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43.71% 139

38.99% 124

5.66% 18

2.83% 9

8.81% 28

V1 Hoe zijn de keuringen op de locatie van de trainingsstallen bevallen?
Beantwoord: 318 Overgeslagen: 0

TOTAAL 318

UitstekendUitstekendUitstekendUitstekendUitstekend

GoedGoedGoedGoedGoed

MatigMatigMatigMatigMatig

SlechtSlechtSlechtSlechtSlecht

Niet deelgenomenNiet deelgenomenNiet deelgenomenNiet deelgenomenNiet deelgenomen

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Uitstekend

Goed

Matig

Slecht

Niet deelgenomen
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17.92% 57

31.13% 99

5.97% 19

2.20% 7

42.77% 136

V2 Hoe zijn, de door de fokvereniging georganiseerde, veulenkeuringen
bevallen?

Beantwoord: 318 Overgeslagen: 0

TOTAAL 318

UitstekendUitstekendUitstekendUitstekendUitstekend

GoedGoedGoedGoedGoed

MatigMatigMatigMatigMatig

Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht 

Niet deelgenomenNiet deelgenomenNiet deelgenomenNiet deelgenomenNiet deelgenomen

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Uitstekend

Goed

Matig

Slecht 

Niet deelgenomen
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36.16% 115

18.55% 59

4.72% 15

23.27% 74

3.77% 12

13.52% 43

V3 Voor mijn driejarige veulenboekmerrie(s) zou ik volgend jaar het liefst
kiezen voor:

Beantwoord: 318 Overgeslagen: 0

TOTAAL 318

LocatiekeuringLocatiekeuringLocatiekeuringLocatiekeuringLocatiekeuring

Fokdag Fokdag Fokdag Fokdag Fokdag StamboekkeuringStamboekkeuringStamboekkeuringStamboekkeuringStamboekkeuring

ZowelZowelZowelZowelZowel
locatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring als
fokdagfokdagfokdagfokdagfokdag

ZowelZowelZowelZowelZowel
locatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring als
stamboekkeuringstamboekkeuringstamboekkeuringstamboekkeuringstamboekkeuring

ZowelZowelZowelZowelZowel
locatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring als
fokdag alsfokdag alsfokdag alsfokdag alsfokdag als
stamboekkeuringstamboekkeuringstamboekkeuringstamboekkeuringstamboekkeuring

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Locatiekeuring

Fokdag 

Stamboekkeuring

Zowel locatiekeuring als fokdag

Zowel locatiekeuring als stamboekkeuring

Zowel locatiekeuring als fokdag als stamboekkeuring
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34.59% 110

29.25% 93

36.16% 115

V4 Voor mijn Ster- en/of Kroonmerrie(s) zou ik volgend jaar het liefst
kiezen voor:

Beantwoord: 318 Overgeslagen: 0

TOTAAL 318

LocatiekeuringLocatiekeuringLocatiekeuringLocatiekeuringLocatiekeuring

FokdagFokdagFokdagFokdagFokdag

ZowelZowelZowelZowelZowel
locatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring alslocatiekeuring als
fokdagfokdagfokdagfokdagfokdag

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Locatiekeuring

Fokdag

Zowel locatiekeuring als fokdag
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22.96%
73

33.33%
106

43.71%
139

V5 Wat is uw mening over de Centrale Keuring?
Beantwoord: 318 Overgeslagen: 0

TOTAAL 318

Geen CentraleGeen CentraleGeen CentraleGeen CentraleGeen Centrale
Keuring. DeKeuring. DeKeuring. DeKeuring. DeKeuring. De
(voorlopig)(voorlopig)(voorlopig)(voorlopig)(voorlopig)
Kroon/Model-verk...Kroon/Model-verk...Kroon/Model-verk...Kroon/Model-verk...Kroon/Model-verk...

Wel een CentraleWel een CentraleWel een CentraleWel een CentraleWel een Centrale
Keuring. Voor deKeuring. Voor deKeuring. Voor deKeuring. Voor deKeuring. Voor de
hoogste predicatenhoogste predicatenhoogste predicatenhoogste predicatenhoogste predicaten
(Kroon en Model)(Kroon en Model)(Kroon en Model)(Kroon en Model)(Kroon en Model)

Wel een CentraleWel een CentraleWel een CentraleWel een CentraleWel een Centrale
Keuring. Keuring. Keuring. Keuring. Keuring. De CKDe CKDe CKDe CKDe CK
handhaven voor dehandhaven voor dehandhaven voor dehandhaven voor dehandhaven voor de
diverse...diverse...diverse...diverse...diverse...

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Geen Centrale Keuring. De (voorlopig) Kroon/Model-verklaring kan prima plaatsvinden op een locatiekeuring/fokdag

Wel een Centrale Keuring. Voor de hoogste predicaten (Kroon en Model) is het belangrijk dat deze vergeven worden op
één tijdstip/locatie

Wel een Centrale Keuring.  De CK handhaven voor de diverse kampioenschappen. De Kroon-en Modelverklaringen kan op
de locatiekeuring/fokdag plaatsvinden
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23.27% 74

55.97% 178

20.75% 66

V6 Als er volgend jaar weer gewoon fokdagen zijn en een Centrale
Keuring, moet er dan een mogelijkheid gemaakt worden dat zogende Ster-
en Kroonmerries ná de CK gekeurd kunnen worden voor een 1e premie en

eventuele promotie naar Kroon of Model?
Beantwoord: 318 Overgeslagen: 0

TOTAAL 318

Nee, ditNee, ditNee, ditNee, ditNee, dit
ondermijnt deondermijnt deondermijnt deondermijnt deondermijnt de
fokdagenfokdagenfokdagenfokdagenfokdagen

Ja, hiermeeJa, hiermeeJa, hiermeeJa, hiermeeJa, hiermee
vervalt devervalt devervalt devervalt devervalt de
belemmering om dezebelemmering om dezebelemmering om dezebelemmering om dezebelemmering om deze

Ja, maar alleenJa, maar alleenJa, maar alleenJa, maar alleenJa, maar alleen
voor merrie die navoor merrie die navoor merrie die navoor merrie die navoor merrie die na
(bijvoorbeeld) 1(bijvoorbeeld) 1(bijvoorbeeld) 1(bijvoorbeeld) 1(bijvoorbeeld) 1
mei geworpen hebbenmei geworpen hebbenmei geworpen hebbenmei geworpen hebbenmei geworpen hebben

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee, dit ondermijnt de fokdagen

Ja, hiermee vervalt de belemmering om deze merrie te insemineren

Ja, maar alleen voor merrie die na (bijvoorbeeld) 1 mei geworpen hebben
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55.70% 176

44.30% 140

V7 Nog een vraag mbt de Hengstenkeuring (keuring goedgekeurde
hengsten). Na de individuele presentatie komen de hengsten terug in de

piste en worden ze op tal gezet en volgt de uitnodiging voor de
kampioenskeuring.  Voor de aanwijzing voor de kampioenskeuring zijn de

volgende opties: 
Beantwoord: 316 Overgeslagen: 2

TOTAAL 316

PlaatsingPlaatsingPlaatsingPlaatsingPlaatsing
handhaven, dehandhaven, dehandhaven, dehandhaven, dehandhaven, de
paarden worden oppaarden worden oppaarden worden oppaarden worden oppaarden worden op
tal gezet en de...tal gezet en de...tal gezet en de...tal gezet en de...tal gezet en de...

De Hengsten komenDe Hengsten komenDe Hengsten komenDe Hengsten komenDe Hengsten komen
opopopopop
catalogusvolgordecatalogusvolgordecatalogusvolgordecatalogusvolgordecatalogusvolgorde
binnen en er wor...binnen en er wor...binnen en er wor...binnen en er wor...binnen en er wor...

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Plaatsing handhaven, de paarden worden op tal gezet en de eerste twee worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring

De Hengsten komen op catalogusvolgorde binnen en er worden 1 of 2 hengsten aangewezen voor de kampioenskeuring
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V8 Heeft u nog suggesties voor het keuringsseizoen 2021?
Beantwoord: 166 Overgeslagen: 152
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# REACTIES DATE

1 Fokdagen blijven stimuleren. Dat houdt ons stamboek levend. Ontmoetingen blijven belangrijk. 11/11/2020 5:01 PM

2 nee 11/11/2020 1:17 PM

3 Punt 7 blijven uitvoeren met optie A, het is niet erg om de sterke punten en de mindere punten
van een hengst op te noemen, dit helpt de serieuze fokkers in hun keuze voor de fokkerij

11/11/2020 9:14 AM

4 betere juryleden.H zoeken of beter opleiden . Het mag niet zozijn dat een merrie eerst een 7
voor ras heeft en dit 2 jaar later een 6 is bij graadverhoging !!! De merrie zag er zeker niet
slechter uit !!!

11/9/2020 10:10 PM

5 Locatiekeuring blijven inzetten. Dit is veel relaxter en fijner voor de paarden 11/7/2020 4:08 PM

6 Locatiekeuringen behouden! Dit is voor welzijn van de paarden stukken beter 11/6/2020 8:26 AM

7 Fokdagen blijven belangrijk om alleen al meer te vergelijken op een dag 11/5/2020 9:21 PM

8 Niet echt alleen als je een kroon of model merrie hebt, en dat is zoiets unieks dan valt het een
beetje in het water zoals nu dit jaar.

11/4/2020 11:29 AM

9 als corona overwonnen is, weer op de gewone wijze 11/3/2020 2:43 PM

10 nee 11/2/2020 7:56 PM

11 geen 11/2/2020 9:34 AM

12 meer uniform keuren, dit jaar was er geen lijn in het keuren. 11/2/2020 8:26 AM

13 nee 11/1/2020 8:38 PM

14 fokdagen met livestream 11/1/2020 8:34 PM

15 Op elke keuringlocatie graag een extra persoon buiten de jury om voor het meten van de
paarden. Het is niet te doen om sochtend vroeg op de keuring aanwezig te zijn voor het meten
van de paarden als de paarden vervolgens smidsags pas in de baan moeten.

10/31/2020 9:20 PM

16 als er weer locatie keuringen zijn moeten er voorschriften komen over de afmetingen van de
baan net als bij fokdagen en keuringen moeten de omstandigheden ongeveer gelijk zijn voor
iedereen. Voor mij mogen ook wel enter en twenters op locatie keuring

10/29/2020 10:03 PM

17 Vraag. Hoe gaan de hengstenhouders om met locatiekeuringen wanneer zij weer vrij van
corona belemmeringen georganiseerd kunnen worden? Laten zij eventueel grote aantallen
bezoekers toe/ bijv. 100 bezoekers met risico van ziekte insleep en dergelijke of andere
ongewenste bijkomstigheden?

10/29/2020 8:14 PM

18 Locatiekeuringen TOP! De gezelligheid mist dus daarom heel graag weer fokdagen, CK en HK.
Live stream mag van mij en blijvertje worden

10/29/2020 7:57 PM

19 Nee 10/29/2020 5:01 PM

20 Iets meer beleving (het is soms net een kerk) bij de keuringen met bijvoorbeeld een muziekje
en bij voorkeur als het weer het toelaat buiten keuringen doen!

10/29/2020 11:11 AM

21 beviel erg goed om de veulenkeuring op locatie te bezoeken 10/28/2020 9:02 PM

22 veulens, enters en twenters niet op fokdagen. 10/28/2020 7:48 PM

23 Fokdagen en de stamboek keuringen wel behouden!!!.Niet iedereen kan de keuringen altijd
door de week bezoeken. Jullie willen de jeugd erbij betrekken en hen enthousiast maken en
houden . Hoe denk je dat zij dit willen regelen als je in loondiens bent heb je ongeveer 23 dgn
verlof per jaar ... Reken je daar de ck en hk af ongeveer 3 dagen 20 dgn over.... Studenten
kunnen ook niet zomaar vrij plannen . CK zeker behouden voor alle rubrieken ook de
jeugdrubrieken die de toekomst hebben . Door kroon en zeker de modelverklaring op 1 moment
te doen , heeft iedereen gelijke meetmomenten zelfde jury onder gelijke omstandigheden.

10/28/2020 4:31 PM

24 drie jarige op locatie maar dan ook in groepen binnen komen en dan ook weer op tal zetten net
zoals op de keuring

10/28/2020 2:34 PM

25 vooral doorgaan met locatiekeuringen 10/28/2020 1:58 PM
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26 Ik vind dat de aangewezen hengsten op de zaterdag in draf gepresenteerd moeten worden en
niet alleen in stap.

10/27/2020 8:04 PM

27 x 10/27/2020 5:26 PM

28 - 10/27/2020 11:35 AM

29 geen 10/27/2020 10:28 AM

30 Sons wat betere beeldkwaliteit bij locatiekeuringen. 10/27/2020 9:59 AM

31 er van uitgaande dat de pandemie nog niet voorbij is zou een kampioenschap op het eind van
het seizoen leuk zijn op de locatie waar ze eerder dat seizoen zijn gekeurd, stermerries tegen
elkaar en voorl kroon ,kroon en modelmerries tegen elkaar, eind 2021 evalueren voor
2022.compliment voor mt en jury voor organisatie en wijze van keuren incl verslag in de
Phryso

10/26/2020 10:04 PM

32 Leden die de pech hebben dat hun merrie bij de geboorte of kort daarna sterft erop attanderen
dat als deze veulens laten chippen vervolgens gestraft worden door ze 8 weken te laten
wachten lijkt nergens op

10/26/2020 9:25 PM

33 goed werkende lifestream op alle keuringen 10/26/2020 9:25 PM

34 locatie keuringen aanhouden 10/26/2020 4:21 PM

35 nee 10/26/2020 4:18 PM

36 Nee 10/26/2020 1:43 PM

37 Tijdens de locatiekeuring of fokdagen verschillende activiteiten organiseren (clinics, show,
competities, kleding shows). Wat meer fun inbrengen, het is nu veel te saai en langdradig

10/26/2020 12:35 PM

38 Locatiekeuringen houden en zeker het live uitzenden van de keuringen behouden! 10/26/2020 11:52 AM

39 Enters en twenters en veulens indien mogelijk kampioenschap aanbieden op fokdag 10/26/2020 9:11 AM

40 Via livestream is een zeer goede optie en geeft rust aan de paarden 10/26/2020 8:33 AM

41 = 10/25/2020 8:27 PM

42 Zou graag zien dat de juryleden uniform keuren. 10/25/2020 8:26 PM

43 ad. 6. Deze vraag toont het gebrek van jurering: een goed inspecteur/jurylid weet door het
moederschap heen te kijken. Een fokmerrie is iets om trots op te zijn, en niet iets wat wat
lager rangs later gekeurd zou moeten worden. Het is aan de jury hen juist te boordelen. Ja nog
een klacht ook: zelf deelgenomen aan de late Harich keuring en een late Eppinga keuring
bezocht: de negativiteit waarmee deze late keuringen worden aangemerkt (zelfs door directie)
lijkt helemaal nergens op. De houding van de juryleden aldaar, het geen camera aanwezig
zijn... bah. nare ervaring en veel spijt van! Juryleden noemden het voor de microfoon: 'dat wij
op zo n late keuring nog zo'n merrie zien'. Is werkelijk treurig dat een inspecteur zich zo uitlaat.
Alsof het troep is wat daar komt. Als zij daarvan uitgaan, kleurt dat hun waarneming.
Bovendien is het keuringstarief wel 'hoogwaardig' toch? Of het nu vroeg, midden of laat
seizoen is, kfps dient zich ten allen tijde van vooringenomen te onthouden.

10/25/2020 5:07 PM

44 nee 10/25/2020 4:44 PM

45 aandacht voor handhaven sfeer keuringen 10/25/2020 3:34 PM

46 Veulenkeuringen niet binnen laten plaats vinden. en 10/25/2020 2:30 PM

47 misschien is het niet verkeerd om te gaan keuren zonder een boekje voor de keurmeesters
want ik heb me behoorlijk geergerd dat als het paard nog niet in de baan was dat ze er al een
mening over hadden en dat ze over afstamming liepen te praten en afkraakten. en de jurie
leden moeten ook eens meer op 1 lijn gaan zitten met keuren. want als je naar de livestream
zit te kijken zie je een 3 jarige ster worden waar in comentaar gezegd word heeft te weinig
bespiering maar kijken we doorheen en op een andere keuring word er 1 geen ster want heeft
te weinig bespiering en word daar op afgerekend. maar wel een compliment dat u de keuringen
zo hebt kunnen organiseren ondanks de corona tijd en dat de keuringen ook thuis waren te
zien is een heel groot compliment was goed geregeld.

10/25/2020 1:18 PM

48 nee 10/25/2020 12:36 PM
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49 Nee 10/25/2020 12:30 PM

50 De veulenkeuring was een goede noodoplossing. Maar als fokker mis je toch veel. 10/25/2020 12:29 PM

51 nee 10/25/2020 11:35 AM

52 nee 10/25/2020 11:15 AM

53 De keuringen in 2020 zijn goed bevallen. Je mist het contact met de fokkers. Maar daar was
een reden voor. Dat was wel jammer. Mooi dat de mogelijkheid geboden is om toch de paarden
te laten keuren!

10/25/2020 10:58 AM

54 minder streng bepaalde jury leden 10/25/2020 10:55 AM

55 Veulenkeuring apart van de fokdag organiseren vanwege het probleem met de voorbrengers 10/25/2020 10:22 AM

56 Meer conformiteit jurycorps 10/25/2020 8:33 AM

57 Nee 10/25/2020 6:31 AM

58 Nee 10/24/2020 9:14 PM

59 Voor dit jaar was locatiekeuring een mooie oplossing, maar het is wat een verplichting om je
paard naar een trainingstal te brengen en laten trainen voor de keuring. Voor 2021 gewoon weer
fokdagen en stamboekkeuringen. Verder geen suggesties.

10/24/2020 8:42 PM

60 iets aan de hoge prijzen van het keuren (herkeuring) doen zijn te hoog! 10/24/2020 8:15 PM

61 Professionalisering inspectie, 't is allemaal goed bedoeld met de huidige inspectie (respect
voor de tijd die in als vrijwilliger in gestoken wordt) maar kwaliteit van beoordeling en toelichting
moet ECHT veel beter.

10/24/2020 8:11 PM

62 de locatiekeuringen zijn een prima optie in mijn ogen als we nog kampen met corona. de
paarden zijn de locatie gewend. er heerst meer rust, wat ook de presentatie ten goede komt.
het is daarintegen wel jammer dat de gezelligheid van een fokdag en het bekijken van andere
paarden nu niet gaat. de grote pistes met de kampioenschappen worden zeker gemist!

10/24/2020 8:03 PM

63 Nee 10/24/2020 7:51 PM

64 Nee hoop dat alles goed komt 10/24/2020 7:24 PM

65 Nee 10/24/2020 6:42 PM

66 Geen herkeuringen meer maar wel nog een kans op een 2e normale keuring. Dus dan ook
geheel weer blanco keuren.

10/24/2020 6:37 PM

67 Geen suggesties 10/24/2020 5:57 PM

68 3 juryleden per locatiekeuring 10/24/2020 5:34 PM

69 gelieve jongere juryleden op te leiden 10/24/2020 3:26 PM

70 ‘Blind’ keuren (zonder de afstamming en eigenaar te weten), juryleden geven punten via
bordjes (niet na lang overleg en krassen in de cijfers), positief verhaal houden en duidelijk
uitleggen wat minder is dan voorgeplaatste

10/24/2020 12:42 PM

71 Fokdagen erg belangrijk voor het "wij-gevoel" en de sociale contacten onderling 10/24/2020 12:25 PM

72 Ik zou graag de locatiekeuringen behouden zien. 10/24/2020 12:18 PM

73 Als de fokdagen weer gewoon door kunnen gaan, dan geen locatie keuringen meer bij
hengstenhouders. De reden is dat de beste voorbrengers anders niet meer op de fokdagen
komen. omen

10/24/2020 11:38 AM

74 Locatiekeuringen digitaal blijven uitzenden en bij voorkeur ook de andere keuringen. Het
kunnen volgen is echt van toegevoegde waarde

10/24/2020 11:31 AM

75 ? 10/24/2020 11:15 AM

76 enter en twenter merries kunnen ook op locatie keuring gekeurd worden 10/24/2020 10:09 AM

77 nee 10/24/2020 9:36 AM
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78 graag weer met publiek 10/24/2020 9:26 AM

79 Thuis keuring is rustiger voor de paarden dan hoeven ze niet op de trailer en wat voor temp.
het ook is ze hebben hun eigen stal

10/24/2020 7:37 AM

80 Wanneer de keuringen op de trainingsstallen worden gedaan, aub betere geluidsfaciliteiten. De
uitleg vd jury was in de voyer en in de hal niet te verstaan. Heel jammer.

10/23/2020 11:06 PM

81 Nee 10/23/2020 10:49 PM

82 Kom voor keuringsseizoen met nieuwe spelregels en niet halverwege de wedstrijd, zoals dit
jaar met triple A predicaat dat "alles "kan compenseren, wees duidelijker hierin.

10/23/2020 9:48 PM

83 Fokdag is veel gezelliger. Er moet serieus veel meer aandacht besteed worden dat er genoeg
en capabele voortbrengers zijn. Dit is een groot aandachtspunt. Verder: ondanks het feit dat wij
voorstanders zijn van een fokdag vinden we wel dat het bij de locatiekeuringen beter geregeld
was qua bespreking van het keuringsresultaat.

10/23/2020 9:29 PM

84 Wat de veulenkeuringen betreft vind ik dat er een verschil is tussen de locaties waar gekeurd
wordt en de verdeling eerste premies. Ik heb de nieuwsberichten die de kfps op haar fb pagina
plaatste gelezen en dat viel me op. Ik vraag me af of juryleden ik dezelfde wijze kijken. De
hoeveelheid 2e premies op de veulenkeuring in Middenbeemster was behoorlijk groot.

10/23/2020 8:56 PM

85 minder juryleden 10/23/2020 8:43 PM

86 Vooral blijven livestreamen 10/23/2020 8:27 PM

87 nee 10/23/2020 8:16 PM

88 verbeterde uitsag van de gekeurde merrie ,niet iedere keurmeester kan het duidelijk uitleggen
voor de camera. zwaga en draaier doen het goed ,train de keurmeesters.

10/23/2020 8:15 PM

89 kleine stamboekkeuringen totaal nutteloos , beter samenvoegen met andere keuringen. 10/23/2020 8:09 PM

90 Hopelijk weer fokdagen volgend jaar, dit blijven de mooiste keuringen, waar veel liefhebbers
naar toe leven. De thuiskeuringen zijn echter voor de (jonge) paarden heel fijn, vertrouwde
omgeving, kunnen rustig in de box staan ipv uren op de vrachtwagen maar ook de
voortbrengers meer rust omdat ze niet in verschillende ringen tegelijk hoeven. De livestream is
volgens mij een heel mooi medium om nog meer mensen in het buitenland te
enthousiasmeren. Mbt kroon en modelverklaring, het toekennen van deze predicaten op
thuiskeuring scheelt de fokker fors in kosten keuringsklaar maken. En de beste merries komen
toch naar de fokdagen voor de kampioenschappen en uitnodiging CK

10/23/2020 8:08 PM

91 nee 10/23/2020 8:07 PM

92 Bij de keuringen blanco keuren. Geen eigenaren of afstamming bekend bij jury voor het keuren 10/23/2020 7:59 PM

93 Nee 10/23/2020 7:58 PM

94 om de fokverenigingen in leven te houden zou ik graag minder stamboek keuringen zien dit
gaat ten koste van de fokver.

10/23/2020 7:57 PM

95 Indien mogelijk, de fokdagen, keuringen weer organiseren 10/23/2020 7:49 PM

96 Keuringen op locatie vind ik heel fijn en goed voor het welzijn van de paarden. Het streamen is
erg belangrijk voor het succes van de keuring. Miss dat er nogniets meer op de bouw en benen
van hetnpaard kan worden ingezoomd. Verder kan men vanuit de hele wereld meekijken. Knap
hoe jullie in een kort tijd tijd dit zo goed hebben neergezet!

10/23/2020 7:45 PM

97 Locatiekeuringen op de trainingsstallen werkt erg mooi en ook rustgevend voor de paarden.
Maar een fokdag met kampioenen ed is voor de inzender, publiek veel leuker. Daar doe je het
toch ook voor als fokker zijnde.

10/23/2020 7:45 PM

98 nee 10/23/2020 7:42 PM

99 Nee 10/23/2020 7:30 PM

100 / 10/23/2020 7:07 PM

101 vervanging van de HKJ en niet dezelfde voorzitter voor de hengsten en voor de merrie keuring.
Verder zou ik graag zien dat er zonder catalogus gekeurd gaat worden

10/23/2020 6:17 PM
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102 Blind keuren 10/23/2020 6:09 PM

103 Bij vraag 6 aarzel ik met mijn antwoord omdat je bij ja de fokdagen denk ik wel ondermijnt.
Sowieso ondermijnen locatiekeuringen de fokdagen denk ik. Plus als je na de CK merries
model gaat maken, mis je de top op de CK, dat zou ik persoonlijk zonde vinden.

10/23/2020 6:04 PM

104 De keurmeesters niet bij elkaar en alledrie een formulier inleveren bij een commissie en dan
resultaat hieruit distilleren ook zonder bekend zijn afdamming en eigenaar dit pas bij de
commissie

10/23/2020 5:52 PM

105 nee 10/23/2020 5:47 PM

106 veulens groeperen in 1e 2a 2b en 3e premie. groep 2e premies is veel te groot 10/23/2020 5:35 PM

107 Keuring was voor ons als amateur niet mogelijk. Ik vind dat deelname laagdrempeliger mogelijk
moet zijn

10/23/2020 5:32 PM

108 Geen kampion uitroopen op hk. Dann lopen de mensen niet alltijd achter de kampioen an.
Erste premie merries die voldoende IBOP of ABFP Test heben gedaan automatisch kroon
maken. Vorkommt veel kosten. Eerste stermerries moeten dann wel op exterieur voldoende
zijn op exterieur.

10/23/2020 5:15 PM

109 Blijf het op de manier van 2020 doen 10/23/2020 4:58 PM

110 fokdagen houden bij training stallen inplaats dit paard word niet opgenomen zeggen dit paard
blijft veulenboek

10/23/2020 4:32 PM

111 - 10/23/2020 3:31 PM

112 goede verslaggeving en beelden van locatie keuringen 10/23/2020 3:29 PM

113 Het is heel moeilijk om als "buitenstaander" een plek te reserveren voor een locatiekeuring. Je
komt er alleen bij als je je paard daar in training zet. Maar dat wil ik niet, ik doe dat zelf. Er
konden steeds maar 15 paarden gekeurd worden en dat willen de trainingsstallen natuurlijk
alleen met paarden die bij hun in training staan. Hierdoor kon ik pas laat in het seizoen naar de
keuring, want pas in augustus was er genoeg plaats voor paarden van buitenaf. Ik wil volgend
jaar weer vroeg in het seizoen naar de keuring, maar ik zie de bui alweer hangen. Graag hier
een oplossing voor, bijv. 15 paarden die intern getraind worden keuren + 5 paarden van
"buitenaf". Anders maar weer een gewone stamboekkeuring, dan heeft iedereen kans om mee
te doen op de dag dat hij/zij wil.

10/23/2020 3:14 PM

114 dat de jury meer op 1 lijn gaan zitten, er zitten soms te grote verschillen in. 10/23/2020 3:07 PM

115 Geen suggesties 10/23/2020 3:03 PM

116 Locatiekeuringen blijven voortzetten, de beste manier om een paard te beoordelen blijven
doorgaan!

10/23/2020 2:55 PM

117 Nee 10/23/2020 2:53 PM

118 Nvt 10/23/2020 2:47 PM

119 Locatiekeuringen erin houden! 10/23/2020 2:42 PM

120 Ga zo door !!! Misschien keuren zonder boekje ??? 10/23/2020 2:39 PM

121 wanneer er op locatie gekeurd wordt is online kijken heel fijn. Echter het tipt niet aan de sfeer
van de fokdagen

10/23/2020 2:38 PM

122 Nee 10/23/2020 2:25 PM

123 Zeker de locatie keuring ook blijven organiseren!! 10/23/2020 2:04 PM

124 Nee 10/23/2020 1:44 PM

125 Het dierenwelzijn speelt een grote rol. Laat de keuringen dan op locatie plaatsvinden. Geen
stres, niet langdurig op de trailer en geen onnodig gesleep met de dieren. Deze manier van
keuren kan door iedereen worden gevolgd en geeft veel rust.

10/23/2020 1:44 PM

126 Nee geen suggesties 10/23/2020 1:40 PM

127 Paarden keuren niet de mensen er naast 10/23/2020 1:12 PM
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128 Nee 10/23/2020 12:59 PM

129 Nee 10/23/2020 12:57 PM

130 Nee 10/23/2020 12:44 PM

131 Nee 10/23/2020 12:43 PM

132 Nee niet echt.. 10/23/2020 12:31 PM

133 Geen 10/23/2020 12:27 PM

134 Anoniem keuren 10/23/2020 12:19 PM

135 De livestream was uit noodzaak geboren maar vind ik een fantastische aanvulling voor de
mensen die keuringen wel willen volgen maar niet aanwezig kunnen zijn vanwege werk of
andere zaken.

10/23/2020 12:19 PM

136 Nee 10/23/2020 12:14 PM

137 betere beeld en geluidkwaliteit voor de locatiekeuringen! 10/23/2020 12:12 PM

138 Nee 10/23/2020 12:08 PM

139 Meer eenduidige jury ; nu je mee kon kijken via de stream was het heel duidelijk dat de 1
enorm afstraft op bv beenwerk/ stand en de ander opwaardeer op beweging

10/23/2020 12:08 PM

140 Nee 10/23/2020 12:02 PM

141 bij de veulenkeuringen ook een kampioenschap . 10/23/2020 12:01 PM

142 Probeer fokdagen te behouden. Dit is een stukje reclame voor friese ras en kan competitie
worden aangegaan dmv diverse kampioenschappen. Eventueel stamboekkeuringen vervangen
door locatiekeuringen. Zo heeft iedere eigenaar keuze in wAar hij zijn paard laat keuren.

10/23/2020 11:56 AM

143 Ben voorstander van de locatie keuringen 10/23/2020 11:50 AM

144 Zo doorgaan als voor Covid 19 tijdperk 10/23/2020 11:47 AM

145 Keurmeesters op elke hoek van de ring elke keurmeester een ipad die elk individueel hun
cijfers invullen

10/23/2020 11:42 AM

146 Houdt aub de centrale keuring in ere!!! 10/23/2020 11:40 AM

147 GA door met het proces van verandering rondom de keuring die dit jaar in gang is gezet. 10/23/2020 11:35 AM

148 Uniformere uitvoering van keuringsuitslag/beoordeling en herkeuring aanpassen naar tweede
keuring en géén herbeoordeling van eerste keuring met alle gegevens van de eerste keuring bij
de hand.

10/23/2020 11:26 AM

149 nee 10/23/2020 11:26 AM

150 Aanpassen herkeuring: eigenaar laten motiveren zoals bij echte beroepsprocedure wat de
reden van herkeuren is. Vervolgens reeds gegeven cijfers laten staan en alleen nieuwe
beoordeling op waartegen beroep wordt ingediend.

10/23/2020 11:25 AM

151 Nee 10/23/2020 11:24 AM

152 het uitzenden van keuringen via de live stream is ons zeer goed bevallen 10/23/2020 11:16 AM

153 De livestream was erg waardevol! Ook erg fijn om de keuring achteraf nog terug te kunnen
kijken.

10/23/2020 11:13 AM

154 nee 10/23/2020 11:09 AM

155 Goedkoper maken voor eigenaren + veulens gratis houden 10/23/2020 11:08 AM

156 Hou het simpel, voor paard en mens. En zoveel mogelijk centraal in het land. 10/23/2020 10:59 AM

157 ne 10/23/2020 10:57 AM

158 Het lijkt er op dat het nogal persoonsafhankelijk is hoe de paarden gekeurd worden, m.a.w. wat
het desbetreffende jurylid juist wel of niet graag ziet . Daarnaast worden er wel algemene
punten gehanteerd, maar we horen links en rechts veel onbegrip en ergernis. Het verschil in

10/23/2020 10:56 AM
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goedgekeurde paarden was het afgelopen seizoen tussen bepaalde stallen ook erg groot. Dat
kun je toeval noemen of zeggen dat het afhankelijk is uit welke regio de paarden komen. Het
fokken van een fries paard wordt voor de doorsnee burger/paardenliefhebber zeker niet
aantrekkelijk gemaakt. Daarmee wil ik niet zeggen dat klakkeloos alle paarden maar hoge
premies en sterverklaringen moeten krijgen. Daarnaast vind ik het schrikbarend hoe hoog de
kosten telkens zijn van het stamboek, voor elk dingetje wordt er een flink bedrag gemaakt. Is
dat wel nodig allemaal..? Voor grote stallen zijn dit bedrijfskosten, voor een particulier, een
doorsnee burger zijn dit telkens veel kosten. Kortom veel punten om allemaal eens goed stil te
staan en daarin de input gebruiken van vele leden.

159 Geen 10/23/2020 10:53 AM

160 Nee 10/23/2020 10:53 AM

161 Er dient meer gelet te worden op de kleinere trainingsstallen zodat dezen niet ondersneeuwen
bij de grotere trainingsstallen. Ook zit er erg veel verschillen in het beoordelen tussen de
verschillende juryleden. tevens misten we afgelopen jaar de gezelligheid en beleving maar ook
de spontane handel.

10/23/2020 10:50 AM

162 de locatiekeuringen waren super georganiseerd en schelen iedereen enorm veel tijd, zeker als
het heel erg warm is is dit voor de paarden veel prettiger! Zij komen dan fris uit de stal ipv
bezweet uit de vrachtwagen. Een compliment voor het KFPS hoe dit in 2020 is opgepakt!! Hier
kunnen andere stamboeken nog iets van leren!

10/23/2020 10:49 AM

163 locatie keuringen blijven 10/23/2020 10:49 AM

164 Ga door met livestreamen, dat verbindt de Friese paardenliefhebbers wereldwijd 10/23/2020 10:47 AM

165 Geef de merries die kroon of model worden een extra mooi lint mee zoals "normaal" ook het
geval was. Wellicht niet heel belangrijk maar voor particuliere eigenaren toch iets extra's om
mee naar huis te nemen.

10/23/2020 10:47 AM

166 Locatie keuringen 10/23/2020 10:45 AM


