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Capverplichting  

In steeds meer Europese landen dragen ook voorbrengers – degenen die de paarden aan de 

hand presenteren/vasthouden tijdens het selectieproces - hoofdbescherming. Voor de eerste 

bezichtiging van de hengsten eind 2022 is daarom gewerkt met een advies vanuit het KWPN 

dat voorbrengers tijdens het voorbrengen van de hengsten een cap dragen uit oogpunt van 

veiligheid. Het Algemeen Bestuur van het KWPN is van mening dat het dragen van een cap 

inderdaad een toegevoegde waarde biedt qua veiligheid en stelt daarom de cap verplicht per 

1 januari 2023 voor voorbrengers tijdens de hengstenselectie. Dit betreft een ieder die een 

hengst in handen heeft, dus ook grooms op bijvoorbeeld het voorterrein. 

 

 

Aanpassing reglementen 

Een aantal adviezen van de Fokkerijraden heeft geleid tot aanpassingen van het 

selectiereglement hengsten in de diverse fokrichtingen. De aangepaste reglementen worden 

binnenkort gepubliceerd op de website.  

 

 

Evaluatie PROK-predicaat / D-OC predicaat 

In 2016 introduceerde het KWPN de genoomfokwaarde voor osteochondrose, die de 

genetische aanleg van het paard weergeeft ten opzichte van de actuele KWPN-populatie. 

Sinds de introductie van het D-OC-predicaat 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. Tevens moeten ze röntgenologisch onderzocht zijn op hun straalbeen en spat. 

Voor merries geldt dat eigenaren zowel het PROK-predicaat (op basis van röntgenfoto’s) als 

het D-OC-predicaat kunnen inzetten om het elitepredicaat te verkrijgen. Dit tweesporenbeleid 

is geëvalueerd en de conclusie is om ook in de toekomst beide trajecten naast elkaar te laten 

lopen. 

 

 

Begroting 2023 goedgekeurd, aantal KWPN Magazines komend jaar terug naar 10 

In de voorgaande Ledenraadsvergadering van 5 oktober jl. is de conceptbegroting 2023 

gepresenteerd en toegelicht, nadat de Financiële Commissie deze al op detailniveau met de 

penningmeester, algemeen directeur en hoofd afdeling Financiën had besproken en hierover 

positief heeft geadviseerd. De afgelopen weken is de conceptbegroting in de regio’s 

besproken. In de Ledenraadsvergadering van woensdag 14 december jl. stond de begroting 

2023 voor definitieve vaststelling op de agenda van de Ledenraad, die vervolgens haar 

goedkeuring gaf op de begroting 2023 en het jaarplan 2023. In verband met de stijgende 

kosten is voor 2023 het aantal edities van het KWPN Magazine teruggebracht naar 10 in 

plaats van 12. 

 

 

Afscheid Ledenraadsleden 

De Ledenraad wordt met ingang van volgend jaar gecomprimeerd van 36 naar 26 leden. 

Derhalve werd van 10 Ledenraadsleden afscheid genomen: Gert Koers, Martien Verboord en 

Gerda Oskam (regio’s Tuigpaard), Nelleke de Graaf-Drijvers (regio Groningen),  

Tessel Kraan-Muskens (regio Utrecht), Donné Hegger en Bert Kragt (regio Gelderland), Theo 

Janssen (regio Gelders paard), Ine van Deurzen en Marjo Dinnissen (regio Noord-Brabant). 

Ook werd nu officieel afscheid genomen van enkele leden die de Ledenraad officieel al hadden 



 

verlaten, te weten Ans van Oord en Bert van Kooten. 

JongKWPN-bestuurslid Muriël Koelen nam afscheid vanwege het bereiken van de 30-jarige 

leeftijd, zij wordt opgevolgd door Froukje Kroondijk (de nieuwe voorzitter van JongKWPN). 

 

Voorzitter Andries van Daalen dankte de aanwezige aftredende leden voor hun inbreng van 

kennis en tijd. De vertrekkende Ledenraadsleden ontvingen bloemen en een presentje als 

waardering voor hun inzet voor de vereniging. 

 

 
 

 


