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WFFS 

Gezien de ophef die recent in Europa is ontstaan over een voor veel paardenhouders en 
dierenartsen nieuwe aandoening, het Warmblood Fragile Foal Syndroom, heeft het KWPN 
via IDS en de website de fokkers geïnformeerd over deze erfelijke aandoening die in 
Amerika al langer bekend is. Veulens kunnen te vroeg geboren worden en/of geboren 
worden met afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen bij pasgeboren veulens zijn 
huidafwijkingen zoals een te elastische huid die gemakkelijk scheurt en wonden die 
‘zomaar’ ontstaan en hyperextensie van gewrichten. Doorgaans zijn de veulens niet 
levensvatbaar.  
Voor zover bekend wordt de aandoening bepaald door een gen. Als zowel de hengst als 
de merrie drager zijn bestaat 25 procent kans op een afwijkend veulen, 50 procent zal 
drager zijn en 25 procent is normaal. Als een van beide ouders drager is wordt geen 
afwijkend veulen geboren. Een drager - hengst of merrie - is niet ongeschikt voor de 
fokkerij, maar het is verstandig om niet twee dragers met elkaar te kruisen. Qua 
overerving is het vergelijkbaar met waterhoofd en dwerggroei bij Friezen. Daar wordt 
inmiddels standaard getest. Dragers kunnen worden ingezet voor de fokkerij, maar 
kruisen van dragers wordt vermeden. 
Er is een test beschikbaar om te bepalen of een paard drager is. Sinds kort is deze test, 
op verzoek van het KWPN, ook in Nederland beschikbaar bij Van Haeringen Laboratorium 
in Wageningen. De test gaat €39,50 exclusief btw kosten. 
Omdat WFFS in Europa nieuw is vindt er nog geen standaard screening plaats in het 
fokprogramma van Europese warmbloedfokkerijen. Het wordt op de agenda gezet bij de 
World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH). Het KWPN zal het onderwerp 
binnenkort met de fokkerijraden bespreken. Fokkers die ongerust zijn kunnen nu al zelf 
hun merrie laten testen bij Van Haeringen Laboratorium in Wageningen en de 
hengstenhouder vragen of de hengst getest is. Fokkers die een veulen met WFFS hebben 
verzoeken we dat te melden bij het KWPN. 
 

Jaarverslag en jaarrekening 2017 

In de Ledenraadsvergadering van 2 mei jl. werd het concept geïntegreerd jaarverslag en 
jaarrekening 2017 gepresenteerd. Inhoud en cijfers zijn verwerkt in één geïntegreerd 
fraai vormgegeven verslag dat aan de Ledenraad is verstrekt en online te vinden is op 
KWPN.nl (onder ‘Publicaties’). Het jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen, 
de activiteiten én de successen van het KWPN in 2017.  
Directeur Fokkerij & Innovatie Johan Knaap gaf in zijn presentatie aan dat in 2017 het 
KWPN wederom een sportief sterk jaar kende met vele topprestaties van fokproducten 
van de KWPN-fokkers. Zoals krachtpatser Cosmo, die de zilveren medaille won op het 
Europees Kampioenschap en tevens de hoogstgeplaatste KWPN’er (2de) op de WBFSH-
ranking was. We kunnen sowieso terugkijken op een succesvol EK (teamgoud en zilver 
bij dressuur, team- en individueel goud bij de vierspannen en 2 team- en 8 individuele 
medailles bij de pararuiters). Op de WK’s voor jonge dressuurpaarden– en springpaarden 
wonnen KWPN-paarden twee keer zilver.  
Er zijn tal van manieren om de successen van stamboeken te berekenen, maar op de 
wereldwijd erkende WBFSH-ranking kwam het KWPN in de dressuurrichting als nummer 
1 en in de springrichting als nummer 2 naar voren, bij de eventingpaarden behaalden we 
plaats 4. Een analyse van het aantal podiumplaatsen door de paarden van bepaalde 
stamboeken geeft ook mooie resultaten. In de springsport, vanaf CSI3* 1,45m-niveau, 
wonnen de KWPN-springpaarden de meeste podiumplaatsen. Wanneer er gekeken wordt 
naar 1.55m/1.60m/Grand Prix-niveau, deden de KWPN’ers het ook het beste ten opzichte 
van andere stamboeken. En dat terwijl het KWPN qua springpaarden niet het grootste 
stamboek is. Hetzelfde geldt overigens voor de KWPN-dressuurpaarden, op internationaal 
Prix St. Georges-niveau zijn zij koploper van het aantal podiumplaatsen. Wanneer er 
louter naar de Grand Prix-rubrieken gekeken wordt, staat het KWPN nog overtuigender 
bovenaan. Ook in deze fokrichting is het KWPN niet het grootste stamboek. Wat 
opvallend is, is dat een groot percentage van alle KWPN-springpaarden die 
podiumplaatsen hebben behaald in 2017 afstammen van een (ten tijde van de dekking) 



 

jonge hengst. Bij de dressuurpaarden is de invloed van de jonge hengsten nog groter 
dan bij de springpaarden: de meerderheid van alle KWPN-dressuurpaarden die in 2017 
op FEI Prix St. Georges-niveau of hoger een podiumplaats heeft behaald stamt af van 
een (ten tijde van de dekking) jonge hengst. 
Om onze toppositie te behouden moeten we verder verbeteren, daarbij rekening 
houdend met wat de sport in de toekomst vraagt. Het KWPN heeft daarom na interviews 
met diverse stakeholders uit de topsport nieuwe speerpunten bepaald voor de toekomst. 
De komende jaren zullen de parcoursen naar verwachting delicater worden waarbij 
snelheid nog belangrijker wordt, en paarden zullen waarschijnlijk vaker aan de start 
komen. In de dressuursport wordt harmonie dé maatstaf. Voor alle fokrichtingen is een 
werkwillig karakter cruciaal. Voor het Gelders paard zijn diverse bijeenkomsten 
georganiseerd waarin gesproken is over het ideale Gelderse type. Bij met name de 
tuigpaarden blijft inteelt een specifiek aandachtsgebied. Ten behoeve van de registratie 
zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd die drempelverlagend zijn en waarbij meer 
veulens direct in het hoofdboek (veulenboek) opgenomen worden.  
 
Directeur Communicatie & Bedrijfsvoering Emiel Nijhoff blikte in zijn presentatie terug op 
de speerpunten uit het strategiedocument 2017-2019 en gaf een update van de diverse 
daarin benoemde projecten. In het kader van de vereenvoudiging van processen zijn 
vorig jaar een aantal nieuwe automatiseringssystemen geïmplementeerd zoals het 
nieuwe online platform, de veulenschetsapp, de keuringenapp, KWPN.tv en een HR-
systeem. Behoud van de kritische massa van zowel veulens als leden blijft belangrijk. 
Mede daarom is vorig jaar de snelle veulenregistratie geïmplementeerd, waardoor 
veulens snel en gemakkelijk geregistreerd kunnen worden. Een kleine 10.500 veulens 
zijn geregistreerd. “We hebben de communicatie verbreed, onder meer door de diverse 
presentaties in de regio’s waarin we onze plannen voor de toekomst hebben toegelicht. 
Een lang vervulde wens van het JongKWPN om toegang te krijgen tot de KWPN Database 
is gerealiseerd. Diverse evenementen zijn geüpgrade, zoals de KWPN Kampioenschappen 
in het vernieuwde stadion en de KWPN Stallion Show dat is uitgebreid met een 
zaterdagavondprogramma. De Online Veulenveilingen zijn uitgebreid van 2 naar 4 
veilingen, waarbij 75% van de 185 veulens daadwerkelijk is verkocht. 30% is verkocht 
naar het buitenland. Dit is een bevestiging dat de digitale strategie in samenspraak met 
de sterke naamsbekendheid van het KWPN en de actieve marktbewerking door onze 
medewerkers werkt. De online veulenveiling is ook een goede dienstverlening aan de 
fokkers.” 
Vervolgens gaf Nijhoff een toelichting op de financiële cijfers. Het resultaat is in lijn met 
het begrote resultaat en komt uit op ca. 50.000 euro positief. Het eigen vermogen is 
gestegen alsmede de solvabiliteit, welke op ruim 50% uitkomt. De liquiditeit is licht 
gedaald, maar het werkkapitaal is t.o.v. voorgaand jaar verbeterd. Nijhoff concludeerde 
dat het KWPN een financieel gezonde vereniging is. Door de externe accountant is een 
goedkeurende verklaring afgegeven. Ook de financiële commissie, bestaande uit de 
heren Sjaak Mastenbroek, Edwin Lammerse, Perry Boogaard en Gerard van den 
Nieuwendijk, hebben een positief oordeel afgegeven. Edwin Lammerse vroeg de 
Ledenraad namens de financiële commissie om het Algemeen Bestuur decharge te 
verlenen. Met instemming van de Ledenraad is de jaarrekening 2017 vastgesteld en 
goedgekeurd en is decharge verleend aan het Algemeen Bestuur. 
De balans en de staat van baten en lasten van het KWPN over 2017 worden gepubliceerd 
in IDS 9. 
 
(Her)benoemingen 

In de Ledenraadsvergadering van 2 mei dankte René Fabrie – mede namens 
commissieleden Emmy de Jeu en Marieke Toonders – de aftredende Adrie van Oerle voor 
zijn jarenlange bijdrage aan de Vertrouwenscommissie. Als zijn opvolger stelde de 
commissie Monica Kossen voor, zij is in de ledenraadsvergadering benoemd. 
Door de benoeming van Arie Hamoen (d.d. 13 december 2017) in de 
Hengstenkeuringscommissie Gelders paard is er een vacature ontstaan in de 
Herkeuringscommissie Gelders paard waar Hamoen tot 13 december jl. zitting in had. 
Het Algemeen Bestuur stelde voor om Hans Krudde als lid van de 
Hengstenherkeuringscommissie Gelders paard te benoemen voor een periode van 3 jaar, 



 

te weten van mei 2018 t/m mei 2021. Door zijn jarenlange functies in de Fokkerijraad 
Gelders paard heeft hij een grote kennis opgebouwd. Hij is nog steeds nauw betrokken 
bij de Gelderse fokkerij en volgt de keuringen van het Gelders paard. Hans Krudde is 
ruim twintig jaar manager van het Paardencentrum van het PTC+ in Barneveld geweest. 
Sinds 2009 is hij werkzaam als fotograaf en geeft hij diverse diergerelateerde cursussen. 
Na de benoeming door de Ledenraad trad Krudde toe tot de Herkeuringscommissie.  
 
Wijziging reglementen 

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het rhinopneumonievaccin is besloten het 
enten tegen rhinopneumonie in de EPTM niet meer te verplichten.  
Tevens werd het selectiereglement voor KWPN-dressuurhengsten aangepast. Op advies 
van de Fokkerijraad Rijpaard wordt een herkansing onder het zadel voor driejarige 
hengsten, die zijn afgewezen in de eerste, tweede of derde bezichtiging, in het voorjaar 
toegevoegd aan de selectieprocedure. Dit kon tot nu toe nu alleen in het najaar, de 
mogelijkheid wordt nu dus vervroegd. Ook dit besluit werd bekrachtigd.  
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