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Stalkeuringen 

Naar aanleiding van het merriekeuringsseizoen 2020 heeft de Ledenraad aan het 

Algemeen Bestuur verzocht om duidelijkheid te creëren in het beleid omtrent 

stalkeuringen. In de Ledenraadsvergadering van 21 april jl. gaf Ralph van Venrooij, hoofd 

Fokkerijzaken, een toelichting. De vraag naar stalkeuringen stijgt en komt vooral vanuit 

professionele stakeholders. Na inventarisatie door de afdeling Inspectie is het duidelijk 

dat een groot gedeelte van de paarden die normaliter op de stalkeuringen werden 

aangeboden niet op de reguliere stamboekkeuringen komen, waardoor het KWPN 

informatie misloopt en deze leden niet faciliteert in hun specifieke behoefte.  

Daarnaast zien we de deelname aan de reguliere stamboekkeuringen langzaam 

teruglopen. Stalkeuringen zijn te allen tijde openbaar en voor iedereen toegankelijk voor 

deelname. Stalkeuringen worden door zowel deelnemers en inspectie als zeer waardevol 

ervaren, gezien de laagdrempelige vorm waardoor directe communicatie met de 

inzenders mogelijk is.  

Op advies van de afdeling Fokkerijzaken heeft het Algemeen Bestuur het volgende 

voorstel gedaan: 

• Stalkeuringen gedurende het gehele jaar toestaan. 

• Stalkeuringen dienen onder dezelfde reglementen plaats te vinden als de reguliere 

stamboekkeuringen met een minimale deelname van 15 paarden.  

• Omdat stalkeuringen een regio-activiteit betreffen, ontvangen de regio’s hiervoor 

ook de vergoeding per paard, accorderen zij de aanvraag en dragen de 

verantwoordelijkheid. 

In de Ledenraadsvergadering is afgesproken dat er een duidelijk kader komt waaraan de 

locatie moet voldoen en tevens om deze werkwijze het komende jaar te hanteren en 

vervolgens te evalueren, waarna wordt besloten of dit beleid wordt voortgezet of 

aangepast. 

 

Fokkerijraad Rijpaard 2.0 

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 

Fokkerijraden; een belangrijk adviesorgaan t.b.v. Algemeen Bestuur en de Ledenraad 

m.b.t. het fokkerijbeleid van de vereniging. Er zijn door het Algemeen Bestuur profielen 

opgesteld. Naast een aantal generieke gedragskenmerken (ambassadeurschap van het 

KWPN, persoonlijke kracht, denkkracht, teamplayer, slagkracht en vooruitstrevend) is 

het, gezien het belang van een goede samenstelling van het team, belangrijk dat er 

teamleden uit verschillende disciplines in de Fokkerijraad participeren om een zo breed 

mogelijke inbreng te krijgen. Het benutten van de aanwezige kennis en ervaring in het 

team draagt zorg voor een adequate advisering aan het Algemeen Bestuur over de 

foktechnische aangelegenheden en het selectiebeleid. Binding met de achterban is 

essentieel. Daarom zou in de Fokkerijraad bij voorkeur zitting moeten hebben: een 

fokker met aantoonbare kennis van de internationale markt en fokkerij-ontwikkelingen, 

een (top)sporter met kennis van fokkerij, een paardenman/vrouw met ruime ervaring in 

de internationale paardenhandel en een veterinair met kennis van de moderne 

voortplantingstechnieken, innovatieve selectiemethoden en fokkerij. Het KWPN-paard 

staat bekend om zijn gezondheid en duurzaamheid en door middel van de tools vanuit de 

genetica wil het KWPN hier steeds verder in ontwikkelen. Een lid van het Algemeen 

Bestuur functioneert als voorzitter, die de belangrijke rol heeft van bruggenbouwer en 

verbinder. 

De Fokkerijraad Gelders paard bestaat uit vijf leden en een lid vanuit het JongKWPN-

bestuur, de Fokkerijraad tuigpaard bestaat uit vier leden en een lid vanuit het 

JongKWPN-bestuur. Het advies van de werkgroep is om binnen de Algemene 

Fokkerijraad Rijpaard (twaalf leden) twee gespecialiseerde Fokkerijraden op te richten: 

voor de disciplines dressuur (zes leden en een lid vanuit het JongKWPN-bestuur) en 

springen (zes leden en een lid vanuit het JongKWPN-bestuur).  

 



 

Wijziging reglementen  

Registratiereglement 

Het Registratiereglement is aangepast, aan artikel 11 ‘Register A rijpaard, discipline 

dressuur en springen’ is toegevoegd lid d: uitgesloten zijn nakomelingen van hengsten 

die als veulen geregistreerd zijn bij een niet door het KWPN erkend stamboek, te weten 

Asociación Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), 

Associação Brasileira De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL), 

Associacão Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) en het 

Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) en/of die van oorsprong een bloedvoering 

hebben voortvloeiend uit deze stamboeken. 

 

Selectiereglementen dressuur en springen 

Ook diverse selectiereglementen behoefden aanpassing. De Selectiereglementen merries, 

veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten springen én dressuur zijn geactualiseerd 

in verband met het komende merriekeuringsseizoen. Tevens is het verzoek uit het 

Algemeen Bestuur gekomen om de reglementen van de verschillende fokrichtingen meer 

op elkaar af te stemmen. Waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd, 

o.a.: 

• ‘Merries, veulens en ruinen’ aangepast naar: ‘Merries, veulens, ruinen en niet-

goedgekeurde hengsten’. 

• ‘Predikaat’ aangepast naar ‘Predicaat’. 

• Consistentie opsommingen. 

De omschrijving van het fokdoel is geüniformeerd. Tevens is aan het reglement een 

aanpassing gedaan wat betreft de mogelijkheden voor (voorlopig) keur tijdens een 

stamboekkeuring, aanlegtest en jongepaardencompetitie. In de Ledenraad is afgesproken 

dat deze verruiming wordt ingevoerd en na dit keuringsseizoen wordt geëvalueerd. 

Tevens is informatie over de exportkeuring toegevoegd.  

 

Selectiereglement tuigpaard 

De Fokkerijraad Tuigpaard stelde een aantal wijzigingen in het Selectiereglement merries, 

ruinen en niet-goedgekeurde hengsten voor. De formulering van het fokdoel is in het 

kader van uniformering binnen de diverse fokrichtingen aangepast. Tevens kunnen  

ook ruinen en niet-goedgekeurde hengsten in aanmerking komen voor het sportpredicaat.  

Hierop is het reglement aangepast.  

Op dit moment is het volgens het Selectiereglement merries, veulens en ruinen voor 

tuigpaardmerries niet mogelijk om een sportpredicaat te behalen in een andere discipline 

dan de aangespannen sport. De Fokkerijraad Tuigpaard heeft geadviseerd om het 

behalen van sportpredicaten in de disciplines dressuur, springen, mennen, 

samengestelde wedstrijdsport en endurance eveneens mogelijk te maken. Dit acht zij 

van belang onder andere voor het stimuleren van de tuigpaardfokkerij. De eisen voor het 

sportpredicaat zijn overgenomen uit het selectiereglement voor dressuur- en 

springmerries, met uitzondering van de sporteis voor het sportpredicaat merries. Het 

sportpredicaat mennen kan tot op heden enkel door Gelderse paarden worden behaald, 

hier is de sporteis van overgenomen.  

 

De Ledenraad ging akkoord met de voorgestelde wijzigingen. De aangepaste 

reglementen worden gepubliceerd op de KWPN-website.  

 

 

 


