Nieuwsbrief December 2020
Begroting 2021 goedgekeurd
In de voorgaande Ledenraadsvergadering van 7 oktober jl. is de conceptbegroting 2021
gepresenteerd en toegelicht, nadat de Financiële Commissie deze al op detailniveau met
de penningmeester had besproken en hierover positief heeft geadviseerd. De afgelopen
weken is de conceptbegroting in de regio’s besproken. In de Ledenraadsvergadering van
woensdag 9 december jl. stond de Begroting 2021 voor definitieve vaststelling op de
agenda van de Ledenraad, die vervolgens haar goedkeuring gaf op zowel de begroting
als het jaarplan 2021 en het strategisch plan 2020-2024. Een toelichting op de
conceptbegroting is reeds gepubliceerd in het KWPN Magazine van november.
Regio België
Het afgelopen jaar is er vanuit de directie en de werkorganisatie een intensief contact
opgebouwd met de Stuurgroep KWPN België en de accountmanager België. Uit deze
contacten en een schriftelijke enquête onder een representatieve groep leden is gebleken
dat er vanuit België een toenemende belangstelling is voor het fokken en rijden met
KWPN-paarden. De 858 leden zijn over het hele land verspreid. Vanuit de Europese
regelgeving Fokprogramma RVO zijn er geen belemmeringen aangezien het KWPN heeft
aangegeven dat o.a. het Belgische grondgebied tot haar fokkerijgebied binnen Europa
behoort. De Ledenraad staat positief ten opzicht van het verzoek van het Algemeen
Bestuur om voor de Belgische Leden een regio in te richten. Echter de exacte vormgeving
en invulling zal eerst worden onderzocht door de Werkgroep inrichting Fokkerijraad,
Ledenraad en Regio-indeling.
Werkgroep functioneren Ledenraad en Fokkerijraad Rijpaard
Een speciale werkgroep bestaande uit Emmy de Jeu, Job Oldenziel, Willem Goesten, Bert
van Kooten en Perry Boogaard buigt zich over de optimale inrichting van de Ledenraad,
Fokkerijraad en de regio-indeling. Als eerste hebben ze zich gericht op de Fokkerijraad
Rijpaard; een belangrijk adviesorgaan t.b.v. Algemeen Bestuur en de Ledenraad m.b.t.
het fokkerijbeleid van de vereniging. Proactief, deskundig, daadkrachtig, lange termijn
visie, vernieuwend en oog voor marktontwikkelingen zijn belangrijke criteria voor de
Fokkerijraadsleden, benodigde extra kennis kan worden ingehuurd. Binding met de
achterban is essentieel. Het advies van de werkgroep is om binnen de Algemene
Fokkerijraad Rijpaard (12 leden) twee gespecialiseerde Fokkerijraden op te richten: voor
de disciplines dressuur (6 leden) en springen (6 leden). Er worden individuele profielen
opgesteld voor vacatures. Een lid van het Algemeen Bestuur functioneert als voorzitter,
die de belangrijke rol heeft van bruggenbouwer en verbinder. De werkgroep heeft diverse
adviezen opgesteld, deze worden op korte termijn besproken in de Fokkerijraad Rijpaard.
Het adviestraject t.b.v de Ledenraad is complexer en behoeft meer tijd. In januari vindt
de inventarisatie plaats van de afvaardiging van de regio’s, waar laatstgenoemden ook
bij betrokken worden. De bevindingen van de werkgroep worden in maart
teruggekoppeld in de Ledenraad.
Informatie Fokkerijraden
Ralph van Venrooij gaf een toelichting op de ontwikkelingen binnen de diverse
Fokkerijraaden. Bij de Fokkerijraad Gelders paard is onder meer gesproken over de
hengstenselectie. Het longeren wordt hier toegevoegd als pilot, en er is voorafgaand aan
de eerste bezichtiging een oefenavond vrijspringen georganiseerd waar door de
hengstenhouders goed gebruik van is gemaakt. Ook is het vanaf het nieuwe seizoen
mogelijk voor vierjarige Gelderse hengsten om deel te nemen aan de herkansing of

presentatie onder het zadel of aangespannen. De toekomstvisie Gelders Paard 2030 is in
de afrondende fase.
In de Fokkerijraad Rijpaard is gesproken over de mogelijkheid om ook buitenlands
geregistreerde hengsten in aanmerking te laten komen voor primering tijdens de
hengstenkeuring, om zo de volledige collectie van meest complete hengsten een podium
te bieden. De wijze van goedkeuring en erkenning is geëvalueerd. Zo is er gesproken
over de nadruk leggen op selectie via de sport en over het goedkeuren op latere leeftijd
(in het kader van voortbestaan voorjaarsverrichtingsonderzoek). De komende weken
wordt het najaarsverrichtingsonderzoek geëvalueerd, eerst met de
hengstenkeuringscommissies en aansluitend ook met de inzenders. Het afgelopen
merriekeuringsseizoen wordt ook uitgebreid geëvalueerd, tevens is er gesproken over
hoe om te gaan met het voorlopig keur predicaat en de vraag hoe onze fokkers meer bij
de sport te betrekken.
Tot slot de Fokkerijraad Tuigpaard, hier was men zeer positief over het najaarsonderzoek
en ook over de aanpassing wat betreft het voorrijden van de hengsten. Geadviseerd is
om de kampioenskeuring voor tuigpaardhengsten te laten vervallen, en ook hier het
primeren in te voeren. Ook de mate van verwantschap kan hierin een rol vervullen. Er
wordt aanvullend beleid gemaakt over het al dan niet op wacht zetten van
tuigpaardhengsten. Het merriekeuringsseizoen is geëvalueerd en er wordt een
fokkerijstrategie opgezet om het inteelt- en verwantschapspercentage te verlagen.
Aanpassing reglementen
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Gelders Paard behoeft het Selectiereglement
hengsten Gelders Paard aanpassingen. Vanaf nu is het ook voor vierjarige Gelderse
hengsten mogelijk om deel te nemen aan de herkansing of presentatie onder het zadel of
aangespannen. De herkansing onder het zadel of aangespannen vindt nu plaats op de
volgende momenten:




Voor driejarige hengsten in het najaar
Voor vierjarige hengsten in het voorjaar
Voor vierjarige hengsten in het najaar indien zij zijn afgewezen tijdens of na het
voorgaande verrichtingsonderzoek of zijn teruggetrokken tijdens het voorgaande
verrichtingsonderzoek.

De aangepaste reglementen worden binnenkort gepubliceerd op de website.
(Her)benoemingen
Op de agenda van de Ledenraadsvergadering stonden enkele (her)benoemingen. De heer
drs. P.J. de Vries, (veterinair) en mevrouw mr. A. Kroondijk – beiden lid van de
tuchtcommissie als de arbitragecommissie- waren aftredend en herkiesbaar. Conform het
genomen besluit in 2001 geldt er geen maximum zittingstermijn voor leden van de
Tuchtcommissie, Commissie van Beroep en Arbitragecommissie. Het voorstel was om
deze aftredende leden opnieuw te benoemen, waarmee de Ledenraad akkoord ging.
Bij de herkeuringscommissie dressuur is mevrouw Augusta Lantsheer herbenoemd voor 1
jaar i.v.m. het bereiken van de maximale zittingstermijn per april 2022. Gezien het
vertrek van de heer Ad Aarts en mevrouw Marijke Kool-van Woudenbergh waren er twee
vacatures, hiervoor zijn benoemd de heer Toine Hoefs en mevrouw Margot Kostelijk. Bij
de herkeuringscommissie springen waren er tevens twee vacatures gezien de beëindiging
van de werkzaamheden van de heren Ad Aarts en Peter Strijbosch in de commissie, zij

worden opgevolgd door de heer Bart Henstra en mevrouw Nella Bijlsma. De heer Arie
Hamoen is herbenoemd voor een derde periode in zijn rol binnen de
hengstenkeuringscommissie Gelders paard, dit geldt tevens voor Hans Krudde voor zijn
lidmaatschap in de Herkeuringscommissie Gelders paard. Na het aftreden van de
Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard begin dit jaar waren er drie vacatures ontstaan,
die nu zijn ingevuld. De nieuwe voorzitter van de hengstenkeuringscommissie tuigpaard
is een oude bekende: Lammert Tel uit Een had reeds negen jaar zitting in de
hengstenkeuringscommissie en brengt mede daardoor veel ervaring in in de
hengstenkeuringscommissie. Naast zijn taken als hengstenkeuringscommissielid is Tel al
jaren jurylid tijdens de merriekeuringen en beoordeelde hij vele merries tijdens de
IBOP’s. Daarnaast reed hij fanatiek in de aangespannen sport en is actief fokker. De
benoeming van Lammert Tel geldt, in verband met de continuïteit van de commissie,
voor drie jaar. Ook Bauke de Boer uit Nes zal deel gaan uitmaken van de
hengstenkeuringscommissie en hij heeft de nodige ervaring opgedaan bij het Friese
paardenstamboek KFPS. Hier was hij actief in de fokkerijraad, was inspecteur en maakte
ook daar deel uit van de hengstenkeuringscommissie. Daardoor neemt hij veel ervaring
met het beoordelen van showpaarden mee. Naast zijn succesvolle fokkerij met Friese
paarden, fokt hij sinds jaren eveneens met tuigpaarden. Het derde lid van de
hengstenkeuringscommissie is Thomas van der Weiden uit Echteld, die veel bestuurlijke
ervaring en kennis en ervaring uit de sport inbrengt in de commissie. Hij won met
Uromast en Patijn onder andere de Oregon Trofee en leidde vele jonge paarden én rijders
voor hun rijdersbrevet op. Hij was lid van de Fokkerijraad en is sinds enkele jaren
voorzitter van de regio Tuigpaard West.
Vanwege zijn leeftijd kon de termijn van Henk Rootveld, die samen met Johan Holties en
Henk Lassche deel uitmaakte van de hengstenherkeuringscommissie, niet worden
verlengd. Het drietal nam het afgelopen jaar de taak van hengstenkeuringscommissie op
zich. Lassche en Holties gaan hun taken in de herkeuringscommissie hervatten, en
worden daarin bijgestaan door het gisteren nieuw benoemde lid Berend Huisman uit
Hattem. Huisman is sinds enkele jaren jurylid tijdens de merriekeuringen van KWPN en is
naast tuigpaardrijder en -opleider al van jongs af aan fanatiek fokker.
Afscheid Ledenraadsleden
Van zes Ledenraadsleden werd afscheid genomen: Thijs Schippers wordt vervangen door
José de Groot- van den Broek, Theo Sieling nam afscheid maar wordt nog niet
opgevolgd, Jan Litjens (pro forma), Thomas Schouten en Erik Westervelt (vaste
waarnemer) worden opgevolgd door Jolien van Ballegooijen, Henk Verburgt en Pascal
Lubbe (vaste waarneemster). Voorzitter Andries van Daalen dankte de aftredende leden
voor hun inbreng van kennis en tijd. De vertrekkende Ledenraadsleden ontvangen een
waardebon voor de nieuwe KWPN-kledinglijn als waardering voor hun inzet voor de
vereniging.

