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1. Verenigingszaken
1.1 Samenvatting van het jaar 2020

Het jaar 2020 werd voor het KFPS beheerst door de twee 

c-woorden: corona en cornage. Bestuurlijk werd er in de vereni-

ging breed geworsteld met de goedkeuring van de hengst Boet 

516. Het zette de verhoudingen tussen en binnen de geledingen 

van het stamboek op scherp, met als resultaat het terugtrekken 

van bestuursleden en het niet continueren van de Hengstenkeu-

ringsjury. Geen situatie om trots op te zijn. Immers, in feite zijn er 

alleen maar verliezers. Uiteindelijk een omstandigheid die alleen 

opgelost kan worden door met elkaar in gesprek te blijven en 

juist dat werd belemmerd door die tweede C, die van corona. 

Het jaar werd ingeluid door opnieuw een uiterst succesvolle 

Hengstenkeuring. Een evenement dat met z’n brede formule 

staat als een huis, met opnieuw records in aantal bezoekers, 

kijkers en volgers en zeer solide ook voor een plus zorgt in het 

financiële resultaat, waar het eerder een substantiële kostenpost 

was. Alles wat daarna kwam was als gevolg van Covid-19 een 

kwestie van improviseren. Improviseren door stamboekkantoor, 

de jury en inspectie, de trainingsstallen en uiteraard de leden. 

Daardoor hebben ondanks de corona-beperkingen de keuringen 

en de aanlegtesten geen moment stilgelegen. Het fenomeen 

locatiekeuring werd een begrip evenals de livestreams. Het 

resultaat was dat er in Nederland uiteindelijk zelfs duidelijk meer 

paarden zijn gekeurd dan andere jaren en dat de keuringen ook 

door veel meer mensen gevolgd zijn! De ultieme doelstelling 

hierbij was de fokkerij zoveel mogelijk draaiende te houden. 

Desondanks blijft het een ongewenste situatie. We hebben 

allemaal de gezelligheid van de fokdagen gemist en voor veel 

buitenlandse fokkers was het een hard gelag dat hun paarden dit 

jaar niet gekeurd konden worden.

Zondermeer een mijlpaal in 2020 is het lidmaatschap van de 

WBFSH. Dit mogen we zien als de internationale erkenning van 

het Friese paard als sportpaard. De pioniers die Friese paarden 

internationaal hebben uitgebracht, hebben hier een belangrijk 

aandeel in gehad. Maar ook de wijze waarop sport in het 

KFPS-fokprogramma is ingebed wordt positief beoordeeld. In dat 

kader zijn de eerste fokwaarden voor sport op basis van KNHS-

data uit de competitiesport een belangrijke doorbraak in 2020.

In 2020 is een aanzet gegeven tot het verder actief stimuleren 

van de fokkerij. Een enquête die door ruim 2500 leden is 

ingevuld vormt de basis voor beleid om de fokkerij van het Friese 

paard te stimuleren en te vergroten. Want in de kern blijft het 

KFPS primair een fokkerijorganisatie.

1.2 Regio’s en ledenraad

De twee ledenraadsvergaderingen in 2020 zijn in verband met de 

coronamaatregelingen anders verlopen dan wat we gewend zijn. 

De voorjaarsvergadering is uitgesteld en is niet voorafgegaan 

door vergaderingen in de regio, deze vergadering heeft plaats-

gevonden op 3 juli. Op 3 oktober heeft er een buitengewone 

ledenraadsvergadering plaatsgevonden naar aanleiding van de 

goedkeuring van Boet 516. Gedurende dit proces zijn er veel 

spanningen ontstaan tussen ledenraad en bestuur. Eind septem-

ber is voorzitter Wiebe Wieling opgestapt en in oktober treden 

er drie ledenraadsleden toe tot het bestuur. Begin november 

stappen de bestuursleden Sieneke Mekkes en Geralt Pots op. 

De najaarsvergadering heeft zowel voor de leden (351 deelnemers) 

als de ledenraad online plaatsgevonden. In de ledenraad zijn de 

volgende beleid gerelateerde besluiten genomen:

 

Voorjaarsvergadering:

•   Om meer grip te krijgen op het proces van de hengstenselec-

tie is afgesproken dat het MT, als ook het bestuur vaker 

aanschuiven bij de Hengstenkeuringsjury. De jaarcijfers van 

2019, evenals de begroting van 2020 worden goedgekeurd.

Najaarsvergadering:

•  Instemming met de nieuwe Hengstenkeuringscommissie 

bestaande uit Piet Bergsma en Corrie Terpstra.

•  Het jaarplan 2021 met vele fokkerijstimuleringsonderwerpen 

wordt goedgekeurd.

• Goedkeuring van de pilot voorrijdagen tbv het HK traject

• Afspraken Cornage en goedkeuring 

•  Vanaf 2021 wordt er geen afdracht dekgeld geheven, dit 

tarief wordt vanaf 2022 bij het tarief registratie veulens 

opgeteld

1.3 Ontwikkeling ledenaantallen

Het aantal Nederlandse leden bedroeg per 31 december 2020: 

5.162. Dit is vergelijkbaar met 2019 een lichte stijging. Toen 

bedroeg het aantal 5.069. In het buitenland is het aantal leden 

stabiel gebleven.

1.4 Buitenland

Het KFPS heeft leden in 61 landen, verdeeld over alle continen-

ten. Buitenlandse leden hebben inspraak via 10 afgevaardigden 

in de KFPS-ledenraad. Inspraak is ook mogelijk via de WFHO, een 

organisatie waarin alle stamboeken en verenigingen in KFPS-

verband verenigd zijn.
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De landen met meer dan 100 (betalende) leden zijn:

Aantal leden per land
Verenigde Staten    ..............................    1406  

Duitsland    ........................................     1070  

België    ...............................................     232  

Denemarken    .....................................   192  

Engeland    ..........................................    187  

Canada    ..............................................   173  

Frankrijk    ...........................................    165  

Zweden    .............................................   160  

Australië    ...........................................    145  

Italië    .................................................    127  

Polen    ................................................    127  

Oostenrijk     .......................................    103  

Mexico    ...............................................   103  

1.5 Beoordelingscursussen

In januari 2020 is gestart met twee cursussen, een in Midden-

Nederland (26) en een in Noord-Nederland (39). Door de corona-

maatregelen zijn deze cursussen in maart 2020 gestopt. Zodra 

het weer mogelijk is zullen deze groepen weer opgestart 

worden. Helaas is dit niet gelukt in het jaar 2020. 
 
1.6 JongKFPS

In 2020 vierde het JongKFPS haar 10-jarig bestaan met een 

show- en feestavond bij Stal Jede in Vledder. Ondanks corona 

heeft JongKFPS een actief jaar achter de rug met veel nieuwe 

leden. Een belangrijk onderdeel op het programma waren de 

webinars, waarbij een specialist gevraagd wordt online college te 

geven. De onderwerpen waren zeer uiteenlopend: van een 

beoordelingscursus, zadelpassen tot gebitsverzorging. Dankzij de 

positieve reacties en vele deelnemers vanuit heel Nederland wil 

JongKFPS deze webinars na de coronacrisis doorzetten. 

Naast de webinars en de dressuurclinic van Amber den Heyer 

stonden de activiteiten van de leden zelf ook centraal. Er is een 

online tuigcompetitie georganiseerd, met als hoofdprijs een les 

van Udo de Haan. Ook hebben de leden van JongKFPS dit jaar 

vlogs gemaakt, waarin ze vertellen over hun passie in de fokkerij 

en/of sport. Als afsluiter heeft JongKFPS een online december-

quiz georganiseerd, waarbij de kennis werd getest aan de hand 

van onderwerpen als sport, fokkerij en het stamboek. 

Normaal gesproken wordt de Jonge Fokker van het jaar gehul-

digd op de Centrale Keuring maar dit evenement kon helaas niet 

doorgaan. Daarom is de Jonge Fokkersprijs tijdens de online 

Hengstenkeuring van 2021 uitgereikt. De prijs Jonge Fokker van 

het Jaar 2020 ging naar Marije Schreven. Zij ontvangt een gratis 

dekking ter waarde van maximaal € 1000 ter beschikking gesteld 

door het KFPS. Het JongKFPS telde op 31-12-2020 366 leden en 

34 vrienden die het JongKFPS ondersteunen. 

1.7 In memoriam

In 2020 zijn de volgende betekenisvolle leden overleden:  

28-12-2019 Walter van der Horst, Stroe, oud-bestuurslid, drager 

van de gouden KFPS speld, 74 jaar,

24-4-2020 Alberd van Dijk, 73 jaar, tuigpaardenman, KFPS 

verrichtingsjury,

7-7-2020 Imke Hoekstra, 60 jaar, hengstenhouder fan de Marwei.

Zondermeer een mijlpaal in 2020:  
het lidmaatschap van de WBFSH. Het is een  

erkenning van het Friese paard als sportpaard
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3. Financiën
3.1 Algemeen

In dit jaarverslag zullen slechts een beperkt aantal onderwerpen 

uit de financiële verslaglegging van het KFPS worden aangestipt. 

Voor een goed beeld van de gehele financiële situatie van het 

KFPS verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2020, die 

opvraagbaar is via financien@kfps.nl. 

3.2 Financiële positie

Het KFPS heeft het financieel jaar afgesloten met een negatief 

resultaat van € 184.677 na belastingen. Het resultaat voor 

vennootschapsbelasting is € 47.177 negatief. Voor 2020 was een 

3.3 Bijzonderheden jaarrekening 2020

Balans

Hieronder is de balans uit de jaarrekening 2020 weergegeven:

x € 1.000   31.12.2020   31.12.2019

ACTIEF    

Vaste activa   30   41

Voorraden   101   136

Vorderingen   326   516

Effecten en liquide middelen   5.079   5.610

Balanstotaal   5.536   6.303

x € 1.000   31.12.2020   31.12.2019

PASSIEF        

Eigen vermogen   4.041   4.226

Langlopende schulden   1.004   992

Kortlopende schulden   491   1.085

Balanstotaal   5.536   6.303

Het balanstotaal is gedaald. De daling van de vorderingen, 

effecten en liquide middelen en de daling van de kortlopende 

schulden heeft met name te maken met de Hengstenkeuring 

zonder publiek en het niet doorgaan van de Friesian Proms in 

januari 2021. De vooruitbetaalde kosten, de liquide middelen en 

de vooruit ontvangen bedragen (kaartverkoop) zijn hierdoor 

allen gedaald. Het resultaat 2021 en met name de vennoot-

schapsbelasting zorgt voor een daling van het eigen vermogen.

Kerncijfers
Uit het overzicht met kerncijfers blijkt dat zowel de baten als 

lasten toegenomen zijn, deze worden beide onder het kopje 

resultatenrekening verder toegelicht. 

In de jaarrekening 2020 heeft foutherstel plaatsgevonden met 

betrekking tot de voorziening inzake statiegelden op uitgegeven 

stamboekcertificaten. Van de op basis van sterftetabellen naar 

verwachting van reeds overleden paarden is de inschatting dat 

geen statiegeld meer zal worden terugbetaald, omdat hierop op 

basis van artikel 10 lid 4 van het registratiereglement geen 

aanspraak kan worden gemaakt. Van de naar verwachting nog in 

leven zijnde paarden is de inschatting dat in 60% van de gevallen 

een stamboekcertificaat retour zal worden ontvangen, wat zal 

leiden tot een terugbetaling van het statiegeld. Het toepassen 

van foutherstel heeft ertoe geleid dat de voorziening stamboek-

certificaten retrospectief is aangepast. Dat betekent dat dit tot 

2. Personeel
2.1 Personele wisselingen

Kantoor

In 2020 hebben er geen personele wisselingen plaatsgevonden. Het  

verloop van de afgelopen jaren is zichtbaar in het rechter schema.

De grafiek hierboven geeft een beeld van de solvabiliteit van 
de vereniging in de laatste jaren.
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klein negatief eindresultaat van € 12.000 begroot. Het tekort ten 

opzichte van de begroting van € 172.677 is in belangrijke mate 

veroorzaakt door de niet begrote (na)heffing voor vennoot-

schapsbelasting van naar schatting € 137.500 over de jaren 2015 

tot en met 2020 en de correctie op te veel in vooraftrek genomen 

omzetbelasting in de jaren 2015 tot en met 2020 van € 43.119. 

Met een eigen vermogen van € 4.040.911 en een solvabiliteit van 

73% kan de vereniging als zeer gezond worden gekenmerkt. Ook 

de liquiditeit van het stamboek is uitstekend te noemen.
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uitdrukking is gebracht in de te vergelijking opgenomen cijfers in 

dit jaarverslag. Deze wijze van presenteren geeft de lezer van het 

jaarverslag het beeld alsof de aanpassing reeds in de 

verslaggevingsperiode(n) voor 2020 is doorgevoerd. 

Verder is uit afstemmingen met de belastingdienst en fiscalisten 

gebleken dat het KFPS belastingplichtig is voor de vennoot-

schapsbelasting. Deze belastingplicht is reeds in voorgaande 

jaren ontstaan, maar niet eerder gesignaleerd. Na overleg met de 

belastingdienst is overeengekomen om de integrale vennoot-

schapsbelastingplicht te laten ingaan vanaf 1 januari 2015, 

waarbij de voorziening inzake stamboekcertificaten in de fiscale 

beginbalans per 1 januari 2015 is aangepast naar ruim € 1miljoen 

op basis van het hiervoor beschreven inleverpercentage van 60% 

voor de naar verwachting nog in leven zijnde paarden. Door 

deze door de belastingdienst geaccepteerde aanpak is naar 

tevredenheid van het bestuur een belangrijk deel van de vrijval 

van de voorziening buiten de heffing van vennootschapsbelas-

ting gebleven. Over de resultaten 2015-2020 zal naar verwach-

ting een (na)heffing van vennootschapsbelasting plaatsvinden ter 

hoogte van € 137.500. Deze (na)heffing is verwerkt in de 

jaarrekening 2020.

Resultatenrekening
Voor een uitsplitsing van de baten en lasten verwijzen wij u 

graag naar de jaarrekening 2020. De bijzonderheden uit de 

resultatenrekening zullen we hier kort toelichten.

Het KFPS is het jaar 2020 goed van start gegaan met een financi-

eel uitstekend resultaat van de Hengstenkeuring & Friesian Proms 

in januari 2020. De rest van het jaar had het KFPS te kampen met 

de bijzondere gebeurtenissen rondom het coronavirus. Wegval-

lende omzet is veelal opgevangen door wegvallende variabele 

kosten.

De positieve marktontwikkeling, de stijgende vraag en 
de publiciteit heeft nog niet geresulteerd in groei van 

het aantal geboren veulens

De totale baten van het KFPS in 2020 zijn uiteindelijk hoger dan 

begroot als gevolg van meeropbrengsten van de Hengstenkeu-

ring & Friesian Proms 2020 en de lichte groei in het aantal leden. 

De groei in het aantal dekkingen is uitgebleven: het totale aantal 

dekkingen in 2020 is vergelijkbaar met 2019. In de baten afdracht 

dekgeld is in de jaarrekening 2020 een voorziening opgenomen 

voor de guste merries dekjaar 2020, omdat de afdracht dekgeld 

met ingang van 2021 is afgeschaft en vanaf 2022 onderdeel gaat 

uitmaken van het registratiegeld van een veulen. De keuringsop-

brengsten zijn ondanks de wegvallende keuringen in het 

buitenland licht gestegen ten opzichte van 2019. Dit door een 

toename van het aantal gekeurde paarden in Nederland en de 

geringe bijdrage van het buitenland in de omzet vanwege 

bonusregelingen ten behoeve van de buitenlandse verenigingen. 

Financiële kerncijfers (€ x 1.000) 2020 2019 2018 2017 2016

Baten 3.080 2.952 2.858 2.592 2.385

Lasten 3.215 3.059 2.668 2.536 2.397

Financiële baten en lasten 9- 106 36- 32 76

Actuarieel resultaat stamboekcertificaten 97 89 106 111 84

Resultaat voor belasting 47- 88 260 199 148

Vennootschapsbelasting 138-

Resultaat na belasting 185-

Eigen vermogen 4.041 4.226 4.138 3.878 3.679
Overzicht met kerncijfers van het KFPS 

tussen 2016 en 2020.
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4. Fokkerij en registratie
4.1 Fokdoel en fokprogramma

Het fokdoel beschrijft op hoofdlijnen de na te streven doelstel-   

lingen met betrekking tot de eigenschappen. Het gaat dan om 

de hoofdkenmerken: specifieke raseigenschappen, sportdoelstel-

lingen, karaktereigenschappen en gezondheid. Het fokdoel 

wordt eens in de 10-15 jaar opnieuw onder de loep genomen. De 

fokkerijraad heeft bij het formuleren van het fokdoel een 

belangrijke functie. Het KFPS was voornemens om het fokdoel in 

2020 opnieuw vast te stellen. Dit is echter bij uitstek een onder-

werp waarbij de input van de leden uiterst belangrijk is. Omdat 

fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren is besloten de 

discussie over het fokdoel uit te stellen. Het nieuwe concept 

fokdoel is overigens mede ingestoken door de uitgevoerde 

enquêtes en de discussies tijdens het ‘rondje door het land’ in 

2019. Een discussieronde die ook de basis vormde voor de 

vastgestelde KFPS-strategie 2019-2024.

Het fokprogramma beschrijft alle selectie gerelateerde activitei-

ten om het fokdoel te realiseren. Het gaat dan om zaken als 

keuringen en aanlegtesten, alsook het daarmee in verbinding 

staande predicaatstelsel. In het fokprogramma staat tevens 

beschreven welke informatie/data verzameld wordt en hoe deze 

gegevens kunnen worden gebruikt. In dit kader gaan fokwaar-

den steeds belangrijker worden. In 2020 zijn voor het eerst, bij 

wijze van onderzoek, fokwaarden berekend op basis van 

sportgegevens van de KNHS. Deze fokwaarden gaan een rol 

spelen, naast de fokwaarden voor sportaanleg op basis van de 

aanlegtesten, bij het verder verbeteren van het Friese paard als 

gebruiks- en sportpaard. Om de juiste balans te vinden in 

genetische vooruitgang van de verschillende fokdoelkenmerken 

is in 2019 de totaalindex geïntroduceerd. Hierin is ook de 

verwantschap ingewogen.

In het fokprogramma speelt inteeltmanagement een belangrijke 

rol. Een nauwgezette monitoring van de inteelttoename is hierin 

van groot belang. Het is goed te constateren, dat deze zich ook 

voor de jaargang veulens 2020 ruim onder de kritische norm (1% 

per generatie) bevindt.

Als gevolg van corona zijn de opbrengsten IBOP lager, dit is 

echter goed opgevangen door de meeropbrengsten van de ABFP 

testen. Het tarief van de 2-weekse test was als tegemoetkoming 

richting de leden gehalveerd waardoor dit niet geheel kosten-

dekkend is geweest. Verder worden de opbrengsten verrichtings-

testen bepaald door een grotere deelname aan het afstammelin-

genonderzoek en een lagere deelname aan het Centraal 

Onderzoek. In de registratieopbrengsten is een daling bij de 

inschrijfgelden zichtbaar vanwege het lagere aantal predicaten 

als gevolg van corona. Wel hebben er meer overschrijvingen 

plaatsgevonden en zijn er meer veulens geregistreerd.

De totale kosten in 2020 zijn hoger dan begroot. Met name als 

gevolg van de coronamaatregelen heeft het KFPS extra kosten 

moeten maken om regio- en ledenraadsvergaderingen en 

keuringen doorgang te kunnen laten vinden en online uit te 

zenden. Door de toename van de deelname afstammelingenon-

derzoek en ABFP-testen zijn er tevens meerkosten gemaakt. 

Vanwege het wegvallen van de keuringen in het buitenland zijn 

er minder kosten gemaakt op het gebied van vergoedingen voor 

functionarissen en vrijwilligers en verblijfkosten. Ook zijn er geen 

kosten gemaakt voor de Centrale Keuring.

Andere bijzondere extra kosten zijn de kosten van een rechts-

zaak rondom de afstamming van een merrie en de correctie naar 

aanleiding van de te veel in vooraftrek gebrachte omzetbelasting 

over de jaren 2015-2020.

De locatiekeuringen zijn 
via livestream uitgezonden 
en werden door gemiddeld 

200 tot 500 liefhebbers,  
in binnen- en buitenland, 

live gevolgd 
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4.5 Keuringen

Het keuringsseizoen heeft in 2020 

een volledig andere invulling 

gekregen door Covid-19. Als gevolg 

van de maatregelen konden de 

stamboekkeuringen in het voorsei-

zoen niet plaatsvinden. Ook de 

fokdagen moesten helaas allemaal 

afgelast worden, met uitzondering 

van de jaarlijkse fokdag op Terschel-

ling. Het KFPS heeft snel ingespeeld 

op de situatie met het vanaf begin mei keuren van de paarden 

op de locatie van de trainingsstallen. De term ‘locatiekeuring’ 

werd al snel een ingeburgerd begrip in het Friese paarden 

gebeuren. De locatiekeuringen vonden eerst volledig zonder 

publiek plaats en later toen de maatregelen versoepelden, 

konden de eigenaren aanwezig zijn. De locatiekeuringen werden 

allemaal via een livestream uitgezonden en gemiddeld door 200 

tot 500 liefhebbers live gevolgd. In totaal werden er 68 locatie-

keuringen georganiseerd. In de maanden juli en augustus zijn 

door de fokverenigingen veulenkeuringen georganiseerd (11).  

In september en oktober zijn nog vier stamboekkeuringen 

gehouden en zeven veulenkeuringen. Omdat ook de Centrale 

Keuring geen doorgang kon vinden, vond de promotie naar het 

Kroon- en Modelpredicaat tijdens de locatiekeuringen plaats. 

Door de maatregelen konden helaas het grootste deel van de 

buitenlandse keuringen niet doorgaan. Alleen de keuringen op 

rijafstand (België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Polen) zijn 

uitgevoerd, terwijl het grootste deel van de paarden dat was 

aangemeld voor een fokdag in Denemarken in Nederland is 

gekeurd op het terrein van stal Henswoude in Oldeboorn. De 

keuring in Costa Rica vond nog net voor de corona-uitbraak 

plaats. Het aantal in het buitenland gekeurde paarden ligt 

hierdoor fors lager dan voorgaande jaren. Ook het aantal 

gekeurde veulens in Nederland ligt lager. Opvallend was het 

aantal gekeurde drie jaar en oudere  paarden in Nederland (zie 

tabel hieronder), dat behoorlijk hoger lag dan voorgaande jaren. 

De locatiekeuringen vielen in de smaak bij de fokkers, zo gaf een 

enquête later ook aan. Desondanks lag het in totaal aantal 

gekeurde veulens en paarden in 2020 ongeveer een derde lager 

dan het jaar ervoor.

Nederland 2020 Buitenland 2020 Nederland 2019 Buitenland 2019 Totaal 2020 Totaal 2019 Verschil

Veulens 794 116 1033   443 915 1476 -38%

Opname merries 740 83   647   351 823 998 - 18%

Graadverhoging 239 27   196   160 266 356 -25%

Ruinen/hengsten 403 24   360   211 427 571 -25%

Enter/twenter hengsten 0 16       1     75 16   76 - 79%

Enters/twenters 1 22     87    143   23 230 -90%

Modelmerries 0 0       4       2    0     6 -100%

Kroonmerries 59 2     53     30     61   83 -27%

Stermerries 176 12   172     81 188 253 -26%

Totaal 2412 307 2553 1496 2719 4049 -33%

4.2 Fokkerij en onderzoek

Fokkerijonderzoek binnen het KFPS heeft als speerpunt het 

vinden van genetische tests voor aangeboren aandoeningen. De 

focus ligt de laatste jaren op slokdarmverwijding, aortaruptuur 

en staart- en maneneczeem. Voor het onderzoek naar de 

slokdarmproblematiek is in 2020 een samenwerking aangegaan 

met de Fenway Foundation in de VS, die zich beijvert voor 

fokkerijonderzoek in de VS. Gezamenlijk is een projectvoorstel 

gemaakt dat uitgevoerd zal worden door de Universiteit van 

Kentucky. Ook de huidige KFPS-partners, de universiteiten in 

Wageningen, Utrecht en Gent zijn hierbij betrokken.

In 2020 is door de Amerikaanse Universiteit UC Davis een gentest 

ontwikkeld voor distichiasis, een oogaandoening bij Friese 

paarden. De fokkerijraad van het KFPS bekijkt hoe deze DNA-test 

een rol zou kunnen spelen in het fokprogramma. 

 

4.3 Inseminaties

Op basis van de aantallen geregistreerde inseminaties kan 

vastgesteld worden, dat Covid-19 geen aantoonbare invloed 

heeft gehad op de fokkerij. In 2020 werden 4547 inseminaties 

geregistreerd. In 2019 waren dat er 4815 (4639 volgens het 

jaarverslag 2019 plus 176 nagekomen dekkingen). Er werden van 

118 verschillende hengsten inseminaties geregistreerd. De 

kampioen van de Hengstenkeuring in 2020, Matthys 504, was 

lijstaanvoerder met 191 dekkingen, gevolgd door Tymen 503 

(183), Teun 505 (176), Markus 491 (172) en Auwert 514 (170). De 

jonge hengsten blijven onveranderd populair bij de fokkers.

4.4 Geregistreerde veulens

In 2020 werden precies 3700 geboorten gemeld, 80 meer dan een 

jaar daarvoor. Van deze veulens werden er in 2020 3369 geregis-

treerd (gechipt). Een deel van het restant (buitenland) zal in 2021 

gechipt en geregistreerd worden. Van de geregistreerde veulens 

is ruim 91% geregistreerd in het hoofdregister. In de bijboeken 

werden de volgende aantallen geregistreerd: Bijboek I: 60; 

Bijboek II: 237; D-boek: 17. Het aantal registraties in de bijboeken 

ligt iets hoger dan vorig jaar.
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4.6 Keuringsresultaten

In de tabellen onderaan deze pagina zijn de keuringsgegevens 

van de veulenkeuringen en de behaalde predicaten bij volwassen 

paarden weergegeven. Het percentage eerste premies bij de 

veulens lag met bijna 24% op recordhoogte. Het aantal gekeur-

de veulens lag door de omstandigheden lager, waardoor er meer 

voorselectie heeft plaatsgevonden. Bij de volwassen paarden valt 

het grote aantal nieuwe Stermerries op. Het Sterpercentage bij 

de in Nederland gekeurde driejarigen lag op het uitzonderlijk 

hoge niveau van bijna 55%, terwijl het meerjarige gemiddelde 

tussen de 35 en 40% ligt. Met name de jongere merries profiteer-

den van de gunstige omstandigheden van de locatiekeuringen.  

4.7 Herkeuringen

In 2020 zijn 65 paarden die op een locatiekeuring of stamboek-

keuring werden gekeurd aangeboden voor herkeuring. Dat 

waren er 25 (28%) minder dan vorig jaar. Elf paarden werden bij 

de herkeuring ‘verhoogd’, terwijl vier paarden een lager keu-

ringsresultaat kregen.

4.8 Preferent en Prestatie

De predicaten Preferent en Prestatie worden vergeven aan merries 

die kwalitatief goede nakomelingen hebben voortgebracht voor 

exterieur respectievelijk sport. In 2020 zijn 58 merries Preferent 

geworden, 19 meer dan vorig jaar. Het aantal Prestatiemerries was 

in 2020 met 28 stuks precies het dubbele van het aantal 2019.

4.9 Verrichtingsonderzoeken

Het KFPS kent drie soorten verrichtingsonderzoeken die informa-

tie geven over de sportaanleg van jonge paarden: het Centraal 

Onderzoek, de ABFP-test en de IBOP-test. De beoordelingsresul-

taten uit verrichtingsonderzoeken spelen een belangrijke rol in 

het fokprogramma, bij de selectie van hengsten en bij het 

toekennen van predicaten. In 2019 is besloten om de resultaten 

van de aanlegtesten te koppelen aan de predicaten middels het 

toekennen van A-tjes:

A: 73 - 76.5 punten

AA: 77 - 81.5 punten

AAA: 82 punten en hoger

Dit nieuwe beleid is in 2020 geëffectueerd. Dit leverde 1145 

paarden op met een A-predicaat, 1576 paarden kregen een AA 

genoteerd en 380 kregen de triple-A achter de naam. Merries 

vormen de grootste groep paarden met een verrichtingspredi-

caat, ongeveer driekwart.

4.9.1 ABFP-testen

In 2020 zijn in totaal 148 ABFP-testen uitgevoerd. Dit is bijna de 

helft meer dan in 2019. Een deel hiervan wordt verklaard door 

het relatief grote aantal tweeweekse testen (34). Het betrof met 

name Voorlopig Kroonmerries die als alternatief voor de afge-

laste IBOP-proeven deelnamen aan een tweeweekse test. Door 

de reisbeperking zijn in 2020 in de Verenigde Staten geen 

ABFP-testen uitgevoerd. Het grootste deel van de ABFP-testen 

wordt echter uitgevoerd in het kader van het nakomelingenon-

derzoek.

In 2020 zijn de paarden gekeurd op locatiekeuringen, die voor iedereen – in 

binnen- en buitenland - via livestreams te volgen waren. 
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RESULTATEN VEULENKEURINGEN

Jaargang Eerste premie Tweede premie Derde premie Geen premie

2020 217 545 131 17

2019 297 825 287 21

2018 257  837 308 35

RESULTATEN KEURINGEN VOLWASSEN PAARDEN
Merries Ruinen Hengsten

Jaargang Ster Kroon Model Ster Ster

2020 422 58 16 11 156

2019 342 54 14 35 162

In 2020 werden vier 
hengsten KFPS  

Stamboekhengst



NAKOMELINGENONDERZOEK

Hengst afstamming fokwaarden

ras bouw beenw. stap draf galop
Markus 491 Maurits 437 x Onne 376 107 110 109 103 105 99

Nane 492 Wimer 461 x Brandus 345 102 107 107 102 106 102

Omer 493 Gjalt 426 x Karst 362 104 105 104 109 104 101
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4.9.2 IBOP-testen

Er zijn in 2020 veel minder IBOP-testen beoordeeld in vergelijking 

tot 2019. In de eerste helft van het jaar moesten de IBOP-beoor-

delingen afgelast worden en ook in het buitenland werden 

nauwelijks IBOP-testen gereden. In totaal werden 120 rijproeven, 

36 menproeven en 7 tuigproeven beoordeeld. Het gemiddelde 

aantal punten lag met ruim 75 punten wel ruim anderhalve punt 

boven het gemiddelde van het jaar ervoor.

4.10 Centraal Onderzoek

Het Centraal Onderzoek vond in het najaar van 2020 voor de 

vierde keer plaats op het Hippisch Centrum Exloo. De voorrijda-

gen startten met 58 hengsten. Op 8 september zijn 16 hengsten 

begonnen aan het Verrichtingsonderzoek, één hengst wordt 

twee weken later aangeleverd. Er is in 2020 één hengst uit de 

herkansing aangewezen voor het CO. Uiteindelijk zijn vier 

hengsten ingeschreven in het stamboekregister: 

Beant 517 (Hessel 480 x Tsjalle 454) 

Fryso 518 (Hessel 480 x Jisse 433) 

Dedmer 519 (Alwin 469 x Teeuwis 389)

Foeke 520 (Jehannes 484 x Onne 376)

4.11 Nakomelingenonderzoek

In 2020 hebben drie hengsten het nakomelingenonderzoek met 

goed resultaat afgerond en zo hun dekvergunning behouden.

Paard van het Jaar 2020: Elias 494.Publiekslieveling Jasper 366 nam afscheid tijdens de Hengstenkeuring 2020.
FO

TO
: R

EM
C

O
 V

EU
RI

N
K

4.12 Hengstenbestand

Drie hengsten, Markus 491, Nane 492 en Omer 493 rondden hun 

nakomelingenonderzoek in 2020 met succes af en zijn daarmee 

definitief goedgekeurd op afstammelingen.  In 2020 zijn de 

volgende hengsten overleden: Sape 381, Ulke 388, Wierd 409, 

Rindert 406, Tjalf 443 en Jorn 430.

4.13 Inspectie en jurykorps

In 2020 is afscheid genomen van jurylid Gorrit Kuipers. Hij keurde 

in het  jaar 2020 voor het laatst na ruim 50 jaar in de baan te 

hebben gestaan. Ook heeft Jaap Boersma afscheid genomen, hij 

is sinds de jaren 80 actief geweest als jurylid en vanaf 2008 actief 

geweest als inspecteur. Hij neemt afscheid als jurylid, inspecteur 

en lid van de Hengstenkeuringscommissie. Ook is afscheid 

genomen van Frenk Jespers, die vanaf 2015 deel uitmaakte van 

de Hengstenkeuringscommissie. 

Louise Hompe nam in 2020 afscheid als inspecteur, maar ze blijft 

als jurylid verbonden aan het KFPS. 

Naast het afscheid van enkele exterieurjuryleden nemen we in 

het jaar 2020 ook afscheid van enkele mensen in de verrichtings-

jury. Het gaat om Reitze Faber, Swaen Brink en Gerard Vermunt.  

In de najaarsvergadering zijn drie nieuwe Verrichtingsjuryleden 

benoemd: Christa Larmoyeur, Corrie Rave en Kristel Bodewes.

Dik Brummel is aspirant jurylid geworden in 2020. Vanwege 

corona was hij in 2020 niet volledig inzetbaar. Hij zal dit in het 

jaar 2021 afronden.
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5. Sport
Het ontwikkelen van het Friese paard in de sport is één van de 

kerntaken van het KFPS. In 2020 heeft De World Breeding 

Federation for Sport Horses (WBFSH) het KFPS geaccepteerd als 

lid. Daarmee is het Friese paard officieel erkend als sportpaard. 

Dit maakte de WBFSH op dinsdag 13 oktober bekend. De 

erkenning opent deuren voor de Friese paarden op internatio-

nale dressuurwedstrijden, waaronder de wereldkampioenschap-

pen dressuur voor jonge paarden. 

5.1 Sportpredicaten

In 2020 is aan 131 paarden het predicaat Sport verstrekt, ver-

deeld over de volgende disciplines:  

Dressuur: 113  

Mennen dressuur: 18 

Tuigen: 0

5.1.1 Sport Elite predicaten

Het predicaat Sport Elite is in 2017 ingevoerd en wordt toege-

kend aan paarden die minimaal 5 maal 60% hebben behaald in 

de Prix St. Georges of hoger, of het Sportpredicaat hebben 

behaald in drie disciplines, te weten: dressuur, tuigen en mennen. 

In 2020 is aan 15 paarden het predicaat Sport Elite verstrekt, 

verdeeld over de volgende disciplines:

• Dressuur: 14

• Drie disciplines: 1

5.2 Pavo Fryso Bokaal

De Pavo Fryso Bokaal stimuleert jonge Friese paarden in de sport. 

De selectiewedstrijden vinden plaats bij de organiserende 

fokverenigingen, de finale is tijdens de Centrale Keuring. De 

Pavo Fryso Bokaal, voor 4-, 5- en 6-jarige paarden, is in het jaar 

2020 als gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen 

geannuleerd. Wedstrijden werden niet toegestaan en de finale 

normaal gesproken tijdens de Centrale Keuring, heeft geen 

doorgang gevonden.   

5.3 Mei Grand Prix Nei Grand Prix

Het KFPS is begin 2016 aangesloten bij het ambitieuze project 

MGPNGP van KWPN & KNHS Fryslân om paarden binnen drie jaar 

het hoogst haalbare niveau in de dressuursport te laten behalen, 

namelijk de Grand Prix. In 2019 is het project voortgezet onder 

de naam MGPNGP 2.0, met als hoofdsponsor Stal de Mersken. 

Rien van der Schaft heeft het stokje overgenomen van Alex van 

Silfhout als trainer. Na strenge selectierondes zijn Marsja Dijkman 

met Geke fan’e Beijemastate (Beart 411) en Harmina Holwerda 

met Mario fan Bokkum (Jasper 366) toegetreden. Bij de junioren 

maken vijf ruiters deel uit van het project: Afke Weidenaar met 

Maile fan Klaeiterp (Stendert 447), Amber Hoogeveen met Nina 

fan Up to Date (Anders 451), Esmee Hoogeveen met Hedwich 

(Wobke 403), Jelmer Ketelaar met Tsjalle 454 (Mintse 384), Nadia 

den Hollander met Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480) (tot 

augustus 2020) en Maud Gerding met Theun fan Henswoude 

(Jisse 433) (vanaf augustus 2020).

5.4 Competities

Voor Friese paarden worden er in een normaal jaar diverse 

competities georganiseerd. Omdat er geen fysieke wedstrijden 

konden worden verreden in 2020 zijn er geen tuigkampioen-

schappen verreden op de verschillende concoursen en zijn de 

Alrako KFPS-kampioenschappen dressuur, het EK dressuur en de 

KFPS-indoorcompetitie afgelast. 

Kijk voor meer informatie op www.kfpssport.nl

5.4.1 Friesian Talent Cup

In 2020 vond de zesde editie plaats van de Friesian Talent Cup 

met vier online selectiedagen. De zes geselecteerde finalisten zijn 

in februari 2021 thuis beoordeeld door de juryleden. Kampioen 

bij de merries werd Femke van ’t Grupje Kroon AAA (Eise 489) 

met Demi van Nuys. Kampioen bij de hengsten werd Edon van 

Groot Altena Ster (Julius 486) met Corina van den Bunt. 

In 2020 is aan 15 paarden het 
predicaat Sport Elite uitgereikt: 14 in de dressuur 

en één paard dankzij de prestaties  
in drie disciplines
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6. Evenementen
Het KFPS organiseert jaarlijks een groot aantal keuringen. De 

Hengstenkeuring kon in 2020 nog doorgaan, de Centrale Keuring 

echter niet. 

6.1 Hengstenkeuring 2020

Vele Friese paardenliefhebbers keken via de vier livestreams 

(Nederlands, Engels, Duits en Fries) en live TV op Omrop Fryslân 

mee naar de Hengstenkeuring op 11 januari.  Nog nooit was het 

zaterdagprogramma van de Hengstenkeuring zo snel uitver-

kocht. Ook het tweemaal opgevoerde muziek- en concertpro-

gramma FRIESIAN PROMS was volledig uitverkocht. Met een 

bomvol en gezellige strodorp is dit evenement bestempeld als 

meest sfeervolle hippische evenement ter wereld.

6.1.1 Keuring jonge hengsten

De Hengstenkeuring leverde een totaal aantal hengsten voor de 

voorrijdagen op van 60.

6.1.2 Clinicprogramma

In samenwerking met JongKFPS had het KFPS weer een gevari-

eerd clinicprogramma opgesteld voor de vrijdag van de Heng-

stenkeuring. Zowel de grote piste waar de praktijkclinics plaats 

vonden, als meerdere zalen in het WTC-hotel waar de theoreti-

sche clinics plaats vonden, werden heel goed bezocht. 

6.1.3 Keuring stamboekhengsten

Bij de oudere hengsten draafde Jehannes 484 naar het kam-      

pioenschap. De reservetitel oudere hengsten was voor Fonger 

478. Bij de jonge hengsten etaleerde Matthys 504 zijn bijzondere 

klasse en werd verkozen tot kampioen. De sterk optredende 

Nane 492 draafde naar de reservetitel bij de jongere hengsten. In 

de strijd om het algemeen kampioenschap koos de jury voor 

dezelfde opstelling als bij het kampioenschap van de jonge 

hengsten.

De winnaar van de HK 2020: Matthys 504.   Een Koninklijke onderscheiding voor paardenman pur sang Frits de Jong.
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Samen met Peter Spahn bewijst Elias 494  
dat het Friese paard serieus kan meedoen  

met de allerhoogste internationale dressuur

6.1.4 Paard van het Jaar

Elias 494 Sport Elite (Jorn 430) is uitgeroepen tot Paard van het 

jaar 2019. Samen met zijn topruiter Peter Spahn verlegt deze 

Grand Prix-hengst zijn grenzen en bewijzen zij dat het Friese 

Paard serieus kan meedoen op het internationale podium van de 

allerhoogste dressuurklasse. Provincie Fryslân stelt jaarlijks een 

prijs ter beschikking van € 1000,-. Deze wordt verdeeld door        

€ 500 beschikbaar te stellen voor de fokker (Demro Stables) en € 

500 voor de eigenaar (Linda Anelle en Christopher Johanssen uit 

Zweden).      

6.1.5 Fokker van het Jaar

Friese paardenfokker Obe Mous uit Koudum werd uitgeroepen 

tot Fokker van het Jaar 2019. Vanwege gezondheidsredenen kon 

dit niet plaatsvinden op de Hengstenkeuring 2020 maar iets later 

thuis in Koudum. Het jaar 2019 was fokbedrijf ‘Fan de Klaster’ 

succesvol met onder andere drie eerste premies, een hengst 

aangewezen voor het CO en Model- en Sportmerrie Marrit fan de 

Klaster. Al eerder kwamen uit deze stal de dekhengsten Ulke 338 

en Karel 370 en ook Hette 481 stamt uit deze foklijn.  

6.1.6 FRIESIAN PROMS

De 5th edition FRIESIAN PROMS vond plaats op donderdag- 9 en 

vrijdagavond 10 januari in het  WTC Expo. Nog nooit eerder 

waren beide avonden ruim voor aanvang uitverkocht. Ook deze 

editie betrof weer een indrukwekkend samenspel van muziek en 

paarden. Het orkest De Symponic Music Connection, het FRIESIAN 

PROMS koor, artiesten Marcel Veenendaal (Di-rect), Helmut 

Lottie, the BlueBirds en Broadway Brass zorgden voor de 

muzikale invulling. Topper van de avond was de Franse paarden-

kunstenaar Lorenzo. Hij bracht menigeen in vervoering hoe hij 

zijn 16 paarden in vrijheid kunsten liet vertonen. Maar ook het 

Friese subtopteam, de vereniging Friese Tuigpaarden, Team 

Okkema, Horseball, Britt Dekker en Judith Pietersen zorgden 

ervoor dat dat deze editie als zeer geslaagd de boeken in gaat. 

6.2 Centrale Keuring

De Centrale Keuring is in 2020 in verband met Covid-19 afgelast. Fokker van het Jaar 2020: Obe Mous, met zijn vrouw Grietsje.
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Lorenzo was één van de smaakmakers van de uitverkochte Friesian Proms.
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7.1. Webshop en merchandise

De verkopen van de merchandise zijn over 2020 met 1% geste-

gen. Verkoop vindt voornamelijk online via de webshop plaats en  

de artikelen zijn verkrijgbaar bij het KFPS-kantoor, tijdens 

evenementen en in de ruitersportzaken Epplejeck en Tweespan 

Ruitersport. Omdat er in de zomer en najaar geen fokdagen en 

evenementen waren, zijn er in de nazomer salesdagen georgani-

seerd.

 

7.2 Royal Friesian Club

In 2013 is de Royal Friesian Club opgericht. De Royal Friesian Club 

heeft tot doel om de onderlinge kennisuitwisseling tussen de 

liefhebbers van het Friese paard te bevorderen. Tweemaal per 

jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij zeer 

wisselende onderwerpen aan de orde komen met als rode draad 

‘Het Friese Paard’. De eerste bijeenkomst in 2020 was tijdens de 

Hengstenkeuring en helaas is de tweede bijeenkomst in verband 

met Covid-19 geannuleerd. 

7.3 Phryso en nieuwsbrieven

Het KFPS en de redactie publiceren iedere maand het Nederland-

se blad Phryso (oplage 6500) en twee digitale nieuwsbrieven. De 

hoogtepunten uit de Phryso worden digitaal in het Engels en 

Spaans naar de buitenlandse leden van het KFPS gestuurd. Het 

maandblad Phryso heeft in 2020 een restyling ondergaan die ook 

doorgetrokken is naar Phryso.com. 

Het aantal bezoekers 
op Phryso.com is in 
2020 verdubbeld ten 
opzichte van 2019

7  Promotie en communicatie
7.4 Website en nieuwszender 

Het KFPS communiceert actueel nieuws en uitslagen van keurin-

gen en testen op de site. In de agenda staan alle evenementen 

vermeld. Via MijnKFPS (voor leden) kunnen veulens worden 

aangemeld, paarden worden opgegeven voor de keuringen en er 

is veel paard-informatie beschikbaar. Op de website wordt 

continu nieuws gebracht via het platform Phryso.com. Op dit 

platform - in Nederlands en Engels - komen nieuws, interviews, 

wetenswaardigheden, vlogs en video’s bij elkaar om de complete 

community rondom de Friese paarden van informatie te voor-

zien. Afgelopen jaar kwamen zo’n 250.000 bezoekers een kijkje 

nemen wat een verdubbeling is ten opzichte van het jaar ervoor. 

De redactie van Phryso.com verzorgde op KFPS-evenementen een 

actueel live verslag in woord en beeld.

7.5 Social media en KFPS.tv

Social media wordt door het KFPS als trekker naar de website 

gebruikt. Alle berichten van Phryso.com worden gedeeld via 

Facebook. De streaming van de locatiekeuringen heeft ervoor 

gezorgd dat heel veel mensen - uit binnen- en buitenland - be-

trokken zijn geweest bij de keuringen. De paarden werden goed 

in beeld gebracht, het commentaar werd in Nederlands en Engels 

gegeven. 

Met name de Facebook-pagina van het KFPS heeft een enorm 

bereik en levert vele reacties op vanuit de gehele wereld.  Op de 

website KFPS.tv (meer dan 50.000 internationale volgers) worden 

alle video’s bewaard en weergegeven in een bibliotheek. Het 

KFPS is actief op Facebook, YouTube, Twitter, Instagram (mindere 

mate) en LinkedIn.

Naast bovenstaande activiteiten heeft het KFPS nog diverse 

online activiteiten ontwikkeld. De locatiekeuringen werden 

gebruikt om een online beoordelingswedstrijd te organiseren. Na 

vijf verschillende wedstrijden werd Marit de Vries overall 

winnaar. Ook werd de mooiste Modelmerrie online verkozen en 

deze eretitel werd gewonnen door Modelmerrie Gea van de 

Slothoeve Sport AA (Maurits 437).

7.6 Fokkerijstimulering

Het KFPS bestuur heeft in 2019 ingezet op het stimuleren van de 

fokkerij met als doelstelling 4500 geboortes in 2024. Om dit te 

realiseren is er een Denktank Fokkerijstimulering opgericht en 

een grote enquête gehouden onder (oud-)leden van het KFPS. 

Dit heeft geleid tot een plan wat in 2021 verder wordt uitgerold. 

In 2020 is al wel gestart met fokkerijstimulering waaronder een 

gratis boek voor nieuwe leden met basisinformatie, veel informa-

tieverstrekking via het digitale platform Phryso.com, interactieve 

online activiteiten (beoordelingswedstrijd, mooiste Modelverkie-

zing), en ook enquêtes waarin de mening van de leden wordt 

gevraagd over fokkerijstimulering/locatiekeuringen.
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Bijlage I: Geledingen van 
het KFPS 2020
Het KFPS heeft verschillende geledingen. Er zijn beleidsbepalen-

de organen, adviserende en uitvoerende organen en externe 

commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en 

raden die een rol spelen binnen het KFPS. Het algemeen bestuur 

heeft een beleidsbepalende functie. De volgende personen 

hebben zitting in het algemeen bestuur:

BESTUUR KFPS

Wiebe Wieling       Hardegarijp      Voorzitter (tot 1-10-2020)

Geralt Pots       Nuis       Vicevoorzitter en secretaris (tot 1-10-2020)

               Voorzitter (van 1-10-2020 tot 5-11-2020)

Peter Bazuijnen        Wapserveen        Penningmeester (tot 27-11-2020)

Miel Janssen       Waskemeer       Penningmeester (vanaf 27-11-2020) 

Detlef Elling       Klötze       Algemeen bestuurslid (tot 5-11-2020)

                Interim-voorzitter (vanaf 05-11-2020)

Sieneke Mekkes       Buitenpost      Algemeen bestuurslid (tot 5-11-2020)

Anita van Kempen-Elberse, Rijkevoort      Algemeen bestuurslid (vanaf 11-10-2020)

Jan Raaijmakers       Geffen      Algemeen bestuurslid (vanaf 11-10-2020)

Roelof Bos       Bolsward      Secretaris (vanaf 11-10-2020)

  
 

Ledenraad
De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regioverga-

deringen door de leden zijn gekozen. De ledenraad heeft een 

controlerende functie en is bevoegd tot het nemen van beslis-   

singen. De ledenraad kent twee interne commissies:

1. Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van 

kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante plaatsen in 

het bestuur.

Rooster van aftreden van de ledenraadsleden uit de verschillende regio’s

2. Financiële commissie: heeft tot taak namens de ledenraad het 

doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het 

KFPS.

WFHO
De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan van 

het bestuur van het KFPS met de besturen van de buitenlandse 

vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd door 

voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenlandse 

ledenraadsleden en een afgevaardigde vanuit de Duitse en 

Noord-Amerikaanse vereniging.

 

Inspectie, (verrichtings)jury en paspoortconsulenten
Inspectie: algemene taken zijn het formuleren en het uitvoe-

ren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het 

door de ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebe-

leid als vastgelegd in het reglement stamboekwezen.

 

Inspectieleden 2020
Piet Bergsma, Zandhuizen; Jaap Boersma, Oudega; Harrie 

Draaijer, Itens; Jan Hellinx, Meeuwen (B.);  Sabien Zwaga, Joure, 

Corrie Terpstra-van der Meer, Ee.

 

Jury 2020
De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid. De 

volgende personen zijn als jurylid verbonden aan het KFPS: 

Ulrike Beissner (Duitsland), Wieneke Blom, Laura Boelens, 

Annemieke Elsinga, Manuel Gasseling, Louise Hompe, Gorrit 

Kuipers, Peter de Meulmeester, Popke van der Meulen, Ester 

Reen, Jolanda Slootjes, Frans Smits, Willem Sonnema, Wil 

Thijssen, Johan van der Velde en Daniëlle van Vliet. Aspirant: 

Dik Brummel

Hengstenkeuringsjury 2020: Harrie Draaijer, Frenk Jespers en 

Jaap Boersma. 

2021 2022 2023 2024 Regio
Anders Henriksen (herkiesbaar) Mw. E. de Boer (aftredend) / Mw. 

A.M. de Jager (aftredend)
Mw. N. Davis (herkiesbaar) Overige buitenlanden

Mw. M. van Ingen Schenau 
(aftredend)

Mw. J. Haverschmidt (herkiesbaar 
najaar) / H.J. Bothmer (aftredend 
najaar)

Duitsland

C. Veldjesgraaf (aftredend) G. van Harten (herkiesbaar) / G. 
Lokhorst (herkiesbaar)

Het Friese paard Midden-Nederland

Mw. J. van der Ark (herkiesbaar) R. Oldenburger (herkiesbaar) Groningen Drenthe Combinatie

T. Bouma (aftredend) Mw. A. Mandemaker (aftredend) F.N. Wolfswinkel (herkiesbaar 
najaar)

It Fryske Hynder

Mw. M. Bekx-Boons (aftredend 
najaar) / H. Hurkmans (herkiesbaar 
najaar)

Het Friesch paard Limburg

G. Steenbeek (aftredend) W. Bron (aftredend) T. VanderKooi (aftredend) Noord Amerika & Canada

Mw. H. van Wijncoop (aftredend) / 
D. Hoekstra (aftredend najaar)

Het Friese paard Wolvega

Mw. M. van Leeuwen (herkiesbaar) W. Lucius (aftredend) R. Flier (herkiesbaar najaar) Het Friesch paard Zuid Nederland

P. Tanck (herkiesbaar najaar) B.C. Nijhof (herkiesbaar najaar) Het Friesche paard Twente 
Achterhoek

Vacature Sj. Ruiter (herkiesbaar) It Fryske Greidhynder

Y. de Vries (aftredend) / Tj. Bosma 
(aftredend najaar)

P. Kamminga (aftredend) Ta it Bihald

J. Boot (herkiesbaar) F. Smit (herkiesbaar najaar) Mw. A. Glas (aftredend najaar) Het Friese paard in Noord en Zuid 
Holland

Aftredend en herkiesbaar in voorjaar, behalve als anders genoemd
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Herkeuringsjury HK 2020
Louise Hompe, Piet Bergsma, Bart Bax.

 

Verrichtingsjury 2020

De verrichtingsjury jureert de ABFP- en IBOP-testen en bestaat uit 

Reitze Faber, Herman Smit, Gerard Vermunt, Nella Bijlsma, Swaen 

Brink, Gotien Sipsma, Hergen van Hall en Ester Reen.

Paspoortconsulenten 2020
Het team paspoortconsulenten is belast met de uitvoering van het 

I&R reglement van het KFPS. Het team bestaat uit Jaap van der 

Meulen (coördinator), Reitze Faber, Lammert Jager, Doede de 

Jong, Eppie de Jong, Geert de Jong, Obe Mous, Marten de Vries, 

Ilse Niesing, Iris Bakker, Femmie de Groot, Fia van der Stoep, 

Arend Kuperus, Aukje Veldman-Boomsma, Baukje de Jong, Jan 

Wietse de Boer en Johan Hielkema.

Fokkerijraad
De fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en 

het fok- en selectiebeleid binnen het KFPS. De volgende personen 

hebben zitting in de fokkerijraad: Aat Both (voorzitter tot 

27-11-2020), Jan Vriend (voorzitter vanaf 27-11-2020), Willem de 

Boer (tot 27-11-2020), Harrie Draaijer, Waling Haijtema (tot 

27-11-2020), Jan van Weperen, Laurens van der Meer, Brandt 

Schaap, Sander Putman, Esther Liano, Udo de Haan en Sietske 

Oosterbaan van Peski (vanaf 27-11-2020).

ROOSTER VAN AFTREDEN FOKKERIJRAAD

        BENOEMD IN       HERKIESBAAR IN       AFTREDEND IN

Jan van Weperen       NJ 2013       NJ 2017       NJ 2021

Laurens van der Meer       NJ 2013       NJ 2017       NJ 2021

Udo de Haan       NJ 2013       NJ 2017       NJ 2021*

Jan Vriend       NJ 2016       NJ 2020       NJ 2024

Brandt Schaap       NJ 2016       NJ 2020       NJ 2024

Sander Putman       NJ 2018       NJ 2022       NJ 2026

Esther Liano       NJ 2018       NJ 2022       Nj 2026*

Sietske Oosterbaan       NJ2020       NJ2024       NJ2028

De zittingsduur is 4 jaar met een eenmalige herbenoemingsperiode van 4 jaar.  

* Ingestroomd vanuit de Sportraad in november 2019.

Externe commissies
Tuchtcommissie: de tuchtcommissie behandelt overtredingen, 

zoals vastgesteld in het tuchtreglement van het KFPS en bestaat 

uit de volgende personen: mr. M.L. Blackstone, mr. M. Brinksma 

en mr. A.J. Roos. Plaatsvervangend lid: mr. P.A. van der Vliet.

Commissie van beroep: het tuchtreglement geeft de mogelijk-

heid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtraad 

bij de commissie van beroep: mr. C.M. Telman, mr. E.J. Kuiters en 

mr. P. Tuinman. Plaatsvervangend lid: mr. K.E. Wielenga.

 

College van appèl
Het college van appèl heeft tot taak namens de ledenraad het 

behandelen van een uitspraak over een door een lid gedaan 

beroep tegen een besluit van het bestuur: mr. K. Bunk, J. Bakker 

(tot 27-11-2020), C. de Vrieze, mw. A. Kroondijk (vanaf 27-11-

2020). Plaatsvervangend lid: H. van Dieren en W. de Vries.

Klachtenadviescommissie
Deze is ingesteld om het bestuur te adviseren inzake schriftelijk 

ingediende klachten over gedragingen van het bestuur, commis-

sies, functionarissen, directie en overige werknemers van het 

KFPS, een en ander als bedoeld in de door het bestuur vastge-

stelde klachtenprocedure KFPS: mr. L.H. Haarsma, P. Hoekstra en 

mr. W. Sleijfer.

Integriteitscommissie
In 2020 is de Integriteitscommissie geïnstalleerd en meteen van 

start gegaan. Deze commissie heeft tot taak het op verzoek 

adviseren bij vragen en geschillen in relatie tot integriteitskwes-

ties binnen het KFPS en het adviseren van de Vertrouwenscom-

missie en/of Bestuur bij benoemingen.

ROOSTER VAN AFTREDEN INTEGRITEITSCOMMISSIE

        BENOEMD IN       HERKIESBAAR IN       AFTREDEND IN

Mw. E. Rosheuvel, Oostzaan 2020 2022 2026

Mw. N. Wygman, Boyl 2020 2023 2027

D. Andela, Steenwijk 2020 2024 2028

Mw. F. Severijnen, Nuenen* 2020 2024 2028

De zittingsduur is 4 jaar met een eenmalige herbenoemingsperiode van 4 jaar

* plaatsvervangend lid

ROOSTER VAN AFTREDEN TUCHTCOMMISSIE, VOORJAARSVERGADERING

 BENOEMD  HERBENOEM- HERBENOEM-  HERBENOEM- HERBENOEM-
 IN BAAR IN BAAR IN BAAR IN BAAR IN

Mw. M.L.  Blackstone 2007 2010 2014 2018 2022

Mw. A.J. Roos 2016 2019 2023 2027 2031

M. Brinksma 2016 2019 2023 2027 2031

Mw. P.A. van der Vliet (pvv) NJ 2016  NJ 2019  NJ 2023 NJ 2027 NJ 2031 

De zittingsduur is 3 jaar met een herbenoemingperiode van 4 jaar.

ROOSTER VAN AFTREDEN COMMISSIE VAN BEROEP

 BENOEMD  HERBENOEM- HERBENOEM-  HERBENOEM- HERBENOEM- HERBENOEM-
 IN BAAR IN BAAR IN BAAR IN BAAR IN BAAR IN

Mw. C.M. Telman 2007 2010 2012 2016 2020 2024

E.J. Kuiters 2007 2010 2013 2017 2021 2025

P. Tuinman 2014 (nj) 2018 2022 2026 2030 2034

K.E. Wielenga (pv)  2015   2018  2022 2026 2030  2034

De zittingsduur is 3 jaar met een herbenoemingsperiode van 4 jaar. 

 


