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In 2019 hebben we het tij gekeerd. Na een zeer 
turbulent 2018, dat financieel ook niet al te florissant 
was, hebben we in 2019 vele mooie resultaten mogen 
boeken. We hebben alle zeilen bijgezet om door 
kostenbeheersing en efficiency een gezond financieel 
beleid te kunnen voeren. De resultaten van 2019 laten 
zien dat we deze koers succesvol hebben ingezet, 
maar we zijn er nog niet. Er liggen nog genoeg 
uitdagingen voor ons, waarbij kostenbeheersing 
onze aandacht blijft houden. Maar we hebben een 
hele mooie basis gelegd waarop we in het voor ons 
liggende jaar kunnen doorborduren.
 
We keerden het afgelopen jaar terug naar de basis: 
onze leden stonden in al onze beslissingen met stip 
op nummer 1. In de fokkerscafés hebben we veel 
kennis opgedaan van de onderwerpen die leven 
binnen onze vereniging. De meningen en wensen 
van de leden zijn geanalyseerd er waar mogelijk 
geïmplementeerd. En met hun belang voor ogen 
hebben we diverse wijzigingen doorgevoerd, onder 
meer in het hengstenselectietraject. Daarnaast is er 
volop ingezet om de leden te ondersteunen bij de 
afzet van de fokproducten: ook een uitdrukkelijke 
wens die wij hoorden tijdens de bijeenkomsten.

De diverse veilingen geven invulling aan een 
behoefte: de verkoop van niet alleen veulens maar 
ook oudere paarden. Een ontwikkeling die zich 
wat ons betreft nog verder zal uitbreiden. Ook 
de pilot met het zadelmak maken, de training en 
eventueel verkoop van jonge paarden van onze 
leden krijgt zijn vervolg in het nieuwe jaar. Dit alles 
puur in het belang van onze leden; het KWPN treedt 
niet op als handelaar of commissionair maar is 
bemiddelaar. Middels een ledenonderzoek hebben 
wij geïnventariseerd wat u vond van het vernieuwde 

KWPN Magazine en de fokwaarden. Hier is bruikbare 
informatie uitgekomen waar wij zeker mee aan de 
slag gaan zodat we de informatievoorziening verder 
kunnen verbeteren. 

2020 is gestart met een aantal tegenslagen. De 
ziekte van ons zeer gewaardeerde collegabestuurslid 
Minne Hovenga trekt een zware wissel. Vervolgens 
werden we als land – of beter gezegd: als wereld 
– geconfronteerd met een uitbraak van het 
coronavirus wat ons allen in een crisis heeft gebracht. 
Gezondheid blijft het allerbelangrijkste, dat wordt 
weer eens glashelder. Echter als vereniging zien 
wij ons ook voor de uitdaging staan hoe de gehele 
dienstverlening binnen de door de overheid gestelde 
maatregelen te waarborgen. Wij hebben er echter 
alle vertrouwen in dat we in 2020 de positieve 
tendens kunnen vasthouden en verder kunnen 
uitbreiden. Dit alles ten dienste van onze leden, en 
het prachtige KWPN-paard dat ons hopelijk weer op 
de diverse evenementen in binnen- en buitenland met 
trots mag vervullen.

Andries van Daalen, namens het Algemeen Bestuur

Voorwoord Algemeen Bestuur
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WBFSH
Het KWPN heeft ook 2019 afsloten bovenaan de 
WBFSH-stamboekenranking bij zowel de spring- 
als dressuurpaarden. De door Willy Wijnen gefokte 
Chacco Blue-zoon Explosion W heeft in de individuele 
ranking over 2019 de leiding in handen. Daarom 
mocht de fokker in Lyon een Longines horloge in 
ontvangst nemen.

“Om te beginnen, vond ik het heel mooi dat de 
voorzitter van het algemeen bestuur, Andries van 
Daalen, tijdens de huldiging aanwezig was. Het was 
heel mooi georganiseerd en ik vond het hartstikke 
leuk. Een geweldige eer om daar te staan, het is echt 
top als je dit als fokker mee mag maken. Mijn zoons 
zijn nagevlogen voor de huldiging en ook mijn vrouw

 
Betsie was erbij, we hebben een fantastisch mooi 
feestje gevierd. Je kunt thuis wel navertellen hoe het 
was, maar het is veel leuker om dit met je kinderen 
samen mee te maken.”

De WBFSH-rankings zijn berekend over de periode 
1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. 
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.

Resultaten en successen

Dressuur

1.  KWPN

2. Hannoveraner Verband

3. Westfälisches Pferdestammbuch

1.  KWPN

2. Westfälisches Pferdestammbuch

3. Studbook Zangersheide

1.  Irish Sport Horse Studbook

2. Hannoveraner Verband 

3. KWPN

Springen Eventing

Explosion W

BayroVerdades

Beste KWPN’ers WBFSH
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Wereldbekerfinale Gothenburg

Steve Guerdat pakte voor de derde keer de 
overwinning in een Wereldbekerfinale: “Alamo 
(v.Ukato, fokker D. Nanning) was geweldig! Het was 
best spannend om met hem de finaledag in te gaan. 
Dit was zijn eerste kampioenschap en hij had nog 
nooit drie dagen dit soort proeven achter elkaar 
gesprongen. Ik wist niet echt wat ik in de finale 
mocht en kon verwachten, maar hij was fantastisch. 
Ik voelde dat hij alles gaf. Ik ben erg trots op hem!” 
De Florett As-zoon Verdades (fokker P. Crum) zette 
net zoals in 2017 en 2018 het tweede resultaat neer in 
de wereldbekerfinale dressuur onder de Amerikaanse 
Laura Graves. 

Europees Kampioenschappen Rotterdam

Drie EK’s op eigen bodem, het was een week lang 
genieten van absolute topsport in het Kralingse 
Bos. Voor de Nederlandse Para-dressuurruiters en 
hun KWPN’ers waren er medailles in alle kleuren, 
en ook enkele Britse pararuiters wisten medailles 
met hun KWPN’ers in de wacht te slaan. Er waren 
teammedailles voor de KWPN’ers in de dressuur, 
waaronder prachtig zilver voor het voltallige 
Nederlandse KWPN-team. Individueel blonk Explosion 
W uit onder zijn Britse ruiter Ben Maher. Hij won 
teambrons en individueel zilver. Dit EK was tevens 
de laatste selectiemogelijkheid voor de Olympische 
Spelen, Nederland wist zich via de wereldruiterspelen 
in Tryon hiervoor al te kwalificeren.

Verdades

Alamo

59 dressuurruiters, 70 springruiters en 

76 para-dressuurruiters

30 KWPN’ers

16 medailles

59 dressuurruiters, 70 springruiters en 

76 para-dressuurruiters

30 KWPN’ers

16 medailles

35 springruiters, 18 dressuurruiters

12 KWPN’ers

12 landen

Alamo en Steve Guerdat winnen 

wereldbekerfinale springen

Verdades en Laura Graves tweede 

wereldbekerfinale dressuur
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Medaillespiegel

KWPN’ers

Dressuur teamgoud: Cosmo

Dressuur teamzilver: GLOCK’s Zonik N.O.P., Desperado N.O.P., GLOCK’s Dream Boy N.O.P., 

MDH Avanti N.O.P. 

Dressuur teambrons: Brother de Jeu, Buriel K.H.

Springen teambrons: Explosion W

Zilver springen ind: Explosion W

Brons Para-dressuur Grade II ind: Wallace N.O.P.

Zilver Para-dressuur Grade III ind: Findsley N.O.P.

Goud Para-dressuur Grade IV ind: Demantur RS2 N.O.P.

Goud Para-dressuur Grade V ind: Alphaville N.O.P.

Goud team Para-dressuur: Wallace N.O.P., Findsley N.O.P., Demantur RS2 N.O.P., 

Alphaville N.O.P.

Zilver team Para-dressuur: Sky O’Hara, C Fatal Attraction

Brons Para-dressuur Grade II kur: Wallace N.O.P.

Zilver Para-dressuur Grade III kur: Findsley N.O.P.

Goud Para-dressuur Grade IV kur: Demantur RS2 N.O.P.

Goud Para-dressuur Grade V kur: Alphaville N.O.P.

Zilver Para-dressuur Grade V kur: C Fatal Attraction

G Z B

6 6 4

Explosion W

Demantur RS2 N.O.P.GLOCK’s Dream Boy N.O.P.
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KWPN Stallion Show
Vier dagen KWPN Stallion Show, wat was het een 
gigántisch mooi feest. De hengstenkeuring in Den 
Bosch is met recht een van de hoogtepunten van 
het jaar. Álles komt hier samen: de vier disciplines 
tonen hun beste ambassadeurs op het internationale 
podium, sport en fokkerij gaan hand in hand, en het is 

in de Brabanthallen één groot samenzijn van fokkers, 
eigenaren, voorbrengers, opfokkers, hengstenhouders, 
ruiters, grooms, medewerkers, officials en pers. 
Kortom iedereen die op zijn of haar eigen manier 
betrokken is bij de hengsten in Den Bosch.

Hengstenselectie

Kampioenen

Aantal 2e 

bezichtiging

Aantal aangewezen

Hoofdleverancier

Hoofdleverancier 

eerste jaargang

Kampioenen

Dressuurhengsten

107

49

Bordeaux

Grand Galaxy Win

Le Formidable 

(v.Bordeaux, fokker S. 

Poel en K.F. Gerrits)

Springhengsten

94

41

Cohinoor VDL

Cohinoor VDL

Liverpool (v.Tangelo 

van de Zuuthoeve, 

fokker B. Derksen)

Tuigpaardhengsten

8

8

n.v.t.

n.v.t.

Lanto V.D.B. 

(v.Delviro HBC, fokker 

Douwe van der Boon)

Gelderse hengsten

4

3

n.v.t.

n.v.t.

Legend (v.Guardian 

S. fokker R.G.C. 

Verspaandonk)

Le Formidable Liverpool

Lanto VDB Legend
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Het laatste optreden van de legendarische Totilas 
maakte voorafgaand aan de KWPN Stallion Show veel 
los. Na een spetterende performance van de KWPN-
hengsten GLOCK’s Total U.S. en GLOCK’s Toto Jr. 
kwam de kampioenshengst nog eenmaal in de baan. 
Aan de hand met Matthias Alexander Rath. Op de 

klanken van Secret Garden, de kürmuziek waarmee 
de zwarte parel onder Edward Gal zijn ongekende 
successen beleefde, lieten GLOCK’s Toto Jr. onder 
Hans Peter Minderhoud en GLOCK’s Total U.S. onder 
Edward Gal, zien wat de Nederlandse dressuur te 
wachten staat.

Winnaars Hengstencompetitie

Klasse L

Klasse M

Klasse Z/ZZ

Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie

Jameson RS2 (v.Blue Hors Zack, fokker 

Stal 104)

Imposantos (v.Wynton, fokker W. Wijnen)

Hermès (v.Easy Game, fokker G. Gijsbers)

Blom Hengstencompetitie

Justice HL (v.Harley VDL, Fokker C.H. Dolstra)

Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof, fokker J. 

Moerings)

Haynes (v.Carambole, fokkers J.W. Greve en 

A.C. Hoogendoorn)

Black Magic 
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KWPN Kampioenschappen
Een nieuwe opzet, met sport en fokkerij op de 
dezelfde dagen. Een gezellig horecapunt tussen 
de verschillende banen zodat de bezoeker op en 
top kon genieten van het beste van de Nederlandse 
fokkerij. De KWPN Kampioenschappen waren weer 
een fanatisch feest met prachtige kampioenen en 
trotste fokkers. Diverse fokkers hadden zelfs dubbel 
fokkerssucces. Zoals het de overwinning van Ipsthar 
in de Blom Cup en de latere huldiging tot Fokkers 
van het Jaar in de springrichting voor de familie 

Moerings. Wout Liezen fokte twee kampioenen én 
een reservekampioen bij de tuigpaarden. Willeke Bos 
keek trots toe hoe twee van haar fokproducten de 
ereronde van bij de Pavo Cup voor vijfjarigen liepen. 
En Appie Dijkstra had zijn eerste nationaal kampioen 
bij de dressuurveulens en zag vervolgens de driejarige 
Lolane de NMK-titel winnen. Op de slotdag regende 
het pijpenstelen, maar dat mocht de pret niet 
drukken, want tussen de hoosbuien door straalden de 
tuigpaardkampioenen.

Kampioenen 3-jarige merries

Dressuurmerries

Lolana (v.Galaxie, fokker 

A. Dijkstra)

Livestream (v.Guardian S, 

fokker C. van der Heijden)

Lillyfee (v.GLOCK’s Toto Jr., 

fokker I. Ahne-Schillemans)

Springmerries

Lannamieka VDL (v.Grand 

Slam VDL, fokker VDL Stud)

Lananka VDL (v.Etoulon 

VDL , fokker VDL Stud)

La Selien W (v.Comme Il 

Faut, fokker J.W. Greve)

Gelderse merries

Layla-Amanda (v.Alexandro 

P, fokker H. Hekkert)

Liz T (v.Alexandro P, fokker 

J.W.J. van Heck) 

Linkie (v.Henkie, fokker H. 

Ermens

Tuigpaardmerries

Lendoline (v.Eebert, fokker 

W. Cazemier) 

Larede (v.Eebert, fokker J. 

van der Velden) 

Lidia (v.Cizandro, fokker

H. Reurink)

Lolana Lannamieka VDL

Layla-Amanda Lendoline
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WK Jonge Dressuur- en Springpaarden
Voor het publiek was er geen twijfel over mogelijk 
wie de nieuwe wereldkampioen moest zijn. Apache-
zoon Jovian (fokker E.T. ten Bosch) kreeg al voor het 
afgroeten een enorm applaus toebedeeld. Nooit 
eerder kreeg een wereldkampioen vier 10’en. Het 
WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo was weer een 
feestje waarin het publiek getrakteerd werd op het 
neusje van de zalm.

De KWPN-erkende Blue Hors Zack was grootverdiener 
gedurende dit kampioenschap. De voormalig 
kampioen van de KWPN Stallion Show bewees 
niet alleen zijn wereldwijde invloed via zijn zonen 
Suzuan (4) en Zonik (3), maar had zelf ook vijf 
directe nakomelingen meelopen. De volledig 
KWPN-geregistreerde Don Juan de Hus drukte 
met eveneens vijf nakomelingen ook zijn stempel 
op het kampioenschap. Voor de KWPN-vlag is 
het Everdale die met vier nakomelingen de strijd 
aanging. De Nederlandse fokkerij was niet alleen 
prominent aanwezig met 28 KWPN-geregistreerde 
nakomelingen. Een nog groter aandeel had een 
Nederlands gefokte hengst als vader, maar kwam aan 
de start voor een ander stamboek.

Er waren geen medailles voor de KWPN’ers op het 
WK in Lanaken. Wel twee prachtige vierde plaatsen 
en veel KWPN’ers die zich hadden weten te plaatsen 
voor de finales. 115 KWPN’ers namen deel aan het 
WK in Lanaken; 40 vijfjarigen, 45 zesjarigen en 30 
zevenjarigen. Dit weggezet tegen het totaal aantal 
deelnemers, 709, besloegen de KWPN’ers 16% van 
het deelnemersveld. Er was een vierde plaats voor 
de KWPN-hengst Hotspot (v.Hors La Loi II, fokker Fam. 
Dingen) en voor Cardento-zoon Ibiza (fokker De 
Radstake BV).

Kampioenen veulens

Dressuurveulens

Oristo (v.High Five, fokker 

A. Dijkstra)

Onora Waard (v.Escolar, 

fokker L. van Rijn)

Orange Pride (v.Daily 

Diamond, fokker A.W. Buijze)

Springveulens

O’Dame VDL (v.Etoulon VDL, 

fokker VDL Stud)

Odillion (v.Zirocco Blue VDL, 

fokker S. van der Meer)

Owen (v.Freeman VDL, fokker 

S. en I. van der Meer)

Gelderse veulens

Og3ne VB (v.Edmundo, 

fokker M. van der Bruggen) 

Olaf Rona (v.Vitens, fokker 

J. Vonk)

Orson M (v.Henkie, fokker C. 

Oskam en M.B. Leeuwrik)

Tuigpaardveulens

Oreda (v.Atleet, fokker E. 

en S. Daniels)

Olympus HM (v.Icellie, 

fokker H. Minkema)

Ohio (v.Indiana, fokker W. 

Cazemier)

Wereldkampioen Jovian

Winnaars Blom Cup & Pavo Cup

4-jarigen

5-jarigen

6-jarigen

7-jarigen

Blom Cup

Kaiden (v.Chaman, fokker A.M. 

Angenent-de Bruijn)

Jager (v.Numero Uno, fokker S.J. Kat BV)

Ipsthar (v.Denzel van ‘t Meulenhof, fokker J. 

Moerings)

Highway M TN (v.Eldorado van de Zeshoek, 

fokker P. Verdellen)

Pavo Cup

Keano RS2 (v.Governor, fokker P.J.N. Smit)

Johnny Depp (v.Bordeaux, fokker J.A. en B. 

Naber)

Imposantos (v.Wynton, fokker W. Wijnen)
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De KWPN (online) veilingen zijn inmiddels een vast 
begrip en blijken een heuse succesformule. Fokkers 
helpen met de afzet van hun paarden en iedereen 
die op zoek is naar een toekomstige topper voor de 
fokkerij of sport samenbrengen met deze beloftevolle 
paarden, dat is het doel. Het succes van deze 
veilingen? Transparantie, de KWPN-inspecteur die alle 
veilingpaarden heeft beoordeeld en de veterinaire 
check. Daarnaast staat de KWPN-inspecteur de 
potentiële klanten graag te woord als zij specifieke 
vragen hebben over de collectie.

KWPN Select Sale
De KWPN Select Sale is al twee decennia lang een 
begrip en uitgegroeid tot een onmisbaar platform 
voor fokkers en hengstenhouders. Of u nu op zoek 
bent naar een sportpaard met potentie of een 
toekomstige dekhengst, op de KSS vindt u de crème 
de la crème van de Nederlandse fokkerij. Want alleen 
hengsten die in ‘s-Hertogenbosch mogen acteren 
voor de tweede bezichtiging, komen in aanmerking 
om geveild te worden tijdens de KSS. 

Young Jumping Foal Sale 
Ter promotie van het gebruik van jonge 
springhengsten in de fokkerij is in 2018 de KWPN 
Young Jumping Foal Sale in het leven geroepen. 
Interessante en beloftevolle veulens van 
goedgekeurde KWPN-springhengsten waarvan 
de oudste nakomelingen twee jaar oud worden, 
komen hiervoor in aanmerking. Het is belangrijk dat 
jonge hengsten kansen krijgen in de fokkerij, om 
dat te ondersteunen is het selectiecriteria gesteld 
dat de merrie zelf minimaal op 1.30m-niveau heeft 
gesprongen of het prestatiepredicaat in bezit heeft.

Bemiddeling via het KWPN
Naast de KWPN-veilingen is het ook mogelijk om 
jonge paarden zadelmak te laten maken of te laten 
trainen op het KWPN-centrum. Het team op stal is 
gespecialiseerd in jonge paarden. Mocht de eigenaar 
vervolgens het paard willen verkopen dan kan het 
KWPN hierin bemiddelen. Doorlopend staan er enkele 
jonge paarden op het KWPN-centrum. 

Afzetbevordering

Ten op zichten van 2018 zijn veel meer paarden en veulens naar het buitenland verkocht via de veilingen. Een 
grote verandering is tevens dat er intern een sales team actief is, dit KWPN-team organiseert alle veilingen 
inclusief de promotie. 

Aantal

% verkocht

% buitenland

Gemiddelde prijs

Hoogste prijs

Totale omzet

KWPN Select Sale

39

77%

27%

€ 31.833

€ 90.000

€ 1.348.240

Online 

Veulenveilingen

189

61%

53%

€ 3.700

€ 10.000

€ 706.950

Young Jumping

Foal Sale

15

93%

14%

€ 6.000

€ 10.000

€ 89.750

Online Stallion 

Auction

25

56%

79%

€ 9.680

€ 17.000

€ 242.000
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Sinds september is Ralph van Venrooij aangesteld 
als Hoofd Fokkerijzaken. Naast het laten uitvoeren 
van het fokkerijbeleid dat is vastgesteld door de 
Fokkerijraad heeft hij ook enkele interne wijzigingen 
doorgevoerd. Ralph van Venrooij: “Het Inspectieteam 
draaide heel goed, maar door de specifieke taken 
die de inspecteurs uitvoerden was de werkwijze 
ook kwetsbaar. In het kader van de continuïteit 
en de doorontwikkeling binnen het team hebben 
we gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij 
enerzijds nauw wordt samengewerkt en anderzijds 
de diverse inspecteurs hun kennis en ervaring 
kunnen inzetten in nieuwe of aanvullende taken.” 
Henk Dirksen en Floor Dröge begeleiden naast de 
merrieselectie ook de hengstenselectie, waarbij 
zij de hengstenkeuringscommissies adviseren met 
foktechnische informatie. Wim Versteeg zet zich 
naast diverse inspectiewerkzaamheden vooral 
in op het gebied van afzetbevordering en sales. 
Ralph van Venrooij: “De leden hebben onder meer 
in de Fokkerscafés duidelijk aangegeven dat zij 
de salesactiviteiten een belangrijke taak van het 
stamboek vinden. Het is hierbij essentieel om een 
aanspreekpunt te hebben met een goed. Wim 
Versteeg heeft zich de afgelopen jaren ingezet 
voor diverse salesactiviteiten, waaronder de online 
veulenveilingen, de Young Jumping Foal Sale en 
de Online Stallion Auction. Ook de KWPN Select 
Sale heeft hij nu onder zijn hoede.” Naast deze 
interne wijzigingen worden de diverse Fokkerijraden 
efficiënter ingericht door werkgroepen.

Continuering lopende activiteiten 
Er is het afgelopen jaar vooral aandacht gegeven 
aan de continuering van de lopende activiteiten. 
Dat wil zeggen dat de (IT)-processen voor de 
uitvoering van de routinematige genoomselectie en 
afstammingscontrole verder zijn geoptimaliseerd. 
Op de achtergrond is er verder gekeken naar 
een optimalisatie van de fokwaardenschatting 
en zijn eerste stappen gemaakt om te kijken of 
genoomselectie voor meerdere kenmerken ingezet 
kan worden. Daarnaast is een begin gemaakt met het 
verkennen van de mogelijkheden op het gebied van 
de biomechanica om de dataverzameling omtrent 
exterieur en bewegings- en springeigenschappen van 
een paard beter en objectiever in beeld te kunnen 
brengen. 

Marktonderzoek
Eind 2019 is er, naar aanleiding van de fokkerscafés 
een groot marktonderzoek uitgevoerd onder de 
leden, m.b.t. het gebruik en nut van de KWPN 
Database en de daarin opgenomen fokwaarden 
en genetisch profiel. Hieruit blijkt dat de leden 
de database goed waarderen en ook gebruiken, 
vooral door de betrouwbare informatie die daar 
te vinden is. De fokwaarden worden als heel nuttig 
beschouwd en er wordt vaak gebruik gemaakt van 
deze getallen bij een hengstenkeuze. De uitleg en 
presentatie omtrent fokwaarden zijn echter nog 
een punt van aandacht, aangezien deze vaak als 
moeilijk en onduidelijk wordt beschouwd. Zeer veel 
leden hebben interesse in betere tools die hun 
makkelijker van informatie kunnen voorzien voor een 
hengstenkeuze en het gebruik van alle informatie die 
het KWPN hier omtrent bezit. Naar aanleiding van 
deze uitkomsten is er gestart met de foktechnische 
verkenning naar een hengstenadviesprogramma om 
de informatievoorziening naar leden nog verder te 
optimaliseren.

Inteelt
De inteeltstijging per generatie blijft een groot 
punt van aandacht, zeker in de tuigpaardenfokkerij 
en in mindere mate de dressuurpaardenfokkerij. 
Communicatie is hier een sleutelbegrip, want 
fokkers en het stamboek zullen samen de schouders 
er onder moeten zetten. Bewustwording onder de 
leden en fokkers is hierbij heel belangrijk. Binnen de 
tuigpaarden is er vanuit de fokkerijraad en de leden 
een werkgroep inteelt opgesteld die gaat bekijken 
welke maatregelen nodig en haalbaar zijn om de 
inteeltstijging in de tuigpaarden af te remmen. 

Fokkerij
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Service 
De bereikbaarheid van het KWPN-kantoor is verbeterd 
door een nieuwe telefooninrichting. Door efficiëntere 
inzet van medewerkers en een directe verdeling van 
de binnenkomende gesprekken over de verschillende 
afdelingen wordt het serviceniveau verder verhoogd. 

Kennis
Naast service geven wij onze leden ook graag extra 
informatie en kennis op relevante momenten. Zo 
ontvangen fokkers gedurende het eerste levensjaar 
van hun veulen(s) op diverse momenten informatie 
een mailing met daarin informatie over wat belangrijk 
is op dat moment voor het veulen. Te denken aan 
voeding, ontwormen, entingen et cetera. Daarnaast 
sturen wij een reminder naar fokkers die wel een 
dekking hebben geregistreerd maar nog geen veulen. 
Tevens attenderen wij eigenaren van driejarige 
merries op het aankomende keuringsseizoen en in 
het najaar sturen wij een mailing naar eigenaren van 
jonge voorlopige keurmerries met meer informatie 
over de IBOP. Dit alles wordt afgestemd met afdeling 
Marketing & Communicatie.

 

Veulenregistraties 
Het aantal registraties is ten opzichte van 2018
stabiel gebleven, ruim 10.000 veulens zijn in 2019 
geregistreerd. Behoefte aan ondersteuning bij het 
aanmelden van veulens blijft bij een deel van de 
fokkers gewenst en deze service werd ook geboden in 
2019. Het proces van afstammingscontrole op vader 
is verder verbeterd om de fokkers zo snel mogelijk te 
voorzien van een paspoort en registratiebewijs van 
hun veulen(s). 

Stamboek

14           KWPN Jaarverslag 2019



2019 was een inspirerend jaar voor de afdeling 
Marketing & Communicatie, met tal van nieuwe 
activiteiten en ontwikkelingen. We gingen over 
naar het maandblad KWPN Magazine, en het 
ledenonderzoek gaf ons extra inzichten voor de 
invulling voor het komend jaar. Er stonden nieuwe 
activiteiten op de agenda, zoals ledenbijeenkomsten 
en cursussen op het KWPN-centrum. Daarnaast 
hebben we – naast de bestaande communicatie via 
al onze kanalen – nog meer ingezet op het actief 
versturen van relevante informatie naar onze leden 
middels de gesegmenteerde nieuwsbrieven. Ook 
is het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in online 
promotie van evenementen zoals de diverse veilingen.

Ledenonderzoek
In 2019 is het tweewekelijkse blad ‘In de Strengen’ 
vervangen door het maandelijkse KWPN Magazine.  
Met een gedegen ledenonderzoek zijn de meningen 
en wensen rondom dit vernieuwde magazine 
verzameld. In dit onderzoek is gelijktijdig de 
ervaring met de informatievoorziening rondom 
de KWPN Database en de genetische profielen 
met bijbehorende fokwaarden in kaart gebracht. 
Na analyse van de enquêteresultaten zijn diverse 
adviezen opgesteld. Het gemiddelde rapportcijfer 
dat de leden geven voor het KWPN Magazine is een 
7,5, gelijk aan het cijfer voor de KWPN Database. 
Een mooi cijfer, maar de focus lag voornamelijk op 
de verbeterpunten. Er zijn al diverse aanpassingen 
doorgevoerd op basis van de uitkomsten, en er staan 
nog diverse op de planning voor het komende jaar. 
Een samenvatting van de uitkomsten is gepubliceerd 
in het KWPN Magazine van januari. 

Online platform en mailings
De website heeft in 2019 over het gehele jaar bijna 
13% meer unieke bezoekers opgeleverd. De best 
bekeken nieuwsberichten bevatten ‘eigen’ KWPN-
content zoals de Woensdag Weetjes, uitgelichte 
artikelen uit het KWPN Magazine, berichten over de 
hengstenselectie, etc. Een aantal kleine wijzigingen 
die in 2019 zijn doorgevoerd:

Best bezochte pagina’s KWPN.nl 
1. Homepage 
2. Database 
3. Nieuws 
4. Marktplaats 
5. Mijn KWPN Dashboard 

KWPN.tv
Ook KWPN.tv zag een groei in 2019 wat betreft het 
aantal unieke bezoekers. Met name het weerzien met 
Totilas (compilatie n.a.v. de Black Magic Show op de 
KWPN Stallion Show) trok vele nieuwe kijkers. KWPN.tv  
is sinds de lancering in 2017 goed ontvangen en een 
uitstekend 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. 

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden om de week verstuurd 
naar leden en niet-leden. Het aantal ontvangers 
in 2019 van de mailings is gedaald. Dit enerzijds 
vanwege de AVG-wetgeving (leden) en daarnaast 
hebben we het bestand van niet-leden opgeschoond 
en e-mailadressen verwijderd van ontvangers die 
het afgelopen jaar geen mailings hebben geopend 
(leden en niet-leden). Het resultaat is een betere 
openingsratio van 36% (ter vergelijking, het landelijk 
gemiddelde voor nieuwsbrieven lag voor 2019 op 
25%).

Marketing & Communicatie

Online aanmelden halve finale Blom Cup 4-jarigen 

mogelijk gemaakt

Sportstand paard toegevoegd op algemene pagina 

van KWPN Database (en daarmee openbaar)

WFFS in KWPN Database alleen tonen voor 

geregistreerde(n) 

Processen tussen website en Equis verder 

geoptimaliseerd

Gemiddeld aantal unieke 

bezoekers per maand

KWPN.nl

KWPN.org

KWPN.tv

Unieke bezoekers

2019

60.900

9.100

2019

242.000

2018

51.800

7.500

2018

151.300

Aantal ontvangers*

Leden

Niet-leden

Buitenlanders 

(leden en niet-leden)

2019

11.801 

6.804 

1.178

2018

14.406 

10.783 

1.855

2017

14.500 

8.500 

2.000

* aantal eind december 2019
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Gesegmenteerde mailings
Er worden verschillende mailings verstuurd naar 
specifieke groepen binnen het KWPN op basis van 
hun (paard) gegevens. Bijvoorbeeld om fokkers 
te informeren dat hun paard deelneemt aan een 
groot evenement, aan leden die een veulen hebben 
van 2 of 5 maanden oud, mensen die zich hebben 
geregistreerd op de veilingwebsite, geregistreerden 
met een merrie die voldoet aan bepaalde 
voorwaarden etc. Hoe relevanter de boodschap van 

de mailing, hoe beter deze wordt gewaardeerd. 
Dat blijkt ook uit het hoge openingsratio van deze 
gerichte mailings dat ligt tussen de 50%-75%. In 2019 
hebben we op deze wijze meer dan 150 mailings en 
60 persberichten verstuurd over 120 verschillende 
onderwerpen. De meeste mailings gingen over 
de diverse veilingen (50), partner-mailings (14) en 
informatie rondom veulens (30). 

Social media
De diverse social media-kanalen zijn belangrijke 
kanalen om de KWPN-liefhebbers te informeren, 
maar ook als aanjager van nieuwe KWPN.tv-items en 
bijvoorbeeld de diverse KWPN-veilingen. Het aantal 
volgers is flink gegroeid. 

Online promotie
Na inventarisatie van de resultaten van diverse 
promotiecampagnes via verschillende media is in 
2019 de online promotie via Facebook en Google 
Ads uitgebreid. Onder meer voor de KWPN Stallion 
Show, veulenregistratie en lidmaatschap maar zeer 
zeker ook voor de KWPN-veilingen zijn uitgebreide 
campagnes gevoerd. Voor de KWPN Auctions zijn 
bijvoorbeeld 141 campagnes met advertenties 
geplaatst, gericht op verschillende doelgroepen. 
Meer informatie hierover vindt u onder het 
hoofdstuk Afzetbevordering.

Voorbeelden nieuwe gesegmenteerde mailings 2019

Uw veulen is twee maanden oud

Uw merrie is bijna keur 

U ontvangt meerdere magazines op één adres 

Uw merrie komt in aanmerking voor de keuring

Aantal ontvangers

3.900

218

529

1.941

Openingspercentage

46%

62%

46%

67%

Facebook

1 januari 2019 

31 december 2019

= 3.903 nieuwe volgers in 2019

Instagram

1 januari 2019 

31 december 2019

= 6.000 nieuwe volgers in 2019

Aantal volgers

41.875

45.778 

Aantal volgers

19.900 

25.900
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2019 is een jaar geweest waar op de afdeling 
Financiën verschillende wijzigingen hebben 
plaatsgevonden. Dit zowel op het gebied van 
uitvoering als personele bezetting. Voor wat betreft 
de uitvoering is de afdeling druk geweest met 
de inrichting van processen. Hiervan worden de 
vruchten inmiddels geplukt wat een opstap is naar 
verdere optimalisatie hiervan. Dit met als doel om 
efficiënte en kwalitatief goede diensten te leveren. 
Qua personele bezetting is Roelof Bos in 2019 
aangetreden als Hoofd Financiën en Esther van 
Tilburg als assistent controller. Beide hebben 
ervaring in controlling en optimalisatie van 
processen en afdelingen.

Terugkijkend op 2019 kunnen we tevreden zijn met 
een flinke kostenbesparing die gerealiseerd is. Een 
noodzakelijke kostenbesparing gezien de, in de 
huidige tijd, onder druk staande inkomsten. 2019 
is hiermee kosten neutraal afgesloten. 2020 zal in 
het teken staan van verdere mogelijke besparingen 
waarbij we de kwaliteit van de dienstverlening 
niet uit het oog zullen verliezen. Bij alle keuzes 
die hierin gemaakt worden, wordt dit vanuit de 
verenigingsgedachte gedaan. Alles voor een KWPN
van de toekomst!
 

Financiën
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Directeur Piet Peters heeft de focus op de leden, op 
het KWPN als vereniging. Dit heeft het afgelopen jaar 
geresulteerd in veel gesprekken met leden. Wat leeft 
er onder onze leden en hoe kan het KWPN hierop 
inspelen.  Ook op de KWPN Stallion Show was er 
de mogelijkheid voor leden om in gesprek te gaan 
met verschillende personen, waaronder Piet Peters 
en Andries van Daalen. Ook kon men in gesprek 
gaan over bepaalde onderwerpen zoals de sales-
activiteiten, inteelt en verwantschap, fokwaarden 
of D-OC. Door het hele jaar heen is het KWPN 
vertegenwoordigd geweest en zijn de medewerkers, 
directie en/of Algemeen Bestuursleden aanwezig 
geweest op KWPN-activiteiten waar zij met de leden 
in gesprek zijn gegaan. 

Benoeming ereleden 
Zilveren KWPN Speld:
H. Ketelaars 
H. Klompmaker 
J. de Feijter 

Warm Welkom
Sinds september 2019 worden er bijeenkomsten 
georganiseerd op het KWPN-centrum voor KWPN-
leden. Door middel van deze bijeenkomsten 
wil het KWPN haar leden van harte uitnodigen 
op het centrum. De ledenbijeenkomsten zijn 
altijd gerelateerd aan een specifiek onderwerp, 
in combinatie met een rondleiding op het 
stallencomplex en een geheel verzorgde maaltijd. Zo 
zijn er onder andere bijeenkomsten georganiseerd in 
combinatie met een bezoek aan de EPTM-merries, 
de rijpaard- of tuigpaardhengsten die deelnemen 
aan het verrichtingsonderzoek en een bijeenkomst 
geheel in het teken van D-OC, fokwaarden en 
fokadvies. De leden die hebben deelgenomen 
aan deze bijeenkomsten zijn enthousiast en er 
staan nog genoeg ledenbijeenkomsten op de 
planning. De afdeling Marketing & Communicatie is 
verantwoordelijk voor de organisatie, waarbij diverse 
andere KWPN-collega’s medewerking verlenen aan de 
invulling van het programma.

Vrienden van
De stichting Vrienden van het KWPN is medio 
december 2019 opgericht en heeft een tweeledig 
doel. Enerzijds het ondersteunen van de KWPN-
fokkerij door middel van fondsenwerving voor 
fokkerspremies gericht op de fokdoelen van het 
KWPN. Anderzijds biedt de Vrienden van het 
KWPN netwerkbijeenkomsten voor de aangesloten 
deelnemers om de contacten met elkaar te 
verstevigen. Ruim 30 ondernemers hebben zich 

ondertussen aangesloten bij de stichting en hebben 
het mogelijk gemaakt dat op de KWPN Stallion Show 
2020 de eerste fokkerspremies zijn uitgereikt. 

Regio’s
De regio’s en Afdelingen vormen de basis voor alle 
KWPN-activiteiten in de regio’s met hun jaarlijkse 
thuis-, stamboek- en Centrale Keuringen. Daarnaast 
organiseerde de regio’s in 2019 diverse andere 
activiteiten waaronder:

Sales, sponsoren en partners
Het KWPN hecht zeer veel waarde aan de goede 
samenwerking met haar sponsoren en Official 
Partners. In 2019 zijn er een aantal Official 
Partnerships en sponsorovereenkomsten verlengd of 
vernieuwd. 

Tijdens de KWPN Stallion Show 2019 heeft Pavo het 
Official Partnership wederom verlengd met drie jaar. 
Het Partnership met Pavo is niet enkel verlengd maar 
ook uitgebreid. Zo zullen de marketingafdelingen van 
het KWPN en Pavo nauwer met elkaar samenwerken 
om goede acties neer te zetten voor de KWPN-leden 
en volgers. Daarnaast is ook de Pavo Cup weer 
onderdeel van het Official Partnership, en is deze in 
2019 door de gezamenlijke projectgroep met daarin 
zowel medewerkers van Pavo als van het KWPN onder 
de loep genomen en zijn enkele verbeterslagen 
doorgevoerd. 

Naast de verlenging van het Official Partnership van 
Pavo is op de KWPN Stallion Show ook een nieuw 
Official Partnership beklonken. FIRA verbond haar 
naam per 2019 aan het KWPN als Official Partner. 
Door deze samenwerking zijn de stalmedewerkers van 
het KWPN gekleed in FIRA/KWPN kleding. 

Deze samenwerking maakt dat het KWPN in 2019 een 
zestal Official Partners heeft: Anemone Horsetrucks, 

Vereniging

Cursus Paard Beoordelen

Oefenavonden voor een keuring

Regionale jonge paarden competities

Fokkerscafés

IBOP’s

Ledenvergaderingen

Aanparingsavonden

Veulenkijkavonden

Excursies, lezingen en clinics

Regionale ledenbijeenkomsten
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FIRA, Verkeersschool Blom, Pavo, Xcellent Horse 
Insurance en Kalfsbeek. 

Naast de Official Partners heeft het KWPN een 
groep mooie sponsoren aan zich weten te binden. 
In januari 2019 is het sponsorcontract met Virbac 
verlengd met twee jaar. Virbac is al jarenlang 
de partner van het KWPN met betrekking tot 
onder andere de Identificatie en Registratie van 
de paarden. Ook in 2019 leverde Virbac onder 
andere de materialen die de paspoortconsulenten 
van het KWPN nodig hebben. In mei 2019 is de 
overeenkomst met Divoza verlengd, wat betekent 
dat de KWPN Merchandise-lijn breder wordt 
uitgelicht en waar nodig ook wordt vernieuwd in 
2020. Daarnaast heeft het KWPN in 2019 ook een 
aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Zo 
is de samenwerking met Agterberg uitgebreid van 
losse advertentieplaatsingen naar een meerjarige 
sponsorovereenkomst.

De paarden op het KWPN-centrum worden (indien 
aangevraagd door de eigenaar) voortaan gestald op 
Plospan houtvezel, aangezien ook Plospan zich als 
sponsor aan het KWPN heeft verbonden.  
Schuurman Hindernissen en Omheiningen is per 1 
december toegevoegd aan de sponsoren van het 
KWPN. Dit sponsorship is een hele mooie toevoeging 
voor het KWPN, waarbij wij naast de sponsoring 
ook een vaste leverancier voor alle hindernissen en 
omheiningen aan ons verbonden hebben. 
Door deze verlengingen en nieuwe overeenkomsten 
mocht het KWPN in 2019 de volgende partijen haar 
sponsor noemen: Virbac, Divoza, Mechan Groep, 
Van der Valk hotel Apeldoorn De Cantharel, BCM, 
Plospan, Schuurman Hindernissen en Omheiningen, 
Catering Culinair, Agterberg en Easy Systems. 

Naast de sponsoring was het KWPN in 2019 ook 
actief in de verkoop van advertentieruimte in haar 
media. Vanaf 2018 is deze verkoop overgenomen 
van BCM, waardoor alle media (zowel online als 
offline) verkocht worden door het KWPN. Door deze 
omschakeling kunnen de verschillende media in cross 
mediale pakketten verkocht worden. Het KWPN biedt 
advertentieruimte aan in haar online nieuwsbrieven, 
op KWPN.nl, op de sociale mediakanalen, KWPN.tv 
en in het KWPN Magazine. Door de verkoop in cross 
mediale pakketten is een stijgende lijn te zien in de 
omzet die hieruit voortvloeit. 

JongKWPN
Het JongKWPN is er voor jonge fokkers en sporters 
met een visie! In 2019 heeft het JongKWPN 
weer verschillende activiteiten voor haar leden 
georganiseerd:

JongKWPN organiseert bijeenkomsten, stalbezoeken 
en buitenlandse trips door het hele jaar heen waarin 
alle fokrichtingen aan bod komen. Liefhebbers tussen 
de 16 en 30 jaar oud kunnen zich aansluiten bij het 
JongKWPN en mogen zelf aangeven naar welke 
bijeenkomsten zij mee willen. 

Lezing voortplantingstechnieken

Kijkje achter de schermen bij de EPTM

Stand op de KWPN Stallion Show 

Young Breeders Program Tuigpaarden

Young Riders Competitie Powered by 

Scheepswerf Wout Liezen

Bedrijfsbezoek Stal de Mersken 

Ledenvergadering met een lezing van dierenarts 

Jaimy Oude Wesselink over embryotransplantatie 

en OPU/ICSI

Tuigpaardvlogs instructie- en kennismaking dag

NK Young Breeders

Buitenlandse trip naar Stadl-Paura - Oostenrijk

Stamboekkeuring en Centrale Keuring

WK Young Breeders

Stalbezoek Patrick van der Meer

JongKWPN trip naar Stoeterij van ’t Merelsnest en 

Jumping Indoor Maastricht

Hengsten selecteren bij Egbert Schep

Kijkje achter de schermen bij het 

verrichtingsonderzoek

JongKWPN in de regio’s
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Offi  cial Partnership 
verlengd met 3 jaar
Offi  cial Partnership Offi  cial Partnership 
verlengd met 3 jaarverlengd met 3 jaar

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

20           KWPN Jaarverslag 2019



Financieel jaarverslag
Vereniging 

* € 1.000

Totaal baten

Totaal lasten

Resultaat na belastingen

Eigen vermogen

Balanstotaal

Solvabiliteit 

Liquiditeit 

FTE 

Balans per 31-12-2019

Vereniging KWPN

Balans per (€ 1.000)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden 

Vordering op korte termijn 

Liquide middelen 

Totaal Activa

Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal Passiva 

Werkelijk

2018

7.557

8.042

-484

2.454

4.787

51,26%

1.973

35,2

31-12-2018

125

166

1.073

44

1.407

1.973

4.787

2.454

0

397

1.936

4.787

Werkelijk

2019

7.291

7.275

16

2.552

4.292

59,46%

1.830

33,8

31-12-2019

96

155

970

33

1.207

1.830

4.292

2.552

0

261

1.479

4.292

Begroting

2019

7.585

7.554

32

2.828

5.372

52,64%

2.450

36,5
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Staat van baten en lasten

Vereniging KWPN

(*€€ 1.000)

Baten

Contributie

Diensten

Evenementen

Overige opbrengsten

Rente baten

Totaal baten:

Lasten

Personeelskosten

Inspectiekosten

Kosten evenementen

Verkoopkosten

Algemene kosten

Afschrijvingskosten

Overige kosten

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

Vennootschapsbelasting

Resultaat

Resultaat 2019

2.246

2.874

1.220

910

41

7.557

2.595

1.214

1.095

689

1.229

83

370

7.275

16

0

16

Begroting 2019

2.339

3.108

1.300

799

39

7.774

2.653

1.253

1.163

695

1.307

107

374

7.554

32

0

32

Resultaat 2018

2.289

3.062

1.406

728

71

7.557

2.659

1.187

1.248

818

1.275

97

759

8.042

-484

0

-484

22           KWPN Jaarverslag 2019





De Beek 109 | 3852 PL | ERMELO
+31 (0) 341 25 55 00

        
www.kwpn.nl | www.kwpn.org 
www.facebook.com/KWPN.nl

www.instagram.com/kwpn_official


