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Voorwoord Algemeen Bestuur

Transitie richting toekomst

2017 was een jaar vol positieve ontwikkelingen. Een uitverkocht 
zaterdagavondprogramma op de KWPN Stallion Show. De 
oplevering van een gloednieuw online platform én KWPN.tv. 
De KWPN Kampioenschappen in de internationale entourage 
van het WK-stadion. Vier succesvolle edities van de KWPN 
Online Veulenveilingen. De DNA-test voor osteochondrose raakt 
ingeburgerd bij de fokkers: de helft van de merries die in 2017 elite 
werden bereikten dit met het D-OC-predicaat.

Sportief gezien was het een goed jaar voor de Nederlandse fokkerij, 
al bracht het EK Springen voor de Nederlandse sport en fokkerij 
niet helemaal wat er van verwacht was. Drie KWPN’ers namen 
deel aan de individuele finale, waarvan G&C Arrayan (v.Baloubet 
du Rouet) met Sergio Alvarez Moya de beste prestatie leverde. Op 
het EK Dressuur pakte de sensationele Cosmo naast de gouden 
teammedaille tot twee keer toe de zilveren plak. In Gothenburg 
bleek het vierspanrijden ongekend populair. IJsbrand Chardon en 
het Oranjeteam wonnen goud, en ook het KWPN werd weer op de 
kaart gezet: in de top 6 waren maar liefst 16 van de 24 paarden 
KWPN-geregistreerd. Het Nederlandse para-dressuurteam deed 
goede zaken door een bronzen teammedaille te winnen op het 
Europees kampioenschap in Gothenburg. Sandreo-zoon Alphaville 
N.O.P. was onder Frank Hosmar goed voor individueel zilver en 
goud, paralympisch kampioen Demantur (v.Vivaldi) kwam onder 
Sanne Voets tot individueel goud en brons, terwijl Wallace N.O.P. 
(v.Future) met Nicole den Dulk tweemaal individueel zilver liet 
noteren. De Britse Sophie Wells bracht de in Engeland gefokte 
Fatal Attraction (v.Fidertanz) naar teamgoud en gouden en zilveren 
individuele medailles.     

Verdades (v.Florett As) en Nip Tuck (v.Don Ruto) pakten zilver en 
brons in de Wereldbekerfinale. Maar ook de jonge paarden wisten 
medailles te winnen. Zo won Flash (v.Numero Uno) zilver op het 
WK Jonge Springpaarden en bij het WK Jonge Dressuurpaarden was 

de zilveren medaille voor Governor (v.Totilas). Genoeg sportieve 
resultaten om trots op te zijn: de KWPN-paarden behaalden 
afgelopen jaar de meeste podiumplaatsen op Grand Prix-niveau en 
de springpaarden eveneens op 1.55-1.60m Grand Prix-niveau. In 
oktober werd bekend dat de KWPN-fokkers in de wereldranglijsten 
aan kop gaan bij dressuur, tweede staan bij het springen en vierde 
zijn bij de eventing. 

De tweede editie van het WK Jonge Dressuurpaarden op het 
Nationaal Hippisch Centrum was voor zover mogelijk nog 
succesvoller dan de eerste editie. Zo hadden we dit jaar een 
uitgebreider programma in de tweede piste en naast de Dressage 
Stallions of the Year was er de internationale wedstrijd in de Lichte 
Tour met een kür op muziek vrijdagavond in de hoofdpiste. Met 
over het hele terrein een gezellige drukte en een uitverkochte 
hoofdtribune op zaterdag en zondag hebben we in totaal ruim 
20.000 bezoekers mogen verwelkomen. Eerder was er al goed 
nieuws voor Nederland: n.a.v. het bid van de Stichting WK Jonge 
Dressuurpaarden heeft de FEI besloten om ook in 2019 het 
evenement aan Nederland toe te wijzen, in 2020 vindt het WK 
plaats in het Duitse Verden.

De sportieve successen waren ruimschoots aanwezig, maar de 
stip aan de horizon blijft in de steeds internationaler wordende 
fokkerijwereld essentieel. Het KWPN bevindt zich op een kruispunt. 
De veulenregistratie zit duidelijk weer in de lift met 10.500 
geregistreerde veulens in 2017. En voor het eerst sinds 2008 
verwachten we in 2018 een lichte stijging van het ledenaantal te 
kunnen realiseren. We moeten er alles aan doen om onze sterke 
basis in stand te houden met een excellent fokkerijbeleid en een 
bedrijfsvoering die continu aangepast wordt aan de eisen die  aan 
een moderne organisatie gesteld worden. In 2017 zijn strategische 
gesprekken gevoerd in het veld en met de Fokkerijraad over de 
toekomst van de dressuur- en springsport, die geleid hebben tot 
nieuwe speerpunten. 
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Om de populatie dieren van een stamboek gezond en 
toekomstbestendig te houden, is het verstandig een beleid vast 
te stellen rondom inteeltmanagement. Dit wordt bij het KWPN 
onder andere gedaan door voorlichting aan fokkers via de diverse 
(media)kanalen (regiobijeenkomsten, internet, IDS etc.) en de 
inteelttool voor tuigpaard- en Gelderse fokkers in Mijn KWPN.

Selecteren op DNA, en niet meer alleen op dat wat je aan 
de buitenkant aan een paard ziet. Dat is kort gezegd wat 
genoomselectie inhoudt. Bij het KWPN is de fundering om dit te 
kunnen doen al jaren geleden gelegd. Het D-OC-predicaat is in 
2017 circa 2.000 keer aangevraagd. De mogelijkheden voor de 
toekomst voor wat betreft DNA-analyse lijken hoopvol. In 2018 
wordt fokkers korting geboden wanneer zij het D-OC-predicaat bij 
de veulenregistratie aanvragen. 

In december werd afscheid genomen van bestuursleden Siem 
Korver (voorzitter) en Robert Muntel (penningmeester). Twaalf 
jaar lang maakte Siem Korver deel uit van het KWPN-bestuur 
en Robert Muntel deed dit zes jaar lang. In die tijd hebben zij 
ongelooflijk veel betekend voor de vereniging. Als dank daarvoor 
ontvingen zij beiden tijdens de feestelijke afscheidsreceptie op 
het KWPN-centrum de Gouden KWPN-speld. Berlinde Middelbrink 
is toegetreden als nieuw bestuurslid en heeft de functie van 
penningmeester, Andries van Daalen nam de voorzittershamer over 
van Siem Korver.

Het KWPN is al jaren een financieel gezonde vereniging. Een 
tendens die zich ook in 2017 heeft voortgezet. Dat blijkt uit 
het positieve resultaat van 50K over 2017 dat in lijn lag met 
de goedgekeurde begroting. De solvabiliteit bedraagt per einde 
boekjaar ca. 53% en is daarmee goed te noemen. 

Gezamenlijk vormen de regio’s en afdelingen met hun jaarlijkse 
stamboekkeuringen de basis voor alle KWPN-activiteiten in 
de regio’s. Daarnaast organiseren de regio’s diverse andere 
activiteiten. Er vindt in toenemende mate samenwerking plaats 
tussen JongKWPN en de reguliere regio’s. Dat is belangrijk 
want het JongKWPN vormt de fokkers en de bestuurders van 
de toekomst. JongKWPN-leden zijn al actief in de Fokkerijraad, 

Ledenraad en de regiobesturen. Doelen van het JongKWPN zijn het 
vergroten van kennis, het stimuleren van de fokkerij, het vergroten 
van het netwerk en het opdoen van bestuurlijke ervaring, zodat 
alle activiteiten hopelijk kunnen dienen als een springplank naar 
functies binnen het KWPN. De doorstroming van het JongKWPN 
naar het KWPN-lidmaatschap, wanneer leden vanwege hun 
30-jarige leeftijd het jongerenplatform moeten verlaten, wordt 
bevorderd. Zo is besloten dat JongKWPN-leden ook toegang krijgen 
tot de KWPN Database, voorheen voorbehouden aan KWPN-leden.

Openheid en transparantie zijn belangrijke waarden en 
essentieel voor draagvlak binnen de vereniging. In de diverse 
najaarsvergaderingen van de regio’s hebben bestuur en directie 
van het KWPN de presentatie ‘Blik vooruit’ gegeven waarin de 
toekomstplannen zijn gepresenteerd en er ruimte was voor 
discussie. Wij realiseren ons terdege dat de veranderingen 
weliswaar van binnenuit geïnitieerd moeten worden, maar dat het 
succes bepaald wordt door de manier waarop we de verbinding 
met de leden en de buitenwereld tot stand kunnen brengen. Groei 
en innovatie vergt een open mind en daarbij kan de inbreng van 
alle kanten komen. 2018 zal dan ook sterk in het teken staan van 
verbinding zoeken met de leden en de samenwerking met externe 
partijen die ons gezamenlijk verder kunnen brengen. We willen 
onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers, functionarissen en 
medewerkers, die met hun betrokkenheid en inzet bijdragen aan 
onze vereniging.

Het Algemeen Bestuur
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EK dressuur

Resultaten en successen
KWPN-paarden

Flash met Pieter Devos

EK Dressuur
Teamgoud
Individueel zilver

WK Jonge Dressuurpaarden
Zilver zesjarigen

EK Pararuiters
Tien medailles

Wereldbekerfinale Dressuur
Zilver en brons

EK Springen 
Geen medailles

WK Jonge Springpaarden
Zilver zevenjarigen
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Cosmo met Sönke Rothenberger

Resultaten en successen
Europees Kampioenschap

Op het EK Dressuur pakte de sensationele 
Cosmo naast de gouden teammedaille tot twee 
keer toe de zilveren plak. Het EK Springen 
bracht voor de Nederlandse sport en fokkerij 
niet helemaal wat er van verwacht was. Drie 
KWPN’ers namen deel aan de individuele finale, 
waarvan G&C Arrayan (v.Baloubet du Rouet) 
met Sergio Alvarez Moya de beste prestatie 
leverde.
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Resultaten en successen
EK Para-dressuur

Alphaville N.O.P. met Frank Hosmar

Tijdens het EK Para-dressuur waren er veel medailles 
voor KWPN-paarden. Acht individuele medailles en 
twee teammedailles kwamen op naam van ruiters en 
amazones op KWPN’ers.

Sandreo-nazaat Alphaville N.O.P. was het meeste 
succesvol, hij won in de Grade V drie medailles in alle 
kleuren.
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Resultaten en successen
EK Vierspannen

IJsbrand Chardon met zijn EK-vierspan

Op het EK bleek het vierspanrijden ongekend populair. 
IJsbrand Chardon en het Oranjeteam wonnen goud, 
en ook het KWPN werd weer op de kaart gezet: in de 
top 6 waren maar liefst 16 van de 24 paarden KWPN-
geregistreerd.
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WBFSH Rankings

Stamboekranking dressuur
2017

1. KWPN
2. Hannoveraner Verband
3. Oldenburger Verband
4. Danish Warmblood
5. Westfalen

Stamboekranking springen
2017

1. BWP
2. KWPN
3. SBS
4. Westfalen
5. Zangersheide

Stamboekranking eventing
2017

1. Irish Sport Horse
2. Oldenburger Verband
3. Holsteiner Verband
4. KWPN
5. Hannoveraner Verband

2016

Hannoveraner Verband
KWPN
Oldenburger Verband
Westfalen
Danish Warmblood

2016

Holsteiner Verband
Zangersheide
BWP
KWPN
Hannoveraner Verband

2016

Irish Sport Horse
Hannoveraner Verband
Holsteiner Verband
SF
Deutsches Sportpferd Arrayan met Sergio Alvarez Moya
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Podiumplaatsen

KWPN-paarden behaalden
in 2017 de meeste podiumplaatsen op het 

hoogste niveau in de dresuur- en springsport.
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Fokkerij

Fokker versus stamboek: Elke fokker 
bepaalt zélf welke merrie hij inzet voor zijn 
fokkerij en aan welke hengst hij haar paart. 
Dat is fokkerij op individueel niveau. Het 
stamboek is erop gericht de ontwikkelingen 
in de sport zoveel mogelijk te volgen of 
zelfs vóór te zijn. Op deze manier kunnen 
fokkers en sporters blijven genieten en 
profiteren van ons zo populaire, succesvolle 
en duurzame KWPN-paard.
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Fokkerij
Genoomselectie

Selecteren op DNA, en niet meer alleen op dat wat je aan de buitenkant aan een paard ziet. Dat is kort gezegd wat genoomselectie 
inhoudt. Bij het KWPN is de fundering om dit te kunnen doen al jaren geleden gelegd. Sinds de introductie van het D-OC-predicaat 
in 2016 heeft deze wijze van onderzoek de röntgenologische onderzoeken voor OC voor hengsten vervangen: rijpaardhengsten die 
voor de tweede bezichtiging worden aangeboden, moeten voorzien zijn van een genoomfokwaarde voor OC. Voor merries geldt dat 
eigenaren zowel het PROK-predicaat als het D-OC-predicaat kunnen inzetten om het elitepredicaat te verkrijgen. De mogelijkheden 
naar de toekomst toe worden onderzocht, maar lijken hoopvol.

Genoomselectie nu tegen OC: 
onderzoek naar gebruik bij 
andere kenmerken loopt

In 2017 zijn circa 2.000 paarden 
onderzocht waarvan ruim 160 
voor onderhoud referentie-
populatie

In 2017 is de helft van de 
elitemerries, elite geworden 
m.b.v. het D-OC-predicaat
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Fokkerij
Ontwikkelingen in de springsport

In 2017 zijn strategische gesprekken gevoerd in het veld en met de Fokkerijraad over de toekomst van de springsport. 
Hieruit volgden de volgende speerpunten:

Atletisch vermogen
Rijdbaarheid
Snelheid
Kracht
Galop
Formaat
Karakter

Niet hoger, wel sneller, delicater 
en vaker
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Fokkerij
Ontwikkelingen in de dressuursport

Ook voor de toekomst van de dressuursport zijn strategische gesprekken gevoerd in het veld en met de Fokkerijraad. Hieruit volgden de 
volgende speerpunten:

Harmonie & evenwichtig
Rijdbaarheid
Stap
Kracht
Verzamelen
Zweefmoment
Karakter

Harmonie wordt kernwaarde
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Fokkerij
Inteeltmanagement

Om de populatie dieren van een stamboek gezond en toekomstbestendig te 
houden, is het verstandig een beleid vast te stellen rondom inteeltmanagement. 
Dit wordt bij het KWPN onder andere gedaan door voorlichting aan fokkers 
via de diverse (media)kanalen (regiobijeenkomsten, internet, IDS etc.) 
en door de invoering van een speciale tool op Mijn KWPN. Ook krijgen de 
hengstenkeuringscommissies, met name bij de tuigpaarden, Gelderse paarden 
en dressuurpaarden, als opdracht mee hengsten met vernieuwend bloed veel 
kansen te geven in het selectieproces.

De speciale tool op Mijn KWPN geeft fokkers inzicht in de verwantschap van 
hun tuigpaard- of Gelderse merrie met de populatie en het inteeltpercentage 
bij elke hengstenkeuze. In 2018 wordt de tool ook voor de dressuurmerries 
geïmplementeerd. Hoe unieker de bloedvoering van een paard in zijn fokrichting, 
hoe lager het verwantschapspercentage. Dit percentage wordt uitgedrukt ten 
opzichte van de populatie. Het inteeltpercentage geeft aan hoe verwant twee 
ouders aan elkaar zijn: in hoeverre zij familie zijn van elkaar. Dit is bij individuele 
paringen van belang.
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Fokkerij
Karakter en rijdbaarheid

Topsport en recreatie: het kan samen.

Gebruikersinformatie Keuringen Karaktertesten ErfelijkheidFokwaardenschatting

Verbetering selectie door:

17
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Fokkerij
NMK Dressuur

De koninginnenrubriek driejarige dressuurmerries bestond maar liefst uit 14 kapitale, goed bewegende merries. De zeer goed geteste    
All At Once-merrie Jatilinda maakte haar favorietenrol waar en is de nieuwe NMK-kampioene.

Uitslag driejarige dressuurmerries
Naam
1. Jatilinda elite IBOP-dres
                   PROK
2. Junette RS2 ster D-OC

3. Jane ster

Vader
All At Once

De Niro

Desperado

Moedersvader
Negro

Gribaldi

Metall

Fokker
Stal 104 BV, Wijdewormer

R. Franssen, Boven-Leeuwen

H.J. van Oort, Eck en Wiel

Geregistreerde
Stal 104 BV, Wijdewormer

RS2 Dressage Center de Horst, 
Groesbeek
A. Valk en K. Kelders

Moeder
Atilinda M keur pref IBOP-dres 
sport-dres
Unette II keur pref

Zandra ster

Jatilinda
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Fokkerij
NMK Springen

De twaalf meest complete en atletische merries gingen in de finale de strijd met elkaar aan en de imponerende Carambole-dochter 
Joliciapina kreeg het kampioenslint omgehangen. Deze jaargang merries is voor zowel de fokkerij als sport veelbelovend.

Uitslag driejarige springmerries
Naam
1. Joliciapina ster

2. Jauanda T ster

3. Javanille VDL ster

Vader
Carambole

Don Diablo HX

Etoulon VDL

Moedersvader
Tangelo van de Zuuthoeve

Quintero

Chin Chin

Fokker
T. Bos-Evenhuis, J. en F. Bos

N. Van Tilburg, Schaijk

VDL Stud, Bears

Geregistreerde
N. Post

Stal Hendrix, Kessel

VDL Stud, Bears

Moeder
Feliciapina ster

Auanda

Vanille de Montsec ster

Joliciapina
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Fokkerij
Dag van het Gelders Paard & NMK Gelders paard

Tijdens de Nationale Dag van het Gelders Paard werden prachtige kampioenen gehuldigd. In de Koninginnerubriek 
was dat Jillz S (v.Alexandro P) en bij de veulens Mia-Amanda (v.Alexandro P). Volop deelname, veel publiek, stralend 
weer en stralende kampioenen!

Jury Marloes van der Velden: “Jillz S (v.Alexandro P) is een hele mooie merrie met zeer veel uitstraling, die goed in 
het Gelders type staat.”

20
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Uitslag driejarige Gelderse merries
Naam
1. Jillz S ster

2. Josephine ster

3. Jo-Amanda ster

Vader
Alexandro P

Danser

Alexandro P

Moedersvader
Jetsed-D

Zendgraaf

Farrington

Fokker
G. van der Es, Een

C.F. Post, Eemnes

G. Hekkert, Wijhe

Geregistreerde
I. Sevinga, Nijkerk

C.F. Post, Eemnes

I. Sevinga, Nijkerk

Moeder
Dominga ster

Eline

Amanda II ster pref



Fokkerij
NVK Gelders paard

Mia-Amanda
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15 Gelderse veulens maakten hun 
opwachting voor de Nationale Veulenkeuring. 
Alexandro P-dochter Mia-Amanda ging 
uiteindelijk aan de leiding.

Uitslag Nationale Veulenkeuring Gelders paard
Naam
1. Mia-Amanda

2. Martine Rona

3. Monita L

Vader
Alexandro P

Wilson

Alexandro P

Moedersvader
Farrington

Factor

Ahoy

Fokker
H.G. Hekkert, Wijhe

J. Vonk, Goudriaan

E.T. van Laar, Lienden

Geregistreerde
J.H.F.M. Grijzenhout en S. Ruiters, Muiderberg

J. Vonk, Goudriaan

E.T. van Laar, Lienden

Moeder
Amanda II ster pref

Rona keur pref

Bonita keur



Fokkerij
Tuigpaard

Ook voor de toekomst van het tuigpaard zijn strategische gesprekken gevoerd in het veld en met de Fokkerijraad. Hieruit volgden de 
volgende speerpunten:

De Nationale Tuigpaardendag vormde de opening 
van de KWPN Kampioenschappen. Kampioen 
van de tweejarigen vorig jaar, triomfeerde nu bij 
de driejarigen. Eebert-dochter Joy mocht zich 
opnieuw opstellen als kampioen.

Doorzetten van ontwikkeling in ras en    
bewegingskwaliteit, trots zijn op het unieke 
tuigpaard.

Adel & uitstraling
Lichaamshouding
Kracht
Inteelt & verwantschap
Front
Karakter

Joy
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Fokkerij
EPTM

Tijdens de EPTM op het KWPN-centrum doen de merries 
veel ervaring op. Naast dat ze goed worden getraind 
door de trainingsruiters van het KWPN, raken ze bekend 
met zaken als de stapmolen en de spuitplaats. Ze komen 
veel in de hand tijdens de dagelijkse verzorging, worden 
gevlochten voor de beoordeling en raken ermee vertrouwd 
om te worden gelongeerd met bijzet. Zo krijgen de 
eigenaren een merrie mee naar huis die veel heeft gezien 
en geleerd. En zijn zij, als alle stukjes op hun plek vallen, 
een elitemerrie rijker. 

De merrietest wordt steeds populairder; zeker nu merries 
naast ster ook keur verklaard kunnen worden en eventueel 
voor de NMK kunnen worden uitgenodigd.



Fokkerij
Afstammelingenkeuring

Wordt de afstammelingenkeuring meestal een 
paar weken na het einde van het keuringsseizoen 
gehouden, in 2017 vond deze plaats tijdens de 
KWPN Kampioenschappen. Zonder meer een 
geslaagde opzet, want op de zandbodem van de 
hoofdpiste lieten alle veulens zich optimaal zien.

Er werden veulens getoond van maar liefst 34 
hengsten, onderverdeeld in 19 springhengsten 
en 15 dressuurhengsten. Daarmee was de 
hoeveelheid springhengsten gelijk aan die van 
2016 en steeg het aantal dressuurhengsten 
van 6 naar 15. Dit laatste geheel in lijn met 
de wens van de fokkers om zoveel mogelijk 
hengsten een kans te geven. Ook de Gelderse 
afstammelingenkeuring, waarbij nog wel door het 
KWPN geprikte veulens worden beoordeeld, werd 
in Ermelo gehouden.
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De afstammelingenkeuring voor tuigpaardhengsten gebeurt decentraal bij de hengstenhouder thuis.

Fokkerij
Afstammelingenkeuring Tuigpaard



Regio’s

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.

Enkele voorbeelden van activiteiten:
•Regio Friesland: Mei Grand Prix nei Grand Prix
•Regio Drenthe: Oostermoer Kei Dressuur
•Regio Noord-Brabant: Horsefood Spring Talent Moergestel,  
  Stal van de Sande Dressuur Talent Berlicum
•Regio Limburg: Project ‘Fokker zoekt Ruiter’ 
•Diverse regio’s organiseren clinics 

Hierna een impressie van de regio-activiteiten waaronder 
de keuringen.
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Regio’s 
Impressie



Regio’s 
Impressie
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Stamboek

Registraties en ontwikkelingen 
Het aantal registraties is ten opzichte van 2016 weer toegenomen. Ook zijn in 2017 nieuwe paspoortconsulenten opgeleid en heeft een 
bijeenkomst plaatsgevonden waarin de paspoortconsulenten geïnformeerd zijn over het nieuwe seizoen. Verder is er ondersteuning 
geboden aan de ontwikkeling van het nieuwe KWPN-platform dat in april 2017 live is gegaan. 

Wijziging EU regelgeving 
Per 1 januari 2016 is er in de Europese Unie (EU) nieuwe regelgeving voor de identificatie en registratie van paardachtigen van kracht. 
In 2016 is de PDA vervangen door de ‘veulenschetsapp’ om zo te voldoen aan de nieuwe regelgeving. In 2017 is deze procedure ook 
aangehouden en is de werkwijze verder gestroomlijnd. 

Keuringsapp 
Voor de verwerking van de keuringsuitslagen is de ‘keuringsapp’ ontwikkeld door de afdeling Inspectie. In 2017 zijn de 
stamboekkeuringen, EPTM’s en IBOP’s op deze nieuwe wijze verwerkt door afdeling Stamboek. In 2018 zullen meer keuringtypes worden 
toegevoegd en zal de verwerking in afstemming met afdeling Inspectie verder worden gestroomlijnd.

De nieuwe keuringsapp vervangt het scoringsformulier op papier en de uitslagen worden ingelezen in de Equis Database.

29



Evenementen
Life of Valegro Live

In het sluitstuk van de zaterdagavondshow tijdens de KWPN Stallion Show verschenen de hoofdrolspelers van de avond in de baan. In een 
prachtige kür op muziek leek Valegro nog niets aan zijn magische charme te hebben ingeboet. Het publiek beloonde het tweetal terecht 
met een staand applaus en luid gejuich.
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Evenementen
Aantallen hengstenselectie

De grafiek geeft alleen driejarige hengsten (incl. reglementaire nalevering) weer. De aangewezen hengsten 
hebben ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het voorjaarsverrichtingsonderzoek van 2018.
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Evenementen
Centrale Hengstenkeuring Springen

Van de 287 springhengsten die werden voorgesteld op de eerste bezichtiging in Ermelo, mochten 
er 123 naar de tweede bezichtiging in ‘s-Hertogenbosch. Naast een sterke kopgroep kenmerkt deze 
jaargang van 49 aangewezen hengsten zich door kwaliteit in de breedte, met opvallende nakomelingen 
van jonge hengsten. 

Cor Loeffen: “Wij zijn heel tevreden over zowel de opbrengst als de positieve en natuurlijke manier 
waarop het gros van de hengsten is voorgesteld.”

Kampioenshengst Juventus V G (v.Kannan) heeft alles mee: een sterk model met veel uitstraling, een 
surplus aan springtalent en ook genetisch gezien komt hij van goeden huize. 

Juventus V  G
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Evenementen
Centrale Hengstenkeuring Dressuur

Tijdens de eerste bezichtiging in Ermelo werden er 266 dressuurhengsten gepresenteerd, 97 werden er uitgenodigd voor de 
volgende ronde. 38 veelbelovende hengsten hebben een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek gekregen.

Bert Rutten: “Dit jaar hebben we voor het eerst de percentages benoemd van de verwantschap aan de KWPN-populatie, om aan te 
geven dat er voor de Nederlandse fokkers veel keuze is met oog op bloedspreiding. Dat is binnen deze collectie een heel sterk punt.”

De felbegeerde titel kwam op naam van Blue Hors Zack-zoon Jameson RS2, die opviel met zijn fantastische galop, heel veel 
schakelvermogen, zelfhouding en balans in beweging.

Jameson RS2
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Evenementen
Centrale Hengstenkeuring Gelders paard

Jupiler S

In het ochtendprogramma van dag vier van 
de KWPN Stallion Show was er een hoofdrol 
weggelegd voor de fokrichting Gelders paard. 
Voor de tweede en derde bezichtiging, maar ook 
voor de hengstencompetitie en de presentatie 
van de jaargang 2016.

Charmeur-zoon, Jupiler S, beet met zijn 
aansprekende optreden niet alleen het spits 
af, maar kon ook als enige de toets der kritiek 
doorstaan en mocht door naar de derde 
bezichtiging. 
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Evenementen
Centrale Hengstenkeuring Tuigpaard

Jesse James
13 driejarige hengsten uit een aanbod van 46 
gepresenteerde driejarige hengsten mochten naar de 
tweede bezichtiging in ‘s-Hertogenbosch. Drie hiervan 
verdiende een aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek.

Voorzitter hengstenkeuringscommissie Johan Hamminga: 
“Kwaliteit wint de strijd. Deze jaargang is genetisch gezien 
een interessante jaargang.”

Jesse James (v.Unieko) wist met zijn sterke optreden 
steeds weer te overtuigen.
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Evenementen
WK Jonge Dressuurpaarden

Voor de tweede keer op rij vond het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. 
In een prachtige entourage werd er gestreden om de medailles bij de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurtalenten. Nieuw dit jaar was de 
CDI1* Lichte Tour-rubriek waarbij veel oude bekende aan de start verschenen en hun progressie lieten zien. En net als vorig jaar was er 
ook de rubriek Stallions of the Year. Na de grote finales voor de vijfjarigen vond de tweede editie van de EDS-veiling plaats.

Het zilver bij de zesjarigen werd gewonnen door Governor (v.Totilas) en Adelinde Cornelissen.

In de finales namen verschillende KWPN’ers deel: 
   5-jarige: 2 paarden 
   6-jarige: 4 paarden 
   7-jarige: 5 paarden
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Evenementen
KWPN Kampioenschappen

De KWPN Kampioenschappen ondervonden een upgrade met het prachtige stadion van het WK Jonge Dressuurpaarden. Naast 
de Nationale Tuigpaardendag, de Nationale Merrie- en Veulenkeuring, finales om de Blom Cup en Pavo Cup was de geïntegreerde 
afstammelingenkeuring nieuw en zeer geslaagd.
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Evenementen
Pavo Cup

Pavo is al 22 jaar Official Partner van het KWPN en daarmee sponsor van de Pavo Cup. Op de KWPN Kampioenschappen 
strijden de jonge dressuurtalenten in de finale om de Pavo Cup.
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Evenementen
Blom Cup

De sponsoring van de Isah Cup is in 2017 overgenomen door Verkeersschool Blom en derhalve omgedoopt tot de Blom Cup. 
Het kampioenschap voor jonge springpaarden om de Blom Cup speelt zich af tijdens de KWPN Kampioenschappen.
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Evenementen
Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur

Anemone Horse Trucks en het KWPN tekende in augustus een driejarige sponsorovereenkomst, waarbij zij de nieuwe sponsor van de 
KWPN hengstencompetitie voor de dressuurhengsten zijn geworden. Deze gaat sindsdien door het leven als de Anemone Horse Trucks 
Hengstencompetitie Dressuur.
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Evenementen
Blom Hengstencompetitie Springen

De KWPN hengstencompetitie voor springpaarden gaat sinds 2014 door het leven als Blom Hengstencompetitie Springen. Afgelopen 
zomer is een nieuwe samenwerking voor drie jaar aangegaan.



Evenementen
Voorjaarsonderzoek

Het voorjaarsonderzoek had een vruchtbare oogst. Maar 
liefst 16 spring-, zes dressuur- en twee Gelderse hengsten 
zijn toegevoegd aan de KWPN-hengstenstapel. Niet alleen 
kwantitatief, maar ook kwalitatief is deze collectie zeer 
waardevol, zo slaagden 18 hengsten met een score van 80 
punten of meer. 

Er zijn in totaal 24 hengsten ingeschreven.
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Evenementen
Najaarsonderzoek

Het najaarsverrichtingsonderzoek heeft een collectie van 
20 hengsten opgeleverd, waarvan twaalf spring- en acht 
dressuurhengsten.
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Evenementen
Verrichtingsonderzoek Tuigpaard

Het aantal ingeschreven tuigpaardhengsten was in 2017 in vergelijking met 2016 laag. Er werden geen driejarige hengsten ingeschreven. 
Innovatief en Hackney-hengst Bocellies Matteo zijn toegevoegd aan het KWPN-hengstenbestand.

Johan Hamminga:
“Als hengsten in positieve zin iets kunnen bijdragen, dan moet je ze inschrijven en anders niet. Fokkerij is selecteren.”
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Afzetbevordering
Tuigpaardveiling

Op boeiende wijze bracht veilingmeester Johan Wilmink negen kwaliteitsvolle tuigpaard veulens aan de man. Het meest bracht het 
merrieveulen Melrose RSH (v.Idol) op. Voor dit merrieveulen, uit een volle zus van de hengst Fantijn, werd 15.500 euro neergeteld. 
Gemiddeld kwamen de veulens uit op zo’n 5.000 euro waarbij de hengsten uitkwamen op gemiddeld 3.875 euro en de merries op 6.060 
euro.
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Afzetbevordering
Excellent Dressage Sales

De tweede editie van de Excellent Dressage Sales, georganiseerd met steun van het KWPN tijdens het WK Jonge Dressuurpaarden, 
gaat de boeken in als zeer geslaagd. Op de schitterend aangeklede terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum gingen 22 veulens en 
9 paarden onder de hamer. De hengst Barroso (v.Bordeaux) werd afgeslagen voor 145.000 euro, Daily Diamond-zoon Marosi was met 
45.000 euro het duurste veulen. 

De 31 veilingpaarden en –veulens en 1 embryo waren in totaal goed voor 700.000 euro. De gemiddelde prijs van de paarden bedroeg 
ongeveer 50.000 euro. De 22 ingebrachte veulens leverde gemiddeld maar liefst 14.700 euro op.
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Afzetbevordering
KWPN Online Veulenveilingen

De KWPN Online Veulenveiling is een bewezen formule die fokkers helpt veulens op een gemakkelijke en laagdrempelige manier te 
verkopen en gebruik te maken van de faciliteiten en goede internationale reputatie van het KWPN-paard. 

In 2017 waren er voor het eerst vier online veulenveilingen. De investeringen in het nieuwe platform en KWPN.tv biedt kansen om nieuwe 
afzetkanalen aan te boren. Zo vond 30 procent van de geveilde veulens een nieuwe eigenaar in het buitenland.

Fokkers van de ingebrachte veulens zijn na afloop van de online veilingen gebeld en daaruit bleek dat de fokkers zeer tevreden waren 
over de gang van zaken: “De online veulenveiling wordt vanuit het stamboek goed begeleid. Een paar uur voor de sluiting werden we nog 
gebeld met informatie over de laatste stand van zaken”, aldus Piet Selten uit Gemert. 

En ook Frans Veron uit Bladel was zeer tevreden: “Ik vond het leuk om te merken dat er zo veel belangstelling uit het buitenland was, 
dat betekent dat het KWPN internationaal heel goed aangeschreven staat. Voor mij was de veiling geweldig geslaagd en ik zou zo weer 
meedoen!”

Van 2 naar 4 online veulenveilingen
Van 55 veulens naar 185 veulens
Circa 75% daadwerkelijk verkocht
Circa 30% verkocht naar het buitenland: België, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, China, USA, Venezuela, Polen, Denemarken,
Canada, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Griekenland, Estland en 
de UK.
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Afzetbevordering
KWPN Select Sale

De Salesroom en de KWPN Stallion Show bewijzen steeds meer een uitstekend podium voor de afzet van goede sportpaarden te zijn. 
De eerder geveilde Glock’s Dream Boy en Blue Hors Zack zijn bijvoorbeeld potentiële kandidaten voor de World Equestrian Games in 
Tryon.
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Gem. Prijs springhengsten Gem. Prijs dressuurhengstenTotale omzet

2017

€ 1.736.000

2017

€ 26.000

2017

€ 56.000

2016

€ 1.508.000

2016

€ 33.600

2016

€ 33.500



Benoeming ereleden

Gouden KWPN-speld: 
De heer S. Korver 
De heer R. Muntel 

Zilveren KWPN-speld: 
De heer S. Moens 

Tezamen maakte ze ruim achttien jaar deel uit van het KWPN-bestuur, maar eind 2017 namen voorzitter Siem Korver en penningmeester 
Robert Muntel afscheid. Tijdens de feestelijke afscheidsreceptie op het KWPN-centrum ontvingen zij beiden de gouden KWPN-speld.
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(Her)benoemingen

ALGEMEEN BESTUUR
Benoeming:
A. van Daalen - Voorzitter
B. Middelbrink - Penningmeester

LEDENRAAD
Nieuw:
M. Assen, P. Kerbert, T. Kraan, M. Moerings, J. Oldenziel

HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE DRESSUUR
Herbenoeming:
R. van Woudenbergh

HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE SPRINGEN
Herbenoeming:
C. Loeffen
W. van der Schans

HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE GELDERS PAARD
Benoeming:
A. Hamoen

HERKEURINGSCOMMISSIE DRESSUUR
Herbenoeming:
A. Aarts, M. Kool-van Woudenbergh, A. Lantsheer

HERKEURINGSCOMMISSIE SPRINGEN
Herbenoeming:
A. Aarts, P. Strijbosch

HERKEURINGSCOMMISSIE TUIGPAARD
Benoeming:
J. Holties

ARBITRAGECOMMISSIE
Herbenoeming:
P. de Vries
Benoeming:
A. Kroondijk

TUCHTCOMMISSIE
Herbenoeming:
P. de Vries
Benoeming:
A. Kroondijk

COMMISSIE VAN BEROEP
Herbenoeming:
C. Liebregs, P. Meeus
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A. van Daalen
A. ten Have-Mellema
J. Middelbrink
R. van Klooster
E. Schep

E. Lammerse
J. Mastenbroek
G. van den Nieuwendijk
P. Boogaard

A. van Oerle
R. Fabrie
E. de Jeu
M. Toonders

J. Knaap
E. Nijhoff

T. Schippers
vacature
G. Koers
H. Fikse
H. Hilverda
T. van der Weiden

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid

Lid
Lid
Lid
Reservelid

Voorzitter
Lid
Lid
Reservelid

Directeur Fokkerij & Innovatie
Directeur Communicatie & Bedrijfsvoering

KWPN Regio Gelders paard
KWPN Regio Gelders paard
KWPN Regio Tuigpaard Noord
KWPN Regio Tuigpaard Oost
KWPN Regio Tuigpaard Zuid
KWPN Regio Tuigpaard West

Samenstelling
LR/AB/Directie/Commissies per 31-12-2017

ALGEMEEN BESTUUR

FINANCIËLE COMMISSIE VAN DE LEDENRAAD

DIRECTIETEAM

LEDENRAAD

VERTROUWENSCOMMISSIE VAN DE LEDENRAAD

F. Boxelaar
N. de Graaf
M. Hovenga
E. de Jeu
E. Naberink
J. Oldenziel
H. Hutten
M. Assen
R. Fabrie
J. Kragt
A. Lautenschutz
J. Litjens
J. Smak
J. Quartel
G. van Kooten
T. Kraan
M. Kossen
E. Lammerse
G. van den Nieuwendijk
H. de Man
R. Gevers
W. Goesten
M. Moerings
J. Mastenbroek
M. Toonders
M. Dorgeloos-Mannens
A. van Oerle
P. Boogaard
P. Kerbert

KWPN Regio Groningen
KWPN Regio Groningen
KWPN Regio Friesland
KWPN Regio Friesland
KWPN Regio Drenthe
KWPN Regio Drenthe
KWPN Regio Overijssel
KWPN Regio Overijssel/Twente
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
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 Noord-Brabant
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio West-Brabant
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio Limburg
KWPN Regio Limburg
KWPN Regio Zeeland
JongKWPN
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Belangenbehartiging

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 gaat de fokkerijgerelateerde dienstverlening door 
stamboeken van het lage tarief (6%) naar het hoge tarief (21%).
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Werkorganisatie

Aanpassing statuten
In 2016 is gekeken hoe de vereniging KWPN meer 
toekomstbestendig te maken. De activiteiten van de vereniging 
KWPN zijn in de loop van de tijd toegenomen, zoals het centrum 
in Ermelo, het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden, 
veilingen, genoomselectie en samenwerking met externe partijen. 
Mede als gevolg daarvan is er naast de vereniging KWPN een 
structuur ontstaan met meerdere aan de vereniging KWPN 
gelieerde stichtingen op basis van bestuurlijke verbondenheid. Het 
is van belang dat de vereniging KWPN zich ook in de toekomst 
blijft ontwikkelen. Om groeikansen in binnen- en buitenland 
beter te kunnen benutten is de organisatiestructuur aangepast 
waarbij bepaalde activiteiten in een besloten vennootschap zijn 
ondergebracht. Bijvoorbeeld de samenwerking met het WSI, 
Warmblood Studbook of Ireland. Een besloten vennootschap past 
beter bij commerciële (internationale) activiteiten. Daarmee wordt 
tevens voorkomen dat risico’s de continuïteit van de kernactiviteiten 
van de vereniging KWPN in gevaar kunnen brengen. Het KWPN 
blijft een vereniging. De verantwoordelijkheid van de Ledenraad 
verandert niet. Het Algemeen Bestuur blijft verantwoording 
afleggen aan de Ledenraad over alle onder het KWPN ressorterende 
juridische entiteiten. De statutencommissie – bestaande uit Adrie 
van Oerle, René Fabrie en Monica Kossen namens de Ledenraad, 
Robert Muntel en René van Klooster namens het bestuur en 
Johan Knaap en Emiel Nijhoff namens de directie – heeft zich 
gebogen over de benodigde statutenwijzigingen. De Ledenraad 
heeft akkoord gegeven op 13 december. Een belangrijke stap naar 
verdere professionalisering.

Paardenwelzijn
Tijdens de KWPN Kampioenschappen heeft onze nieuwe Official 
Partner Anemone Horse Trucks een 2-paardsauto geleverd die 
dienst gaat doen als paardenambulance op het KWPN-centrum.

Veiligheid
Er is veel aandacht voor veiligheid, zeker ook vanwege de risico’s 
gepaard gaande met de jonge paarden op het KWPN-centrum. 
Daarnaast is het Veiligheidscertificaat van Stichting Veilige 
Paardensport ontvangen.

Lunchbijeenkomsten
Maandelijks wordt een lunchbijeenkomst met de medewerkers 
gehouden waarbij actuele afdelingsoverschrijdende zaken worden 
besproken.
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Marketing & Communicatie

Wederom waren er in 2017 genoeg uitdagingen voor de afdeling 
Marketing & Communicatie. Een aanbestedingstraject, de lancering 
van het online platform én het vernieuwde KWPN.tv waren enkele 
grote projecten die weer nieuwe mogelijkheden bieden voor de 
communicatie met leden en belangstellenden.

Contentstrategie
In 2017 is de contentstrategie aangescherpt, mede met het oog 
op de verschillende doelgroepen. We hebben diverse doelgroepen, 
grofweg onderverdeeld in fokker en sporter. Beiden willen we 
bedienen: fokkers zijn onze leden, sporters zijn de toekomst 
en verbinding tussen die twee is essentieel. Uitgangspunt is om 
meer te doen van wat goed scoort, en minder van wat minder 
gewaardeerd wordt. Dan is er meer tijd voor de belangrijke content. 
Onze belofte: Bij het KWPN word je wijzer! De mediamix van het 
KWPN is divers: van events en het ledenmagazine tot het nieuwe 
online platform, KWPN.tv en social media. Om focus aan te brengen 
in de communicatie wordt een contentpiramide gehanteerd, 
die inzicht geeft in de formats die het KWPN uniek positioneren 
(topcontent), de formats die campagnematig ingezet kunnen 
worden (campagnecontent) en de formats die behoren tot de 
basisinformatie die van het KWPN wordt verwacht (basiscontent). 
De contentformats moeten de KPI’s ondersteunen. Mede op basis 
hiervan zijn nieuwe formats gelanceerd, zoals de Woensdag Weetjes 
op de KWPN-website, de Minuutjes op KWPN.tv en voor IDS is voor 
de start van 2018 een nieuwe layout en format ontworpen.

IDS en KWPN Magazine
IDS verscheen wederom 21 keer, aangevuld met 2 KWPN Magazines 

met daarin een aangepaste programmering en lay-out. De 
sportverslaggeving vindt hoofdzakelijk online plaats, in IDS komt 
de focus meer te liggen op analyses, fokkerij-inhoudelijke- en 
achtergrondartikelen. Daarnaast is veel aandacht voor persoonlijke 
portretten. Een evenredige verdeling over de diverse fokrichtingen 
is het uitgangspunt. In verband met de transitie van print naar 
online en de kostenbeheersing zal IDS in 2018 19 keer verschijnen, 
het KWPN Magazine 2 keer.

Online platform
In april 2017 is het nieuwe online portaal opgeleverd waarbij alle 
informatie geïntegreerd is in één overzichtelijke omgeving met 
een frisse uitstraling. Gebruikersgemak staat hierbij centraal: 
onder andere één keer inloggen voor alle portalen, eenvoudige 
navigatie en doeltreffende functionaliteit. De database en de 
hengstendatabase zijn hierin samengevoegd. Het nieuwe platform 
stelt ons in staat de dienstverlening aan de leden verder te 
verbeteren, mede door de geïntegreerde e-mail-marketingmodule 
en de koppeling met de database (Equis). Hierdoor kunnen 
mailacties worden ingericht die specifiek zijn afgericht op een 
bepaalde doelgroep binnen ons ledenbestand. E-mails met relevante 
content worden beter geopend en gelezen.

KWPN.tv 
Op 1 februari werd het vernieuwde KWPN.tv gepresenteerd: 
interactieve tv waarin beleving en kwaliteit centraal staan. KWPN.
tv is een interactief digitaal tv-kanaal waarmee we onze doelgroep 
willen boeien, binden en behouden. Eén centrale bron voor alle 
visuele uitingen, 24/7 beschikbaar via elk device. Doel is om
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beleving te creëren door achtergrondreportages, en de doelgroep te 
vergroten door het aanbieden van relevante content. De integratie 
met het online platform levert interactieve content (relevante 
informatie is voorhanden tijdens het kijken naar video’s). KWPN.
tv is sinds de lancering goed ontvangen en een goed instrument 
om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Tevens biedt het kansen 
op het gebied van sales. 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 fokkerijgerelateerde beelden van 
livestreams zijn alleen voor leden terug te kijken. 
KWPN.tv in 2017:
    193.487 unieke bezoekers
    68% terugkerende bezoekers
    1.470.227 weergaves
    13.402 registraties 

Aanbesteding 
Het contract met BCM, die de vormgeving, druk en 
advertentieverkoop organiseerde, liep af per 31 december. Een 
uitgebreid aanbestedingstraject is opgestart. Na afweging van alle 
informatie is besloten om wederom met BCM de samenwerking aan 
te gaan voor wat betreft de opmaak, het drukken en de verzending 
van het verenigingsorgaan. Er is gekozen om de advertentie-
verkoop in eigen beheer te nemen in combinatie met de verdere 
integratie van de KWPN media-mix (voornamelijk KWPN.tv) ofwel 
het 360⁰-model. Reden hiervoor is onder meer dat de trend van 
verschuiving van print naar digitaal over een breed front zichtbaar 
is; de advertentiebezettingen in print drogen op, maar de totale 

mediabestedingen verkleinen niet. Voortaan hanteren we daarom 
een integrale advertentieverkoop van IdS, online en KWPN.tv. 
Hiervoor is eind 2017 een sales specialist aangetrokken, die zich 
volledig gaan richten op de exploitatie van de KWPN media-mix. 

Official Partners + Sponsoren 
Het KWPN is zeer dankbaar voor de goede samenwerking met 
haar sponsoren. Helaas moesten we afscheid nemen van Isah. 
Het Official Partner-contract tussen Isah Business Software en 
het KWPN is na drie jaar ten einde gekomen. Het KWPN dankt 
hen voor het vertrouwen. In Blom Verkeersschool – reeds als 
Official Partner verbonden aan het KWPN en partner van de Blom 
Hengstencompetitie Springen - vonden we onze nieuwe partner 
voor het KWPN Kampioenschap jonge springpaarden. Naast de 
Blom Hengstencompetitie in de winter, waarvoor een nieuwe 
samenwerking voor drie jaar is aangegaan, kent het programma 
voor de zomer nu ook de Blom Cup. 
Anemone Horse Trucks en het KWPN tekenden in augustus een 
nieuw driejarig Official Partner-contract, waarbij zij de nieuwe 
Official Partner van de KWPN hengstencompetitie voor de 
dressuurhengsten zijn, die sindsdien door het leven gaan als 
Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. 
Het KWPN en Van der Valk Apeldoorn - De Cantharel zijn een 
driejarige sponserovereenkomst aangegaan. Het KWPN gaat graag 
gebruik maken van de diensten van De Cantharel.
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JongKWPN

Voor jonge fokkers en sporters met een visie!

Door het jaar heen organiseert het JongKWPN diverse activiteiten 
voor haar leden:

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. 
 

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 Terschuur.
 
Young Breeders Program Tuigpaarden 
In 2016 is het JongKWPN gestart met het Young Breeders Program 
voor tuigpaarden. In samenwerking met de eigenaren van vijf 
tuigpaardmerries is de hengstenkeuze bepaald. 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. In 2017 werden van dit programma de eerste 
veulens geboren. In 2017 zijn er wederom voor vijf merries 
hengstenkeuzes gemaakt. 

Bezoek aan Greve Sporthorses 
Naast de rondleiding en achtergrondverhaal van het bedrijf zijn een 
aantal paarden bekeken en besproken door KWPN-inspecteurs Henk 
Dirksen en Arnold Kootstra. Als afsluiting mochten drie JongKWPN-
leden mee rijden in een clinic van Willem Greve.

JongKWPN-keuring 
Dit jaar werd voor de tweede keer de JongKWPN-keuring gehouden. 
Nieuw was de Centrale Keuring na afloop van de stamboekkeuring. 
De merries konden eventueel een ticket bemachtigen voor de 
Nationale Merriekeuring. Een twintigtal JongKWPN-leden kwam met 
hun merrie naar Ermelo voor deze keuring. Extra informatief
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Bedrijfsbezoek met lezing ‘de merrie maakt het verschil’ bij   
Stal van de Sande
Stand op KPWN Stallion Show
Young Riders Competitie Powered by Scheepswerf Wout    
Liezen
Young Breeders Program Tuigpaarden
Voorjaarsvergadering bij Universiteit in Utrecht met een    
lezing over de bevalling van een merrie en de eerste uren   
van het veulen
Bedrijfsbezoek en clinic bij Greve Sporthorses
Weidebezoek Fanita Hoeve 
Centrale Keuring
Buitenlandse trip naar Normandië
Kijkje achter de schermen verrichtingsonderzoek
Bedrijfsbezoek RS2 
Najaarsvergadering en hengsten selecteren bij Stal Witte
Jong KWPN in de regio’s
Nieuwe kledinglijn van Onori
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was dat de JongKWPN-leden en het publiek extra toelichting over 
de paarden kregen. Tijdens het middagprogramma vond een clinic 
IBOP rijden plaats waarbij de IBOP-experts José van Haaren en 
Rianne Nalis hun kijk gaven op een aantal combinaties.

Buitenlandtrip naar Normandië
In november hebben 48 JongKWPN-leden een bezoek gebracht aan 
het hart van de Franse springpaardenfokkerij: Normandië. 

JongKWPN in de regio’s 
Tijdens de Ledenraadsvergadering in het voorjaar van 2017 heeft 
het bestuur van JongKWPN een presentatie gegeven over het 
JongKWPN en over de samenwerking tussen JongKWPN en de 
regio’s. Naar aanleiding van deze presentatie is het JongKWPN-
bestuur tijdens de (meeste) najaarsvergaderingen van de regio’s op

bezoek geweest. Hier werd ook gesproken over de samenwerking 
en werd ook de input van leden gevraagd. In 2018 zal dit alles 
verder worden uitgebreid. 

Sponsoring 
JongKWPN is een sponsorovereenkomst van drie jaar aangegaan 
met Onori Fashion & Gifts. De bedoeling is dat er een JongKWPN-
kledinglijn komt en dat Onori Fashion & Gifts kleding sponsort 
voor het JongKWPN bij bepaalde evenementen. Tevens is de 
sponsorovereenkomst verlengt met Anemone Horse Trucks. 
Anemone Horse Trucks is al jaren enthousiast sponsor van 
JongKWPN. JongKWPN wordt daarnaast nog steeds ondersteund 
door Wivaldi en Catering Culinair.
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Kaderdag

De KWPN Kaderdag editie 2017 vond op 17 mei plaats bij Van der Valk - De Cantharel in Apeldoorn. Dit was geen toeval, want eigenaar 
van het hotel Bob Zeeuw van der Laan ondertekende tijdens de bijeenkomst een sponsorcontract met het KWPN. De toekomst van de 
sport was de rode draad in de betogen van de verschillende sprekers en de discussies daarna.

KWPN-voorzitter Siem Korver: “We hebben vandaag breed gekeken naar dilemma’s en kansen richting de toekomst. We hebben de 
verschillende marktsegmenten belicht gekregen. Duidelijk is in ieder geval geworden, dat er nationaal en internationaal een enorm 
potentieel aan gebruikers leeft. De ongetwijfeld talrijke ideeën en suggesties die vandaag vanuit de discussies naar voren zijn gekomen, 
worden als beleidspunten onderzocht, uitgewerkt en een aantal daarvan uiteindelijk opgenomen in het KWPN-beleid. Samen denken en 
samen doen brengt ons KWPN het meest vooruit!”
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Official Partners

Wij zijn trots op onze Official Partners die ons al jaren een warm hart toedragen!

Uitbreiding Official 
Partnerschap met Blom Cup

Official Partner-contract 
verlengd met 5 jaar

Anemone Horse Trucks 
nieuwe Official Partner



Financieel jaarverslag
Vereniging KWPN en Stichting Huisvesting KWPN - Ratio’s 

¹ Niet in €1.000
* Waarderingsgrondslagen ongewijzigd.
* Jaarrekening opgesteld o.b.v. continuïteitsgedachte
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Ratio’s Vereniging KWPN (na resultaatsbestemming) (x € 1.000)
Begroting 

2017
Werkelijk 

2017
Werkelijk 

2016
Werkelijk 

2015

Eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserve) 2.595 2.718 2.662 2.526

Eigen vermogen (inclusief bestemmingsreserve) 2.713 2.948 2.832 2.646
Balanstotaal 5.120 5.642 5.726 5.043
Solvabiliteit¹ 53,0% 52,3% 49,5% 52,5%
Debiteurensaldo 660 395 335 501
Liquide middelen 1.925 2.293 2.413 1.724
Resultaat 46 50 52 44
FTE’s¹ 36,3 36,1 36,5 35,5
Personeelskosten 2.475 2.469 2.397 2.319

Ratio’s Stichting Huisvesting KWPN (na resultaatsbestemming) (x € 1.000)
Werkelijk 

2017
Werkelijk  

2016
Werkelijk 

2015
Eigen vermogen 1.439 1.427 1.412
Balanstotaal 3.074 3.227 3.414
Solvabiliteit¹ 46,9% 44,3% 41,4%
Voorziening onderhoud 206 165 130
Resultaat 12 15 46
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Balans per 31-12-2017 
Vereniging KWPN 

Balans (na resultaatsbestemming) (x € 1.000)

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016 PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Immateriële vaste activa 150 135 Algemene reserve 2.093 2.041
Materiële vaste activa 207 219 Eigen vermogen regio’s 575 569
Financiële vaste activa 1.300 1.525 Onverdeeld resultaat voor belasting 50 52

2.718 2.662
VLOTTENDE ACTIVA Bestemmingsreserve buitenlandbeleid 67 77

Voorraden 60 43
Bestemmingsreserve wetenschappelijk  
onderzoek

163 93

Totaal eigen vermogen 2.948 2.832
Vorderingen 
Debiteuren 395 335 Voorzieningen 33 33
Vorderingen op de regio's 575 569
Belastingen/premies sociale verzekeringen 84 88 Langlopende schulden 542 660
Overige vorderingen en overlopende activa 577 399 Kortlopende schulden

Totaal vorderingen 1.632 1.391 Handelscrediteuren 713 634
Vooruitgefactureerde omzet 61 110
Vooruitontvangen bedragen 265 320

Liquide middelen 2.293 2.413 Belastingen/premies sociale verzekeringen 85 73
Overige schulden en overlopende passiva 995 1.064

Totaal kortlopende schulden 2.119 2.201

TOTAAL ACTIVA 5.642 5.726 TOTAAL PASSIVA 5.642 5.726



Staat van baten en lasten over 2017
Vereniging KWPN 
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Staat van baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2017 Resultaat 2017 Resultaat 2016

Baten

Contributie opbrengsten 2.279 2.279 2.276
Opbrengsten uit diensten 2.788 2.694 2.702
Opbrengsten uit evenementen 1.205 1.332 1.215
Overige opbrengsten 1.162 1.113 1.287
Rentebaten 65 62 76
Totaal baten 7.498 7.480 7.556

Lasten

Personeelskosten 2.475 2.469 2.397
Inspectiekosten 1.135 1.076 1.219
Kosten evenementen 1.117 1.165 1.093
Verkoopkosten 983 960 909
Algemene kosten 1.279 1.305 1.354
Afschrijvingskosten 130 96 58
Overige kosten 332 359 474
Totaal lasten 7.452 7.430 7.504

Saldo baten en lasten 46 50 52
Vennootschapsbelasting 0 0 0
Resultaat na belastingen 46 50 52
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Kasstroomoverzicht
Vereniging KWPN 

Kasstroom overzicht KWPN (x € 1.000) 2017 2016
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 50 52
Aanpassing voor:
Afschrijvingen 96 59
KWPN Select Sale 26 17
Mutatie eigen vermogen regios 6 85
Mutatie langlopende schulden -118 -112

10 49
Mutaties in werkkapitaal: -333 552
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -273 653

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa -97 -214
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -97 -214

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen aflossing uit leningen u/g 250 250
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 250 250
Mutatie geldmiddelen -120 689

Liquide middelen
Stand primo boekjaar 2.413 1.724
Mutatie geldmiddelen -120 689
Stand ultimo boekjaar 2.293 2.413



Kengetallen

Aantal leden einde jaar Aantal veulenregistraties
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Balans per 31-12-2017 en staat van baten en lasten 2017
Stichting Huisvesting KWPN
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Balans (na resultaatsbestemming) (x€1.000) 31-12-2017 31-12-2016 Staat van baten en lasten (x€1.000) 2017 2016

ACTIVA BATEN
Materiële vaste activa 2.898 3.080 Huur KWPN 417 412
Vlottende activa Totaal baten 417 412
Vorderingen

Debiteuren 0 5 LASTEN
Overige vorderingen en overlopende
activa

23 28 Administratiekosten 23 2
Afschrijvingen 182 182

Totaal vorderingen 23 33 Voorziening onderhoud 49 44
Liquide middelen 153 114 Erfpacht 24 24
Totaal activa 3.074 3.227 Gemeentelijke belasting 13 13

Verzekeringen 7 8
Passiva Huisvestingskosten 46 43
Kapitaal 590 590 Advieskosten 1 4
Algemene reserve 849 837 Totaal lasten 346 320

Eigen Vermogen 1.439 1.427
Voorziening onderhoud 206 165 Resultaat voor financiële baten & lasten 70 92
Langlopende schulden 1.240 1.490
Kortlopende schulden 188 145 Financiële lasten 58 77
Totaal Passiva 3.074 3.227 Resultaat 12 15



Verslag Financiële Commissie

Financiële Commissie 
De Financiële Commissie, bestaande uit de heer E. Lammerse, de heer J. Mastenbroek, de heer G. van den Nieuwendijk en de heer P. 
Boogaard (reservelid), heeft de onderstaande documenten op paginaniveau doorgenomen:
    De jaarrekening 2017 van Vereniging KWPN;
    De jaarrekening 2017 van Stichting Huisvesting KWPN;
    Accountantsverslag 2017 van de externe accountant De Jong & Laan Accountants B.V;
    Het geïntegreerd jaarverslag en jaarrekeningen 2017 van Vereniging KWPN en Stichting Huisvesting KWPN.

De documenten zijn in de vergadering d.d. 5 en 11 april 2018 besproken met de penningmeester van het Algemeen Bestuur (B. 
Middelbrink), de directeur Communicatie & Bedrijfsvoering (E. Nijhoff) en het hoofd Financiën & AZ a.i. (B. Wonnink). 

Conclusie Financiële Commissie 
De Financiële Commissie concludeert dat zowel de jaarrekening 2017 van Vereniging KWPN als de jaarrekening 2017 van Stichting 
Huisvesting KWPN correct zijn opgesteld en zal de Ledenraad adviseren deze documenten goed te keuren en décharge te verstrekken aan 
het Algemeen Bestuur. 

Voor de uitkomsten van de bespreking d.d. 5 en 11 april 2018 wordt verwezen naar het door de Financiële Commissie opgestelde verslag.
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Oordeel van de externe accountant

Controle verklaring van de externe accountant 
De jaarrekeningen 2017 van Vereniging KWPN en van Stichting Huisvesting KWPN zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de externe 
accountant De Jong & Laan Accountants B.V. 

De conclusie van de externe accountant luidt: 
‘Op basis van het kwaliteitsniveau van de geconstateerde administratieve organisatie en interne beheersing en in combinatie met de door 
ons uitgevoerde balanscontrole hebben wij over 2017 goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen 2017 van 
Vereniging KWPN en Stichting Huisvesting KWPN.’
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