. Stegeman, Bant 

Uitslag Gelderse veulens 

1. Klarinetty Alexandro P x Upperville f/g.: R.Ph. Hekkert, Wijhe 
 

2. Kaya-Amanda Alexandro P x Farrington f/g.: H.G. Hekkert, Wijhe 

g.: I.A. Sevinga, Nijkerk 

 

3. Kerona Alexandro P x Victory f/g.: J. Vonk, Goudriaan g.: M.J. van 

Bruggen, Varik 

1. Nicellie Icellie x Larix f/g.: J. van der Velde, Siegerswoude 
 

2. Nardus Icellie x Unieko f/g.: W.L. Ruinemans, Rhenen 
 

3. Nico Icellie x Fabricius f/g.: L. van de Put, Oosterwolde Gld 

Uitslag tuigpaardveulens 

Topaanvoerders 

Hengst Aantal nakomelingen op NMK 

Alexandro P 4 
Danser 1 
Expression 1 
Floris BS 1 

Koss 1 

 



 

Nationale Tuigpaardendag 

De 34e Nationale Tuigpaardendag werd weer een groot feest met 
als fantastische apotheose: de Finale der Nationale om de Greet 
Bergstra Bokaal. Zoveel kwaliteit, iedere finalemerrie was prachtig. 
Aan de jury de zware taak de allerbeste eruit te halen. Gedragen 
door applaus marcheerde Dendrini, die in topvorm stak, op 
gedecideerde wijze naar de titel. 

 

Vijf van de negen dekhengsten werden, na voorselectie, 
uitgenodigd voor de finale voor de strijd om de Manno Trofee. 

En dat werd een spetterende ontknoping! Rijder Mark de Groot 
sloeg nu zijn slag, hij had het publiek en de jury op zijn hand. En 
die plaatste de extra van de vloer gaande, zeer deftige en zeer 
voorname Dylano op de eerste plek. 

 

Een heel bijzondere, bijna overvolle, rubriek was de strijd om 
de Renovo Schaal met daarin de beste regionale en nationale 
Ereklassepaarden. Brandy won deze fraaie prijs vanaf de eerste 
editie. Maar die vijfjarige hegemonie werd nu doorbroken door de 
hengst Cizandro. 

 

Afstammelingenkeuring 

De jongste generatie goedgekeurde hengsten toonde op vrijdag 10 
augustus, op de eerste dag van de KWPN Kampioenschappen, een 
groot aantal veulens op het hoofdterrein van het Nationaal Hippisch 
Centrum in Ermelo. Voor de fokkers een uitgelezen kans om alles 
te weten te komen over de eerste ontwikkelingen van de hengsten 
in de fokkerij. Dit jaar konden er van tien dressuurhengsten en 
veertien springhengsten voldoende veulens beoordeeld worden. 

 

 

Dendrini 

 

 

 
 

19 



 

Pavo Cup 

De Pavo Cup voor vierjarigen werd een krachtmeting tussen twee 
uitzonderlijke paarden. Aan de ene kant de scherpe Blue Hors Zack- 
zoon Jameson RS2, een bijzonder fraaie verschijning onder Marieke 
van der Putten. De uitzonderlijk dravende Jovian bestormde het 
toneel van de andere kant, al moest deze, voor zijn leeftijd ver 
afgerichte, Apache-zoon het toch afleggen tegen de voormalig 
kampioen van de KWPN Stallion Show. 

 

Jameson RS2 met Marieke van der Putten 
 

De Pavo Cup voor vijfjarigen was het kampioenschap van Bart 
Veeze. In 2017 ontging de titel hem op het allerlaatste moment. 
Maar in 2018 stond de ruiter uit Lochem er met twee fantastische 
paarden weer helemaal. Vooral de KWPN-goedgekeurde 
Imposantos leek elke ronde beter te worden en gaf in het 
overrijden gastamazone Stefanie Wolf een geweldig gevoel. Met 
de fenomenaal dravende Imagine eindigde Veeze als derde en 
daartussenin nestelde nieuwkomer Quinty Vossers zich met haar 
opvallende Inferno. 

In zijn eerste optreden onder zijn nieuwe ruiter Edward Gal liet 
GLOCK’s Total U.S. zien uit het juiste dressuurpaardenhout te 
zijn gesneden. Met ongekend veel allure, buitengewoon veel 
voorbeengebruik en een sensationele lossigheid ging de Totilas- 
zoon door de baan heen. In de halve finale moest de hengst het 
nog afleggen tegen de stabiele Johnson-zoon Hartsuijker, in de 
finalerondes maakte GLOCK’s Total U.S. duidelijk dat hij ’s lands 
beste zesjarige dressuurpaard is. 
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1. Jameson RS2 Blue Hors Zack X Negro, fokker: Stal 104 BV, 
Wijdewormer 

 

2. Jovian Apache X Tango fokker: E.T.Ten Bosch, Driel 
 

3. For Ferrero For Romance X Don Crusador, fokker: Stal De 
Biebosschen Bvba, Londerzeel 

1. Imposantos Wynton X Krack C, fokker: W. Wijnen, Berlicum Nb 
 

2. Inferno Everdale X Trento B, fokker: J. Gloudemans, Nuland 
 

3. Imagine Dream Boy X Jackson, fokker: E.M. Stam - Van Waveren, 
Hare Hatch 

Pavo Cup zesjarigen 

1. GLOCK’s Total US Totilas X Sir Donnerhall, fokker: Gestüt Lewitz, 
Steinfeld 

 

2. Hartsuijker Johnson X Scandic, fokker: M. Wolfs-Van Den Berg, 
Rekken & I.D. Wolfs, Loenersloot 

 

3. Haute Couture Connaisseur X Krack C, fokker: A.J.C. Drost, 

Dreumel & J.M. Van Uytert, Heerewaarden 

Pavo Cup vijfjarigen 

Pavo Cup vierjarigen 



 

Blom Cup 

De beste 25 paarden van de halve finale kwamen aan de start in 
de finale van de Blom Cup voor vierjarige springpaarden, waarin 
de strijd volledig open lag. De Elvis ter Putte-zoon Jub sprong 
onder Ester Blekkink met een grote mate van voorzichtigheid 
en vermogen naar de hoogste punten, gevolgd door de KWPN- 
goedgekeurde hengst Jamboree TN (v.Vigo d’Arsouilles) onder Zoï 
Snels. 

 

 
Jub met Ester Blekkink 

 

 

Nadat hij afgelopen winter al de Blom Hengstencompetitie klasse 
L won, liet de over fantastisch veel inzet beschikkende KWPN- 
goedgekeurde hengst Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof) onder 
Bas Moerings ook in de Blom Cup alle concurrenten achter zich. 
Dat was op voorhand beslist geen bekeken zaak aangezien de 
concurrentie stevig was binnen deze sterke leeftijdscategorie. 

 

Drie paarden sprongen keer op keer foutloos in de Blom Cup voor 
zesjarige springpaarden en de Gaillard de la Pomme-dochter Hally 
Berry deed dat onder Joost Martens met het beste finaleresultaat. 
Ook Hymabalia (v.Indoctro) liet zich van haar beste kant zien met 
Bert-Jan Zuidema. 

 

De finale van de Blom Cup voor zevenjarige springpaarden 
vormde een prachtig slotstuk van de springdag tijdens de KWPN 
Kampioenschappen. Dat was onder meer te danken aan de 
spectaculaire rit waarmee de Zirocco Blue VDL-dochter Gogo Karla 
V onder Willem Greve de titel opeiste. Daarmee maakte de merrie 
een gewaagde voorspelling van haar ruiter volledig waar. 

 

 

Topaanvoerders Blom Cup 

Hengst 4-jarigen 5-jarigen 6-jarigen 7-jarigen Totaal 

Etoulon VDL 2 2 

- 
- 

- 
2 
2 
2 
- 
- 
- 
- 

- - 

2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2 

4 

Eldorado vd Zeshoek - 2 4 
Harley VDL 3 - 3 
Zirocco Blue VDL - 3 3 
Dallas VDL - - 2 
I’m Special de Muze - - 2 
Mylord Carthago - - 2 
Quality Time - 2 2 
Numero Uno - 2 2 
Untouched - 2 2 

Bacardi VDL - - 2 
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Topaanvoerders Pavo Cup 

Hengst 4-jarigen 5-jarigen 6-jarigen Totaal 

Dream Boy 2 2 - 4 
Everdale 2 2 - 4 
Apache - 2 - 2 
Desperado - 2 - 2 
Jazz - - 2 2 
Johnson - - 2 2 

Totilas - - 2 2 

 



 

Kampioenschap vijf jarige eventingpaarden 

In het KWPN Kampioenschap voor vijfjarige eventingpaarden kwam 
zowel de kampioen als reservekampioen uit de stallen van Jan 
Greve. Winnaar Watermill Intentie W en nummer twee Watermill 
Iso Kwik W zijn gefokt en in eigendom van de allround paardenman 
uit Haaksbergen. 

 

Kampioen Watermill Intentie W nam al direct in de dressuur de 
leiding in het klassement. De ruin werd professioneel voorgesteld 
door Alice Naber-Lozeman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watermill Intentie W en Watermill Iso Kwik W 
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1. Gogo Karla V Zirocco Blue VDL x Indoctro, fokker: H. Veenstra, 
Feerwerd 

 

2. Gouverneur Eldorado van de Zeshoek x Burggraaf, fokker: W. van ‘t 
Hul, Zalk 

 

3. Grandorado TN Eldorado van de Zeshoek x Carolus II, fokker: D.J. 

Verhoeven, Holten en M. Rietberg, Holten 

1. Watermill Intentie W Van Gogh x Carambole x Wolfgang 
 

2. Watermill Iso Kwik W Karandasj x Julio Mariner XX x Dammen 
 

3. It’s A Kind Of Magic Up To Date x Indoctro x Uniek 

Uitslagen vijfjarige eventingpaarden 

Blom Cup zevenjarigen 

1. Hally Berry Gaillard de La Pomme x Zeoliet, fokker: J.A. Janssen, 
Merselo 

 

2. Hymabalia Indoctro x Starsky de Brix, fokker: J. Heins, De 
Schiphorst 

 

3. H.V.R. Halfweg’s Hoop Numero Uno x Cassini II, fokker: H.J. 

Bouwman, IJhorst 

Blom Cup zesjarigen 

1. Ipsthar Denzel v’t Meulenhof x Farmer, fokker: J. Moerings, Oud 

Gastel 

 

2. I Am ... Etoulon VDL x Vingino, fokker: E.A. van Manen, Bennekom 
 

3. Mylord Lady Mylord Carthago x Casco, fokker: A. Geessink, Groenlo 

Blom Cup vijfjarigen 

1. Jub Elvis ter Putte x Vigo d’Arsouilles, fokker: X.J.M. van Heertum, 

Liempde 

 

2. Jamboree TN Vigo d’Arsouilles x Carolus II, fokker: Fam. van 
Straaten, Den Ham 

 

3. Jappeloup Calvaro Z x Heartbreaker, fokker: W.B.A. Nijhof, 
Haaksbergen 

Blom Cup vierjarigen 



 

In 2018 werd voor de derde keer op rij het WK Jonge Dressuur- 
paarden georganiseerd op het Nationaal Hippisch Centrum in 
Ermelo. De FEI heeft zich inmiddels uitgesproken over de locaties 
voor 2019 en 2020: n.a.v. het bid van de Stichting WK Jonge 
Dressuurpaarden heeft zij besloten om voor 2019 het evenement 
aan Nederland toe te wijzen, in 2020 wordt het WK georganiseerd 
in het Duitse Verden. 

 

Jarenlang was het Duitse Verden de basis voor het WK. De 
organisatie bouwde het evenement uit tot een ware publiekstrekker. 
In 2016 kwam het wereldkampioenschap voor het eerst na bijna 
20 jaar in Duitsland weer naar Nederland. Net als toen en in 2017 
kwamen ook in 2018 duizenden bezoekers van over de hele wereld 
naar het Nationaal Hippische Centrum in Ermelo om te genieten 
van het jonge dressuurtalent. Voor het KWPN werd er goud, zilver 
en brons behaald. 

 

Vijfjarigen 

Voor het KWPN deden maar liefst zes vijfjarige paarden een 
gooi naar het eremetaal. Daarmee was ons stamboek het best 
vertegenwoordigd in deze finale. De Desperado-zoon Asgard’s 
Ibiza, had een kleine omweg nodig om door te dringen tot de beste 
zestien. In de kwalificatieproef was hij wel erg onder de indruk en 
maakte hij zich sterk voor zijn amazone Juliane Brunkhorst. Maar in 
de kleine finale, die hij won met 8,96 punten, was de in Duitsland 
zeer populaire hengst helemaal bij de les. En dat bleek wel, want 
nu de hengst voor de tweede keer in de grote arena kwam, liet hij 
zich ook in de finale weer fantastisch zien. 

 

Zesjarigen 

Waar op voorhand de Gelderse Henkie favoriet was voor een 
medaille, was het de KWPN-hengst Hermès die voor een verrassing 
zorgde bij de zesjarigen. De Easy Game-zoon, die maar net aan 
rechtstreeks naar de finale mocht, zette een geweldige proef neer, 
wat uiteindelijk resulteerde in brons. d’Avie, een zoon van de 

KWPN-gefokte Don Juan de Hus, bezorgde Severo Jurado Lopez zijn 
vierde gouden WK-medaille. Op minimale afstand volgt Villeneuve, 
die afstamt van de KWPN-gefokte en -erkende Vitalis. 

 

Zevenjarigen 

Kippenvel. Dat kreeg niet alleen het publiek, maar ook de juryleden 
van de optredens van Glamourdale en Governor-STR in de 
spannende finale van de zevenjarigen, waar vijf Nederlands gefokte 
paarden in meeliepen. Goud was er voor de groot van de grond af 
bewegende Lord Leatherdale-zoon Glamourdale. De goed afgerichte 
Governor-STR (v.Totilas) herhaalde na een sterke proef zijn zilveren 
medaille van verleden jaar. 

 
 

Glamourdale met Charlotte Fry 

Kader 
Opvallend was het aandeel Nederlands bloed in de aderen van de 
WK-deelnemers. 21 van de 42 vijfjarigen, 19 van de 40 zesjarigen 
en 18 van de 51 zevenjarigen, had een Nederlands gefokte hengst 
- waarbij dus vader én moedersvader KWPN’er is - of een KWPN- 
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goedgekeurde hengst als vader of moedersvader, onder hen 
30 KWPN-geregistreerde paarden. In de finales zagen we dat 
tien van de vijftien vijfjarigen een Nederlands gefokte vader of 
moedersvader heeft, bij de zesjarigen zijn dat er acht van de 
vijftien en bij de zevenjarigen zeven van de vijftien. Vooral de 
preferente Johnson is met negen nazaten nadrukkelijk aanwezig. 
Hij wordt gevolgd door Ampère die zes keer voorkomt als vader 
of moedersvader. Apache volgt met vijf WK-paarden, Totilas 
heeft er vier en de KWPN-gefokte Don Juan de Hus (v.Jazz), 
de KWPN-gefokte en -erkende Vitalis (v.Vivaldi) en Blue Hors 
Zack (v.Rousseau) hadden ieder drie nakomelingen op dit 
wereldkampioenschap. 

 

WK Jonge Springpaarden 

Net als de kwaliteit van de paarden, blijft het WK Jonge 
Springpaarden op domein Zangersheide zich ieder jaar weer 
verbeteren. Het KWPN deed in de breedte goede zaken in deze 
kampioenschappen, wat zich onder meer vertaalde in de prachtige 
zilveren medaille voor de KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado 
TN onder vakman Willem Greve. 

 

De medailleoogst is wel eens groter geweest dan dit jaar, maar  
het aantal opvallende KWPN’ers en het aantal finalisten in het 
wereldkampioenschap gaf zeker geen reden tot klagen. De fokkerij 
wordt steeds internationaler en daarmee groeit ook de indirecte 
invloed van de KWPN-fokkerij. 

 

Bij de zevenjarigen was de directe invloed van het KWPN zichtbaar 
met drie paarden in de top 10 van de finale, aangevoerd door de 
fantastisch springende KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado TN 
(v.Eldorado van de Zeshoek). Dit fokproduct van Dick Verhoeven 
en Marinus Rietberg nam voor het derde jaar op rij deel aan de 
WK-finale in Lanaken en zag zijn voortreffelijke ritten onder mede- 
eigenaar Willem Greve beloond worden met de zilveren medaille. 
Bij de zesjarigen deed Matthew Sampson goede zaken met de 

24 

competitieve Spartacus-dochter Happy-Fomia. Op de eerste 
dag werden ze al vierde van de 273 deelnemers, en in de finale 
eindigden ze als snelste vierfouter op de zevende plaats. 

 

Ook bij de vijfjarigen was het genieten van de sport. Met niet 
minder dan 24 deelnemers in de barrage, moest er flink gas 
gegeven worden. De keer op keer foutloos springende KWPN- 
goedgekeurde Irvington VDL (v.Dallas VDL) van VDL Stud, sprong 
onder Marcel de Boer’s stalruiter Alex David Gill naar de negende 
positie. 

 

 

 

 

 

Grandorado TN met Willem Greve 



 

 

 
 

KWPN Select Sale 

De 19e editie van de KWPN Select Sale tijdens de Stallion Show 
vulde zich met 39 hengsten. In 2018 werd de veiling tevens 
opengesteld voor enkele buitenlands geregistreerde hengsten. 

 

Met name bij de dressuurhengsten konden veel nieuwe 
buitenlandse kopers worden verwelkomd. 

 

   Gemiddeld springen € 24.810 (21 paarden) 

   Gemiddeld dressuur € 34.421 (19 paarden) 

   Totale omzet: € 1.175.000 

 
KWPN Online Veulenveilingen 

In 2018 werden de Online Veulenveilingen uitgebreid met een 
extra veiling. Ook werd een dierenarts aan het selectieproces bij 
de videodagen toegevoegd, zodat de fokker niet nogmaals met het 
veulen langs de eigen dierenarts hoeft. De nieuwe veilingwebsite 
werd goed ontvangen en bleek makkelijk in gebruik. De daling van 
het aantal verkochte veulens en veilingprijzen bleek in lijn met de 
algehele tendens bij Nederlandse veulenveilingen. 

 

   5 veilingen 

   159 veulens 

   Totale omzet € 685.000 

   16% buitenland – 10 landen 

Duurste veulen Noa Top T (merrie) € 8.500 

niveau heeft gepresteerd, werden verkocht. Duurste veulen 
werd het hengstveulen Nimo V (v.Impressive), die zichzelf de 
volgende dag meteen bewees door zich te kwalificeren voor de 
kampioenskeuring springveulens. 

 

   11 veulens 

   Gemiddeld € 6.500 

Duurste veulen: Nimo V (hengst) € 10.000 

 
 

Young Jumping Foal Sale 

De eerste editie van de KWPN-veiling om het gebruik van jonge 
springhengsten in de fokkerij te promoten kan zonder meer 
als geslaagd omschreven worden. Alle veulens, die allemaal 
afstammen van een merrie die zelf in de sport op minimaal 1.30m 

 
Nimo V 
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Excellent Dressage Sales 

Direct na afloop van de zinderende finale vijfjarigen paarden op het 
WK Jonge Dressuurpaarden, de locatie van de Excellent Dressage 
Sales, opende veilingmeester Koen Olaerts de veiling met een 
bijzonder openingsstuk; een hoefijzer van Totilas belegd met echte 
Swarovski steentjes. Het veilingstuk bracht 1.400 euro op voor de 
DVB Foundation. Dit jaar werden er geen rijpaarden, maar enkel 
veulens geveild. Meer dan de helft van de veulens werd boven de 
10.000 euro verkocht. De gemiddelde opbrengst per veulen werd 
12.950 euro. 

KWPN Online Stallion Auction 

Naast de KSS werd er dit jaar de mogelijkheid geboden om 
hengsten aan te bieden voor de eerste editie van de KWPN Online 
Stallion Auction. 14 eerste bezichtigingshengsten kwamen op 20 
december onder de digitale hamer. 

   14 paarden 

   Gemiddeld € 10.789 

 

   34 veulens 

   Gemiddeld € 12.950 

Duurste veulen: Nr One SB (hengst) € 41.000 
 

Tuigpaardenveiling 

De Nationale Tuigpaardveulenveiling tijdens de Nationale 
Tuigpaardendag heeft tevreden mensen opgeleverd. Een mooie, 
reële prijs voor de fokkers, en blije kopers met grote plannen met 
de veulens. Het duurste veulen was Bocellies Matteo-zoon Neon 
GSM, die voor 13.000 euro werd afgeslagen. 

 

   6 veulens 

   Gemiddeld € 6.917 

Duurste veulen verkocht: Nelson V (hengst) €9.500 
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Genoomselectie OC 

In 2018 zijn er 2.862 aanvragen gedaan voor het 
genoomonderzoek, dit is een stijging van 30% ten opzichte van 
2017 (2.188 aanvragen). Dit is vooral te danken aan het grote 
aantal veulens waar meteen bij registratie een genoomonderzoek 
voor aangevraagd is. 

 
Inteelt 

De inteelttoename in de diverse fokrichtingen zijn opnieuw 
doorgerekend. De trend was gelijk aan die van 2017. Bij de 
tuigpaarden lag het percentage nog steeds dik boven de 1% (FAO- 
norm). Hiermee blijft aandacht voor inteelt in deze fokrichting 
zeer noodzakelijk. Deze aandacht dient er ook te zijn in de 
dressuurpaarden, aangezien daar enkele (jonge) hengsten heel erg 
veel dekken, die ook nog eens heel verwant zijn aan de populatie. 
Dit zal waarschijnlijk een inteelttoename tot gevolg hebben in de 
toekomst. Om de dressuurpaarden beter te kunnen ondersteunen 
in dit verhaal is begin 2018 ook de inteelttool voor deze fokrichting 
opengesteld in Mijn KWPN. 

 

Fokwaardenschatting Sport en Exterieur rijpaard 

In samenwerking met Wageningen Universiteit zijn diverse opties 
bekeken en verder uitgewerkt om de fokwaardenschatting voor 
sport en exterieur in de rijpaarden verder te optimaliseren. Ook 
in de Fokkerijraad Rijpaard is dit onderwerp meerdere keren aan 
de orde geweest. De opties zullen hier nog verder besproken 
en geëvalueerd moeten worden, voordat tot een mogelijke 
implementatie over kan worden gegaan. 

 
WFFS 

In april ontstond er in de paardenwereld in Nederland veel 
ophef over het Warmblood Fragile Foal Syndrome. Deze erfelijke 
aandoening werd al meerdere jaren in de Verenigde Staten 
onderkend en er is ook een genetische test beschikbaar om de 
aandoening te bewijzen en dragers op te sporen. Als zowel de 

hengst als de merrie drager zijn bestaat 25 procent kans op 
een afwijkend veulen, 50 procent zal drager zijn en 25 procent 
is normaal. Als een van beide ouders drager is, wordt geen 
afwijkend veulen geboren. Een drager, hengst of merrie, is niet 
ongeschikt voor de fokkerij maar het is verstandig om niet twee 
dragers met elkaar te kruisen. Qua overerving is het vergelijkbaar 
met waterhoofd en dwerggroei bij Friezen. Dragers kunnen 
worden ingezet voor de fokkerij, maar kruisen van dragers wordt 
vermeden. Begin mei heeft het KWPN besloten om alle actieve 
KWPN-goedgekeurde hengsten te onderzoeken op WFFS. De 
hengstenhouders zijn geïnformeerd over het testen van de KWPN- 
goedgekeurde hengsten. De uitslag (drager of geen drager van 
het WFFS-gen) is per hengst gepubliceerd op KWPN.nl. 96% van de 
rijpaardhengsten bleek vrij van WFFS. Alle geteste tuigpaardhengsten 
bleken WFFS-vrij, bij de Gelderse zijn vier hengsten drager van het 
gen. 
In het kader van het Warmblood Fragile Foal Syndroom (WFFS) 
is het raadzaam om fokmerries te testen, zodat bekend is of een 
merrie drager is. Op verzoek van het KWPN kwam er al vroeg een 
test in Nederland beschikbaar bij Van Haeringen Laboratorium in 
Wageningen, waarmee bepaald kan worden of een paard drager 
is. Het KWPN 
heeft de fokkers 
verder gefaciliteerd 
door een WFFS- 
testprotocol 2018 
op te stellen. In 
het kader van de 
dienstverlening aan 
fokkers wordt dit 
testprotocol verder 
geëvalueerd en 
geoptimaliseerd. 
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Veulenregistratie 

Het aantal registraties is ten opzichte van 2017 weer toegenomen. 
Behoefte aan ondersteuning bij het aanmelden van veulens blijft 
bij een deel van de fokkers gewenst en deze service wordt ook 
geboden in 2018. 

 

Per 1 januari 2018 is de extra service van afstammingscontrole 
op vader standaard toegevoegd aan de veulenregistratie. Dit 
betekende dat het proces van paspoortuitgifte langer duurde dan 
de fokkers andere jaren gewend waren. Waar mogelijk heeft de 
afdeling stamboek dit proces zo snel mogelijk afgerond en dit zal in 
2019 verder worden gestroomlijnd. 

 

 

 
 

 
28 

 

 
 
Fokkerijverordening 

De nieuwe fokkerijverordening van het RVO is per 1 november 
2018 in werking getreden, hierin is één erkenning opgenomen 
voor zowel het bijhouden van het stamboek, het reglementeren en 
uitvoeren van prestatieonderzoek en fokwaardenschatting. Hiervoor 
is een nieuw fokprogramma per fokrichting ingestuurd naar het 
RVO. De drie aparte erkenningen zijn omgezet naar één erkenning 
die na het goedkeuren van de jaarrapportage weer is verlengd. 



 

 

 

 

Wederom waren er in 2018 genoeg uitdagingen voor de afdeling 
Marketing & Communicatie. De verhoogde BTW-tarieven, de 
onrust over WFFS en het vertrek van twee directeuren brachten 
veel media-aandacht met zich mee. Er waren dit jaar ook heel 
positieve ontwikkelingen. Zo gingen we de samenwerking aan met 
ClipMyHorse, bereidden we de overgang voor van 21 nummers IDS 
naar 12 KWPN Magazines en werd de online berichtgeving verder 
uitgebreid. 

 

IDS en KWPN Magazine 

IDS verscheen 19 keer, aangevuld met 2 KWPN Magazines 
met daarin een aangepaste programmering en layout. De 
sportverslaggeving vond hoofdzakelijk online plaats, in IDS 
lag de focus meer op analyses, fokkerij-inhoudelijke en 
achtergrondartikelen. Een evenredige verdeling over de diverse 
fokrichtingen was en is uitgangspunt. Mede op basis van de 
terugkoppeling die we het afgelopen jaar van leden en lezers 
hebben gekregen, hebben we een nieuwe bladformule opgesteld 
waarmee we een duidelijke kwaliteitsslag wilden maken. Met 
artikelen over de paardensport en -fokkerij die informeren en 
inspireren. In 2018 is besloten om de leden in 2019 maandelijks 
het KWPN Magazine - In de Strengen toe te sturen. Waarbij 
we zeker niet het aantal pagina’s halveren, maar iedere maand 
een aantrekkelijk magazine van formaat aanbieden. Met 
achtergrondartikelen, interviews met fokkers, foktechnische 
analyses en bedrijfsbezoeken. In het regiosecretarissenoverleg is 
de nieuwe opzet gepresenteerd, en diverse regiofunctionarissen 
vormen sindsdien een klankbord voor de invulling van het 
magazine. Zij ontvangen regelmatig een nieuwsbrief waarin wij 
hun informeren over de communicatie via de diverse media en 
waarin wij hen vragen om concrete input voor en feedback over het 
magazine. 

 

KWPN.tv 
KWPN.tv is sinds de lancering in 2017 goed ontvangen en een goed 

instrument om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Tevens biedt 
het kansen op het gebied van sales, met name ook op het gebied 
van sponsoring en Official Partners. Hieraan ondersteunend is de 
keuze om het overgrote deel van de content en de livestreams 
openbaar te zetten: dit genereert bereik en maakt ons aantrekkelijk 
voor adverteerders. Bepaalde fokkerij gerelateerde beelden van 
livestreams zijn alleen voor leden terug te kijken. 

 
KWPN.tv 2017 2018 

Unieke bezoekers 193.487 151.284 

Gemiddelde sessieduur 00:13:30 00:14:48 

Aantal sessies per gebruiker 3,17 3,38 

 

Samenwerking ClipMyHorse 

In augustus 2018 werd voor het eerst een KWPN-evenement live 
uitgezonden op het mondiale podium van ClipMyHorse.tv, namelijk 
de KWPN Kampioenschappen. Voorheen waren KWPN-evenementen 
voorbehouden aan het eigen KWPN.tv. Alle rubrieken (ook de 
afstammelingenkeuring en de Tuigpaardendag) in de hoofdring 
plus het vrijspringen in het Willem-Alexanderhal waren – naast de 
livestream op KWPN.tv – óók te volgen op ClipMyHorse.tv. Dit was 
de eerst stap in de samenwerking tussen het KWPN en ClipMyHorse 
op het gebied van de livestreams van diverse KWPN-evenementen. 
Zo wordt de livestream van de wedstrijden van de Anemone Horse 
Trucks Hengstencompetitie Dressuur, de Blom Hengstencompetitie 
Springen, de eerste bezichtiging op het KWPN-centrum in Ermelo, 
de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten in Ermelo, de 
KWPN Stallion Show en de KWPN Kampioenschappen verzorgd door 
ClipMyHorse. Al deze evenementen zijn op KWPN.tv te bekijken, 
maar dus ook op ClipMyHorse. Daarmee krijgen de diverse 
evenementen een podium in de vijftien landen buiten Nederland 
waarin ClipMyHorse uitzendt. Het model is hetzelfde: de livestream 
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op beide portalen is openbaar, terugkijken is alleen mogelijk voor 

KWPN-leden (KWPN.tv) en Premium-members (ClipMyHorse). 
Het KWPN en ClipMyHorse zijn beide verheugd met deze 
samenwerking, die twee kwaliteitsmerken met elkaar verbindt. 

 
Online platform & Mailings 
Het online platform stelt ons in staat de dienstverlening aan 
de leden verder te verbeteren, mede door de geïntegreerde 

e-mailmarketingmodule en de koppeling met de database (Equis). 
Hierdoor kunnen mailacties worden ingericht die specifiek zijn 
afgericht op een bepaalde doelgroep binnen ons ledenbestand. 

 

Met het nieuwe content managementsysteem kunnen we 
eenvoudiger e-mails sturen naar gedifferentieerde groepen. E-mails 
met relevante content worden beter geopend en gelezen. 

 

Platform ontwikkelingen 2018 

   Toegevoegd bij veulenregistratie: Genoomonderzoek aanvragen 

met een korting van 31,50 euro 

   Processen tussen website en Equis geoptimaliseerd 

JongKWPN-leden hebben nu ook toegang tot KWPN Database 

   Tool voor berekening inteelt en verwantschap dressuurpaarden 

   Overige kleinere aanpassingen 

 
Gemiddeld aantal unieke bezoekers 

per maand 

2018 

KWPN.nl 51.803 

KWPN.org 7.451 

 

Best bezochte pagina’s KWPN.nl 2018 

   1. Homepage 

   2. KWPN Database 

   3. Nieuws 

   4. KWPN Marktplaats 

   5. Agenda 

 
Nieuwsbrieven 

 

 Aantal 

ontvangers* 

Gemiddeld 

openingspercentage 

Aantal verstuurde 

nieuwsbrieven totaal 

 2017 2018 2018 2017 2018 

Leden 14.500 14.406 41% 21 35 

Niet-leden 8.500 10.783 30% 16 28 

Buitenlanders 

(leden en 
niet-leden) 

2.000 1.855 39% 15 19 

* aantal eind december 
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Gesegmenteerde mailings 

In 2018 hebben we meer dan 30 mailings gestuurd naar specifieke 
doelgroepen (in 2017 waren dat er 13 en werden ze iets minder 
goed geopend). 

Social Media 

 
Voorbeelden segmenteerde 

mailings 2018 

Aantal ontvangers Openingspercentage 

Uw fokproduct op de KWPN 

Kampioenschappen 

505 
78% 

Uw fokproduct op het WK 
Jonge Springpaarden 

118 
 
75% 

Uw fokproduct neemt deel aan 
de eerste bezichtiging 

442 
 

75% 

KWPN Stallion Show: jij bent 
erbij! 

1.453 
 

75% 

Uw fokproduct in Tryon 75 
 
72% 

NIEUW: KWPN Online Stallion 
Auction 

403 
 

64% 

Vierde KWPN Online 
Veulenveiling geopend 

592 
61% 

Heeft u dit jaar een veulen? 
Het KWPN biedt de all-in 
veulenregistratie aan 

5.297 
47% 
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 Facebook 

likes 

Instagram 

volgers 

1-1-2018 39.692 12.400 

31-12-2018 41.877 18.200 

= 2.185 nieuwe 
likes in 2018 

5.800 nieuwe 
volgers in 2018 

 



 

Het interim-contract van Bas Wonning op de afdeling Financiën 
liep eind september 2018 af. In september is Rob Wagenaar 
toegetreden tot het KWPN in de functie Hoofd Financiën en 
Algemene Zaken. Hij was twee jaar actief als interim professional 
in het bovenstaande vakgebied alvorens zijn indiensttreding bij het 
KWPN. 

 
Btw-verhoging 

Medio 2015 kwamen de plannen naar buiten van het kabinet om 
het belastingstelsel te hervormen waarbij het lage btw-tarief voor 
de landbouw zou worden geschrapt. Samen met de Sectorraad 
Paarden heeft het KWPN er sindsdien alles aan gedaan om de 
politiek te overtuigen dat dit een te grote klap voor de hippische 
sector zou betekenen. Ondanks deze inzet en de vele gesprekken 
heeft het kabinet toch besloten om per 1 januari 2018 de wet op 
de omzetbelasting te wijzigen. Daardoor ging de dienstverlening 
door stamboeken van het lage tarief (6%) naar het hoge tarief 
(21%). Helaas is hiermee dus ook de KWPN-dienstverlening hoger 
belast. De contributie bleef in 2018 ten dele vallen onder het 6% 
btw-tarief, maar diverse diensten werden met 21% belast. Vanaf 1 
januari 2019 zal het lage tarief van 6% verhoogd worden naar 9%. 
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Piet Peters directeur KWPN 

Medio november is Piet Peters door het KWPN-bestuur 
aangesteld als de nieuwe directeur van het KWPN. Na het 
vertrek van directeuren Johan Knaap en Emiel Nijhoff was 
Peters sinds 6 augustus als interim-directeur verbonden aan de 
stamboekorganisatie. Dat beviel beide partijen zo goed dat het 
interimschap werd omgezet in een vaste aanstelling. Het bestuur 
heeft gekozen voor een nieuwe directiestructuur met één Algemeen 
Directeur, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 
vastgestelde beleid en leiding geeft aan de kantoororganisatie. 

 

BENOEMING ERELEDEN 
 

Gouden KWPN Speld: 
D. Reijne 

 

Zilveren KWPN Speld: 
E. Brandt 
K. Iwema 
M. Smallegange 

 

 

Piet Peters 
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ALGEMEEN BESTUUR 

Benoeming: 

M. Hovenga (vicevoorzitter) 

 
LEDENRAAD 

Nieuw: 

L. Diepman, C. de Dreu, L. van Engelshoven, K. Haemers, J.P. de 

Keizer, M.W.A. Koelen, G.J. Petter, T. Schouten, T.J.J. Sieling 

 
FOKKERIJRAAD 

Benoeming: 

Rijpaard: Luc Jansen 

Gelders paard: Wemke Staatsen, Carmen Peters 

 
HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE DRESSUUR 

Herbenoeming: 

M.A.V. Dorresteijn, L.J.M. Rutten 

 
HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE SPRINGEN 

Benoeming: 

H.L.M. van den Broek 

 
HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE TUIGPAARD 

Herbenoeming: 

G.J. Hermanussen 

 
HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE GELDERS PAARD 

Herbenoeming: 

M. van der Velden 
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HERKEURINGSCOMMISSIE GELDERS PAARD 

Benoeming: 

H. Krudde 

 
Herbenoeming: 

C.C. van Zanten 

 
HERKEURINGSCOMMISSIE TUIGPAARD 

Herbenoeming: 

H. Lassche 

 
TUCHTCOMMISSIE 

Herbenoeming: 

L.J.A. Crompvoets 

 
COMMISSIE VAN BEROEP 

Herbenoeming: 

B.A.M. Oude Breuil 



 

AB/Directie/Commissies per 31-12-2018 
 

ALGEMEEN BESTUUR 

 

 
T.J.J. Sieling 

 

 
KWPN Regio Groningen 

A. van Daalen 

M. Hovenga 

J.C.B. Middelbrink 

R.A.G. van Klooster 

E. Schep 

Voorzitter 

Vice-voorzitter 

Penningmeester 

Lid 

Lid 

N. de Graaf-Drijvers 

M. Hovenga 

E. de Jeu 

E. Naberink 

J. Oldenziel 

H.A.B. Hutten 

KWPN Regio Groningen 

KWPN Regio Friesland 

KWPN Regio Friesland 

KWPN Regio Drenthe 

KWPN Regio Drenthe 

KWPN Regio Overijssel 

FINANCIËLE COMMISSIE VAN DE LEDENRAAD M. Assen KWPN Regio Overijssel 

E. Lammerse 

J. Mastenbroek 

G. van den Nieuwendijk 

P. Boogaard 

Lid 

Lid 

Lid 

Reservelid 

L. Diepman 

C. de Dreu 

J.E. Kragt 

G.J. Petter 

J. Litjens 

KWPN Regio Overijssel 

KWPN Regio Gelderland 

KWPN Regio Gelderland 

KWPN Regio Gelderland 

KWPN Regio Gelderland 

VERTROUWENSCOMMISSIE VAN DE LEDENRAAD T. Schouten KWPN Regio Gelderland 

M. Toonders 

E. de Jeu 

M. van Ruitenbeek-Kossen 

Vacature 

 
DIRECTIE 
P.D. Peters 

 
LEDENRAAD 

T. Schippers 

G. Koers 

H. Fikse 

J.P. de Keizer 

T.T.J. van der Weiden 

M.W.A. Koelen 

Voorzitter 

Lid 

Lid 

Reservelid 

 
 
Algemeen directeur 

 

 
KWPN Regio Gelders paard 

KWPN Regio Tuigpaard Noord 

KWPN Regio Tuigpaard Oost 

KWPN Regio Tuigpaard Zuid 

KWPN Regio Tuigpaard West 

JongKWPN 

J. Quartel 

G. van Kooten 

T. Kraan-Muskens 

M. van Ruitenbeek-Kossen 

E.H.J. Lammerse 

G. van den Nieuwendijk 

H. de Man 

K. Haemers 

W.J.J. Goesten 

M.L. Moerings 

J. Mastenbroek 

M. Toonders 

L. van Engelshoven 

A. van Oerle 

P.J. Boogaard 

KWPN Regio Flevoland 

KWPN Regio Utrecht 

KWPN Regio Utrecht 

KWPN Regio Noord-Holland 

KWPN Regio Noord-Holland 

KWPN Regio Zuid-Holland 

KWPN Regio Zuid-Holland 

KWPN Regio Brabant 

KWPN Regio Noord-Brabant 

KWPN Regio Noord-Brabant 

KWPN Regio Noord-Brabant 

KWPN Regio Noord-Brabant 

KWPN Regio Limburg 

KWPN Regio Limburg 

KWPN Regio Zeeland 
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Gezamenlijk vormen de regio’s en afdelingen met hun jaarlijkse 
thuis-, stamboek- en Centrale Keuringen de basis voor alle KWPN- 
activiteiten in de regio’s. Daarnaast organiseren de regio’s diverse 
andere activiteiten. 
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Voor jonge fokkers en sporters met een visie! Door het jaar heen 
organiseert het JongKWPN diverse activiteiten voor haar leden: 

   Stand op KWPN Stallion Show 

   Nabespreking KWPN Stallion Show met Cor Loeffen 

   Young Riders Competitie Powered by Scheepswerf Wout Liezen 

   Young Breeders Program Tuigpaarden 

Stalbezoek Jelmer en Anita Chardon 

Voorjaarsvergadering bij Universiteit in Utrecht met een lezing van 

Wim Back van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht over het 

objectief registreren van de locomotie van het paard. 

   Show Noordelijke Tuigpaardendag met Six Bars 

Stamboekkeuring en Centrale Keuring 

Stalbezoek bij Waldman Horses 

   Buitenlandse trip naar Verden – Oldenburg 

   Kijkje achter de schermen bij de EPTM 

   Bedrijfsbezoek Stal Hexagon 

   JongKWPN in de regio’s 

KWPN Stallion Show 

Het JongKWPN heeft ieder jaar een stand op de KWPN Stallion 
Show. Hier worden nieuwe leden geworven, informatie gegeven en 
ieder jaar is er een loterij waar een dekking gewonnen kan worden. 
Dit jaar was het een dekking van Cornet Obolensky aangeboden 
door StuDutch. In samenwerking met sponsor Onori werden de 
JongKWPN-vesten verkocht en is er een winactie verzorgd. 

 

Young Riders Competitie Powered by Scheepswerf Wout 
Liezen 
Ook dit jaar werd de Young Riders Competitie weer verreden. 
Wederom ondersteunt door Scheepswerf Wout Liezen. Op een 
zevental concoursen kwamen de Young Riders in actie. Het 

kampioenschap werd verreden in Luttenberg. 
 
Young Breeders Program Tuigpaarden 

Het Young Breeders Program stond ook in 2018 op het programma. 
In dit traject wordt geprobeerd om de oudere, ervaren fokkers 
kennis over te laten brengen op de JongKWPN-leden en waar 
mogelijk te laten samenwerken. Er zijn in 2018 twee veulens 
geboren. De eigenaren van de merries zijn tijdens de eerste 
bezichtiging van de tuigpaarden gehuldigd. 

 

In samenwerking met een aantal enthousiaste leden en eigenaren 
van tuigpaardmerries is de hengstenkeuze voor 2019 bepaald. vier 
van de vijf merries zijn drachtig van de door de Young Breeders 
gekozen hengsten. Kidee (v.Atleet) verwacht een veulen van 
Indiana en ook Gerianne M (v.Unieko) is drachtig van hem. Enita 
(v.Morocco Field Marshall) is drachtig van Cizandro en Johannalina 
(v.Cizandro) verwacht een veulen van Dylano. Biantha V bleef 
helaas gust. 

 
JongKWPN-keuring 

De JongKWPN-keuring werd dit jaar voor het eerst gehouden 
in samenwerking met het Nationaal Scholenconcours. Met deze 
samenwerking moesten de studenten van de scholen de paarden 
die deelnamen aan de stamboekkeuring beoordelen. Er was een 
groot aantal deelnemers die deelnamen aan het scholenconcours 
die hun paard ook opgaven voor de stamboekkeuring. Hierdoor 
is het aantal deelnemers dit jaar toegenomen en was het 
voor deze studenten een zeer educatieve dag. Na afloop van 
de stamboekkeuring werd wederom een Centrale Keuring 
georganiseerd en werd er nog een tuigpaardclinic gegeven door 
Henk Hammers met een tweetal JongKWPN-leden. Namens 
sponsor Onori werd er voor iedere deelnemers een JongKWPN-polo 
beschikbaar gesteld. 
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Buitenlandtrip naar Oldenburg - Vechta 

Eind oktober werd de buitenlandse trip georganiseerd. In 2018 ging 
de reis naar Oldenburg – Vechta. Hier heeft het JongKWPN twee 
dagen de Oldenburgse Hengstenkeuring bijgewoond en zijn zij als 
afsluiter te gast geweest bij Paul Schockemöhle. 

 
JongKWPN in de regio’s 

Voor het eerst is een gezamenlijk overleg geweest met de regio’s 
en JongKWPN. Met JongKWPN’ers die bestuurslid zijn in een regio is 
gekeken wat de samenwerking tussen JongKWPN en de regio’s kan 
bevorderen. Besloten is om jaarlijks een overleg te houden. 

Stal Hexagon 

De eindejaarsactiviteit van JongKWPN was bij Stal Hexagon. Hier 
werden zij hartelijk ontvangen door Leunus van Lieren en zijn 
team. Zij hebben hier verschillende paarden onder het zadel en aan 
de hand gezien met daarbij de visie van Leunus op zijn fokkerij. 
Als afsluiter kwam Dirk Willem Rosie een presentatie geven over de 
beste dressuurpaarden aller tijde. 
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Het KWPN is zeer dankbaar voor de goede samenwerking met haar 
sponsoren. 

 

Tijdens de KWPN Stallion Show 2018 heeft Xcellent Horse 
Insurance het sponsorcontract met het KWPN wederom 
verlengd. Het grootste intermediair voor paardenverzekeringen 
van Nederland en het KWPN hebben al vele jaren een zeer 
prettige samenwerking met elkaar. In 2001 werd Amev Hippo 
Paardenverzekering sponsor van het KWPN, in 2005 wijzigde dit 
bedrijf zijn naam in Hippo Zorg. Na een pauze van enkele jaren 
gingen beide partijen in 2011 weer een hechte samenwerking aan. 
Sinds 1 januari 2016 is Hippo Zorg omgedoopt tot Xcellent Horse 
Insurance. Het KWPN is zeer verheugd dat Xcellent Horse Insurance 
besloten heeft om het KWPN als jaarsponsor te blijven steunen, het 
sponsorcontract is verlengd met een periode van vijf jaar. 

 

Op de KWPN Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch is de voortzetting 
van de samenwerking tussen het KWPN en Xcellent Horse 
Insurance bezegeld met een nieuw contract, ondertekend door 
Andries van Daalen, voorzitter van het KWPN en Bob Botter Wzn, 
CEO van Xcellent Horse Insurance. Xcellent Horse Insurance blijft 
daarmee Official Partner van het KWPN, net als de andere partners; 
Pavo, Kalfsbeek, Blom Verkeersrijscholen, Virbac en Anemone 
Horse Trucks. Andries van Daalen: “Xcellent Horse Insurance heeft, 
net als het KWPN, de zorg voor het paard hoog in het vaandel 
staan. In 2019 komen zij met twee speciale paardenverzekeringen 
voor KWPN-leden, als extra service. Het is fijn dat we weer op de 
steun van deze betrouwbare partner mogen rekenen. 

 

KWPN en Catering Culinair gaan een sponsorovereenkomst aan 
voor de duur van vier jaar. Catering Culinair is de leverancier van 
de VIP-catering tijdens de KWPN Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch 
en daarnaast is zij huiscateraar van vele eigen KWPN-evenementen 
in Ermelo. Catering Culinair is tevens al jaren sponsor van 
JongKWPN. Bij Catering Culinair kunt u terecht voor al uw culinaire 

wensen voor zowel particulier als het bedrijfsleven, zoals ontbijt, 
lunch, diner, bruiloften en bedrijfsfeesten. Het KWPN kijkt uit naar 
deze mooie samenwerking. 

 

Het KWPN heeft overeenstemming bereikt met de Mechan Groep 
inzake sponsoring met ingang van 1 januari 2018. De komende 
twee jaar gaat het KWPN graag gebruik maken van de diensten van 
de Mechan Groep, dé distributeur voor AGCO-merken (agrarische 
landbouwmachines) in Nederland. In Achterveld vindt u het AGCO 
experience center van de merken Fendt, Massey Ferguson, Valtra, 
Fella en Challenger. 

 

Massey Ferguson, één van de dochterondernemingen, was vanaf 
2012 tot en met 2016 hoofdsponsor van de KWPN Hengstenkeuring 
(sinds 2017 de KWPN Stallion Show). Nu gaat het KWPN een 
samenwerking aan met de Nederlandse tak van dit internationale 
concern. Het KWPN en de Mechan groep vinden elkaar in 
professionaliteit, beide streven ze ernaar de beste te zijn in de 
wereld en hun producten kunnen over de hele wereld worden 
teruggevonden. Als Full-liner is Mechan groep de perfecte partner 
voor trekkers, verreikers, hooibouwmachines en balenpersen. De 
juiste match voor handling en voedselwinning. 
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Wij zijn trots op onze Official Partners die ons al jaren een warm hart toedragen! 
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Official Partner-contract 

verlengd met 5 jaar 



 

 

 

 

 

Vereniging KWPN Begroting 

2018 
Werkelijk 

2018 
Werkelijk 

2017 
Werkelijk 

2016 * € 1.000 

Totaal baten 7.774 7.557 7.480 7.556 

Totaal lasten 7.719 8.042 7.430 7.504 

Resultaat na belastingen 55 -484 50 52 

Eigen vermogen 3.018 2.454 2.948 2.832 

          

Balanstotaal 5.178 4.787 5.642 5.726 

Solvabiliteit 58,30% 51,26% 52,20% 49,50% 

Liquiditeit 2.250 1.973 2.794 2.413 

FTE 34,8 35,92 36,1 36,5 

Personeelskosten  2.653 2.659 2.469 2.397 
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Staat van baten en lasten 

(*€ 1.000) 
Begroting 

2018 
Resultaat 

2018 
Resultaat 

2017 

Baten:       

Contributie 2.324 2.289 2.279 

Diensten 3.111 3.062 2.694 

Evenementen 1.347 1.406 1.332 

Overige opbrengsten 942 728 1.113 

Rente baten 50 71 63 

Totaal baten: 7.774 7.557 7.480 

        

Lasten:       

Personeelskosten 2.653 2.659 2.469 

Inspectiekosten 1.364 1.187 1.076 

Kosten evenementen 1.205 1.248 1.165 

Verkoopkosten 777 818 960 

Algemene kosten 1.290 1.275 1.305 

Afschrijvingskosten 108 97 96 

Overige kosten 322 321 359 

Overige lasten 0 438 0 

Totaal lasten: 7.719 8.042 7.430 

Saldo baten en lasten: 55 -484 50 

Vennootschapsbelasting: 0 0 0 

RESULTAAT: 55 -484 50 
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Balans (*€ 1.000) 
31-12-
2018 

31-12-
2017 

Activa     

Vaste Activa     

- Immateriële vaste 
activa 

125 150 

- Materiële vaste activa 166 207 

- Financiële vaste activa 1.073 1.300 

Vlottende activa     

- Voorraden 44 60 

- Vordering op korte 

termijn 
1.407 1.131 

- Liquide middelen 1.973 2.794 

Totaal Activa 4.787 5.642 

      

Passiva     

Eigen vermogen 2.454 2.948 

Voorzieningen 0 33 

Langlopende schulden 397 542 

Kortlopende schulden 1.936 2.119 

Totaal Passiva 4.787 5.642 

 

 

 

 

 
 
 

 
43 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kwpn.nl/
http://www.kwpn.org/
http://www.facebook.com/KWPN.nl

