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Conceptnotulen     Regio- en ledenraadvergadering KFPS najaar 2021  
 
Regio   : It Fryske Hynder  
Datum   : 19 november 2021 
Tijd   : 20.00 – 22.30 uur 
Locatie   : Café De Freonskip, Blauhûs 
Aantal regioleden : 27 inclusief bestuurstafel – volgens presentielijst 
Bestuur KFPS  : Roelof Bos 
Kantoor KFPS  : Nynke Bakker 
Voorzitter  : Ferry Wolfswinkel 
Notulen  : Jelly Bruining (Hèt Notulistenteam) 
  

 
1. Opening 

De voorzitter, Ferry Wolfswinkel, opent de vergadering om 17.30 uur en heet iedereen 
hartelijk welkom. Hij verteld dat er binnen de Ledenraad vanuit een constructieve houding 
veel gebeurt. Er is geleerd van het verleden en er wordt vooruit gedacht.  
 

2. Mededelingen 
Afmelding is ontvangen van: Jelte Eppinga, Greetje Swart en Johanna Faber. 
 
Roelof Bos benoemd de situatie van de afgelopen jaren en de discussies die in een online 
sfeer en onderling zijn gevoerd. Er is een governance onderzoek gedaan waarbij op 
hoofdlijnen is gekeken naar de hengstenkeuringscommissie. Gebleken is dat er op basis van 
het reglement geen fouten zijn gemaakt door de oude HKC. Het was meer de discussie over 
een mening. Dat gaf spanning tussen de Ledenraad en het bestuur. De gevolgen zijn bekend. 
Andere punten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn opgenomen op de agenda.   
 

3. Ingekomen stukken 
Bouwe de Groot en Johanna Faber hebben schriftelijk vragen gesteld. Deze worden 
behandeld bij de betreffende agendapunten. 
 

4. Actuele zaken 
Dit jaar zijn er zes hengsten goedgekeurd waarvan er vier uit het fokgebied van it Fryske 
Hynder afkomstig zijn. Bloedspreiding lijkt een uitdaging.  
De eerste bezichtiging van HK2022 is te Harich.  
Er is gestart met werving voor een nieuwe directeur.  
Nieuwe huisvesting voor het stamboekkantoor wordt gezocht in Friesland.  
De hengstenkeuring keuring gaat door maar niet bekend is de manier waarop daar uitvoering 
aan wordt gegeven, met of zonder publiek, vanwege de onzeker coronamaatregelen.  
Over het al dan niet doorgaan met voorbereidingen voor de Friesian Proms valt aankomende 
week een besluit.  
Greetje Swart is per 1 december benoemd als manager keuringszaken. Ingestoken wordt op 
coachen van het hele proces, faciliteren en begeleiden van het juryteam. Dit is een fulltime 
betrekking.  
Arie Hamoen wordt als coach voor het gehele kader betrokken om zijn expertise en ervaring 
toe te passen, zowel inhoudelijk als op het proces.  Deze functie is op afroep. Het gaat om fok 
technische zaken en het selectiebeleid.  
 

5. Verslag vorige vergadering en terugkoppeling verslag LR-vergadering 
 

5.a.  Vaststellen verslag vorige vergadering 
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Verslag regiovergadering 20 november 2019  
Het verslag van de regiovergadering van 20 november 2019 wordt onveranderd vastgesteld.   
 
Verslag van de online regiovergadering KFPS van 19 mei 2021  
Naar aanleiding van:  
Jaap Boersma heeft een vraag gesteld aan de Ledenraad over hoe het vertrouwen van de 
leden terug te krijgen en transparant te communiceren. Dat zou in de Ledenraad worden 
besproken maar in het verslag is daar geen melding van gemaakt.  
De voorzitter zit inmiddels een jaar in de Ledenraad. Zijn ervaring is dat de ledenraadsleden 
open en bereikbaar zijn. Ze willen vooruit denken. De Ledenraad heeft een zelfevaluatie  
opgesteld waaruit vragen aan elkaar worden gesteld en punten bij langs worden gelopen. Dit 
proces is nog niet afgerond. Vervolgens zal beleid worden gemaakt.  
Terugkoppeling volgt in de Ledenraad.  
 
5.b.  Terugkoppeling verslag LR-vergadering door een van de ledenraadsleden uit de regio 
Annemiek Mandemaker:  
Er is door de Ledenraad eerst geprobeerd constructief met het voormalige bestuur mee te 
denken. Het bestuur pakte de regie niet. Die werd opgepakt door de Ledenraad, terwijl dat 
niet de rol van de Ledenraad is. Dat blijkt ook uit de zelfevaluatie.  
De leden van de Ledenraad hebben een geheimhoudingsverklaring getekend met betrekking 
tot het Governance onderzoek uitgevoerd door de heer Mastenbroek. Voorkomen moet 
worden dat mensen beschadigd raken. De ledenraadsleden zijn allen voor zichzelf 
verantwoordelijk maar niet voor een mederaadslid. In het afgelopen jaar is gebouwd aan 
vertrouwen en het doorvoeren van verbeterpunten in de Ledenraad. Op 8 oktober hebben 
bestuur en Ledenraad onder begeleiding van een externe een constructieve bijeenkomst 
gehad. Het doel was om inzicht te krijgen in de structuur en cultuur van de vereniging en om 
te beoordelen wat er kan worden verbeterd. De structuurcommissie wordt nieuw leven 
ingeblazen. Uitgesproken is dat zowel bestuur en Ledenraad vooruit wil zien. 
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er mensen zijn beschadigd en dat zaken worden 
stilgezwegen. Annemiek Mandemaker zegt dat het onderzoek door de Ledenraad is  bekeken 
maar dat niet alles kan worden gedeeld. Roelof Bos vult aan dat het gevoelige informatie 
betreft. Het gaat over personen. Het is niet passend om het onderzoek te publiceren. 
Conclusies en aanbevelingen zijn gedeeld. Details voegen daar niets aan toe. Het onderzoek 
is gedaan om helder te krijgen wat er is gebeurd. Van de leden wordt vertrouwen  gevraagd.  
Een betrokkene in de zaal, die het rapport heeft gelezen, toont begrip vanwege een aantal 
genoemde persoonlijke zaken. Hij noemt daarnaast dat toezicht op de Ledenraad niet is 
geregeld en er een jaarlijkse zelfevaluatie tot stand is gekomen.  
Roelof Bos wijst naar het Governance statuut van de vereniging. Daar vanuit is veel mis 
gegaan in het verleden met de bekende gevolgen. Nu wordt gekeken hoe procedureel de 
zaken beter te regelen en hoe iemand zich daarin dient te gedragen. Reflectie moet kunnen 
worden gegeven om de omgangsvormen beter te krijgen. 
 
Gevraagd wordt of het bestuur en Ledenraad gelukkig zijn met de huidige statuten. Daarmee 
is sturing vanuit de leden weg. De ledenraadsleden moeten kunnen worden aangesproken. 
Gemist wordt publiekelijke openheid vanwege personen. Wordt daar beleid op gemaakt? 
Roelof Bos weet dat het voor de Ledenraad geldende ‘Zonder last en ruggenspraak’ door de 
commissie wordt besproken. Cultuurwaarden moet de basis zijn. Dit heeft tijd nodig.  
De structuurcommissie wordt samengesteld uit twee bestuursleden, een vanuit het 
managementteam en drie ledenraadsleden waarvan een lid uit het buitenland. Bij afroep 
wordt een buitenstaander met veel kennis toegevoegd. Daar moet een voorstel uitkomen.  
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6. Financiën 

 
6.a.  Begroting 2022 

 Nynke Bakker geeft een toelichting. 
Vragen/opmerkingen:  
 
Waarin zit het verschil voor bedrijfskosten?  
Nynke Bakker: Dit betreft met name kosten vanwege belastingen, zoals omzetbelasting.   
 
Tjitse Bouma: Binnen de stichting Faderpaard heeft een afgevaardigde van het bestuur of lid 
KFPS zitting. Bouma roept op om een vinger aan de pols te houden. De financiën van de 
stichting voelen als geld van het stamboek. Dat is juridisch niet zo.  
 
6.b.  Vaststellen contributie en tarieven 2022 
Er is een voorstel voor geconstateerde verschillen: De verkoopadministratie verlagen;  
verlaging IBOP, ter stimulering van selecteren op gebruik; verhoging van inschrijfgeld van de  
stamboekhengst, daarbij vervalt nabetaling van inschrijving.  
Dit is in lijn met andere stamboeken.  
 
De vergadering stemt in met de begroting 2022 en met het voorstel voor vaststellen 

 contributie en tarieven 2022. 
 
7. Jaarplan 2022 

Nynke Bakker geeft een toelichting. 
Vragen/opmerkingen:  
 
Herintroductie hengstencompetitie:  
Dit zal op evenementen worden georganiseerd waar meer Friese fokkers zijn. Deelname kan 
een verplichting worden. De plaats voor de competitie en het daarbij aanwezige publiek is 
van belang. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de hengstencompetitie voor de 
hengstenhouders goed te doen moet zijn. Ook de commentator wordt als belangrijk 
aangemerkt.   
 
Aangeboren afwijkingen:  
In Wolvega wordt gekeken of het zinvol is om cornage bij enters te doen, met 
wetenschappelijke begeleiding. Jaap Boersma mist onderzoek aan hoefkraakbeen. Dat kan in 
vererving zitten.  
In algemene zin is bekend dat het paard met hoefkraakbeen is teruggedrongen. Een 
minimale afwijking is nu weer toegestaan. Ontwikkeling wordt gevolgd. 
De leden vragen meer informatie. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om onderzoek 
naar cornage te combineren met bijvoorbeeld het sperma onderzoek om meer data te 
verzamelen.  
 
Vruchtbaarheid: 
Onderzoek DNA fragmentatie. Tjitse Bouma vraagt of van stamboekhengsten informatie kan 
worden gegeven over wat de kwaliteit van sperma is, op basis van de gegevens die er zijn. 
Het geeft geen garantie maar wel een indicatie van de vruchtbaarheid.  
Nynke Bakker heeft in oude stukken gelezen dat experts publicatie af raden. Het zou te 
weinig informatie geven.  
 
Sportfokwaarden:  
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De sportstanden worden eens per kwartaal bijgewerkt. De planning is om deze gegevens 
volgend jaar te verwerken in de totaal index.  
 
Fokvereniging:  
Integratie buitenland wordt beoordeeld. De structuur moet duidelijk worden gemaakt. Ook 
de autonomietijd van de fokverenigingen zijn lopende discussies. Structuurcommissie.  
 

8. Benoemingen 
Roelof Bos geeft een toelichting, 
Dit is voor de ledenraad om over te besluiten.  
 
- Ledenraad 
Niet van toepassing voor It Fryske Hynder. 

 
 Voordracht vanuit bestuur: 
 - Fokkerijraad 
 Aftredend:  Laurens van der Meer, Jan van Weperen, Udo de Haan. 
 Voordracht: Hans Boersma, Peter Spahn en Tjitse Bouma. 
 

- Hengsten(her)keuringsjury 
Voordracht: Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Reijer van Woudenberg (Ellen van Gastel 
aspirant HKC lid).  
Voordracht: Sabien Zwaga, Bart Bax, Jan Hellinx 
 
- Verrichtingsjury 
Ito Werkman en Jos van der Wal.  
 
Toevoeging:  
Er zijn door het bestuur 2 aspirant inspectieleden benoemd:  Manuel Gasseling en Popke van 
der Meulen. Wil Thijssen wordt senior jurylid.  
 

9. Herformulering KFPS-fokdoel 
 Roelof Bos geeft een toelichting.  

Vragen/opmerkingen: 
 
Harrie Draaijer wijst op het punt Exterieur: De hals is verticaal. Hij vraagt om dat  te 
omschrijven als verticale richting. Een verticale hals is ras typisch maar niet functioneel.  
 
Gezondheid en vitaliteit: Naar aanleiding van minimaliseren erfelijke afwijkingen wordt 
opgemerkt dat ondanks dat nog wel wordt gefokt met dragers van dwerg en waterhoofd. De 
verantwoording daarin mist. Risicoparing kan worden uitgebannen. Gevraagd wordt naar een 
doel, wanneer dat wordt opgepakt. Voor nu is het uitbannen te vroeg. 
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat van de zes goedgekeurde hengsten er drie waren met 
dragerschap voor afwijkingen. Twee van waterhoofd en een van dwerg. 
Verantwoordelijkheid van eigenaren wordt gevraagd. Niet alle merries zijn getest op het 
moment van dekking.  
Annemiek Mandemaker vraagt eerst het Kentucky onderzoek (aorta en slokdarm) af te 
wachten en dan te kijken wat er mee te doen.  
Frans Smits merkt op dat er elk jaar veulenboek hengsten worden aangewezen in het  
buitenland. Een drager komt niet in het buitenland ter dekking.  
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Jaap Boersma: Bij het fokdoel moet het exterieur functioneel zijn. Waarom wordt er niet 
gesproken over de lengte en breedte van de kaken. Streven naar een bepaalde breedte. Dit is 
belangrijk voor gebruik.  
 
Tjitse Bouma vraagt de lijst met punten te wijzigen op basis van prioritering. Punt 4 
verplaatsen naar punt 1 en karakter op punt 2.  
De opmerking wordt meegenomen door het bestuur. 

 
10. Hengstenkeuringsreglement: integratie diverse reglementen hengstenselectie 
 

10.a.  Wijzigingen reglement hengstenkeuring 
Art. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 
Nynke Bakker geeft een toelichting.   
Vragen/opmerkingen: 
 
Wat zijn argumenten om hengsten, geboren na 1 juli, toe te laten tot een 

 hengstenkeuring? Is dat goed vanwege het dierenwelzijn? 
Het zal niet veel verschil maken of de regel er al dan niet in staat. Het zou voor een kleine 

 groep zijn. 
Als een paard te jong naar de keuring wordt gebracht dan is er een kans dat deze niet juist 

 wordt beoordeeld. Dat werkt ontmoedigend.  
Voor Welzijn, ook vanuit de koepel fokkerij is er een welstandscommissie die daarnaar kijkt. 

 Er zullen stamboek breed eisen worden opgesteld.  
 
Verkort onderzoek: art 13, beoordeling enz. Daar is de sportaanleg weggelaten. Daar draait 
het om bij het verkort onderzoek; er wordt eerst gekeken wat de sport van het paard is. Is 
deze het waard om in aanmerking te komen voor andere kenmerken. Gevraagd wordt 
sportaanleg terug te plaatsen.  
 

 10.b.  Wijziging huishoudelijk reglement artikel 106 
Jaap Boersma wijst op de tegenstrijdigheid tussen punt 13.3 van het 
hengstenkeuringsreglement over besluitvorming aanwijzing herkeuringscommissie en over 
art. 106 punt 14 in het huishoudelijk reglement. Nynke Bakker bevestigd dit. Er wordt 
aandacht aan gegeven. 
  
Jaap Boersma is blij met Art. 20 van het hengstenkeuringsreglement ten aanzien van taken 
en bevoegdheden van de hengstenselectie. Er wordt daarbij verwezen naar Art. 106 in het 
huishoudelijk reglement. In Art. 7 gaat over de nieuwe hengstenkeuringscommissieleden 
maar bij punt 8 wordt gesproken over: ‘met de mogelijkheid van’. Dat kan eenzelfde situatie 
geven die er geweest is. Er zou een moverende reden moeten zijn voor bestuur en directie 
om een lid voor herbenoeming voor te dragen.  
Nynke Bakker vult aan dat er momenteel iemand bezig is om dit artikel beter vast te leggen. 
Het huishoudelijk reglement is vastgesteld maar verdiend mogelijk aanpassing. 
 
Art. 18 Cornage: Tjitse Bouma zou een amendement willen invoeren dat het moment voor 
cornage onderzoek niet bij de voorrijdagen maar gelijk met het spermaonderzoek kan 
plaatsvinden. Sabien Zwaga weet dat bewust is gekeken naar een goede balans tussen 
hoeveel data dit kan geven en voor hoeveel hengsten dit relevant zou zijn. Je kunt niet 
onbeperkt scopen. Alle paarden scopen is niet haalbaar.  
 
De vergadering stemt in met de punten 10.a en 10.b als de genoemde opmerkingen 

 worden meegenomen.  
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11. Registratiereglement: wijziging normering sportpredicaat 
 Nynke Bakker geeft een toelichting.  

Johanna Faber stelde hier schriftelijke vragen over. Ze vindt niets terug over het 
sportpredicaat Tuigen. De voorwaarden zoals ze nog op de website van KFPS vermeld staan 
kloppen dan niet meer. Ze raadt aan dat KFPS hier naar gaat kijken.  
De aanpassing komt in een volgende vergadering terug.  

   
12.  Keuringsreglement: uitgestelde keuringsdatum zogende Ster- en Kroonmerries 
 IBOP einde jaar:  

Hengsten kunnen vanaf tweeëneenhalf jaar worden ingezet en getraind. Dan mogen ze ook 
de ABFP-test in. Om de fokkerij en de IBOP te promoten lijkt het handig vanaf 1 oktober ook 
IBOP in te stellen voor driejarige merries.   
Sabien Zwaga: Dit punt wordt besproken.  

 
Nynke Bakker geeft een toelichting op de enquête.  

 Vragen/opmerkingen:  
Jaap Boersma: Er was sprake van opnieuw opstarten van Indoor Friesland in combinatie met 
de centrale keuring. Reactie Nynke Bakker: Dat is in oktober. De vraag is of we dit later 
willen.   

 
13. Evaluatie keuringsseizoen 2021  
  Sabien Zwaga geeft een toelichting. 
   
14. Rondvraag 
 Naamgeving Friese paarden: Een van de hengsten die  goedgekeurd is draagt de naam Faust.  
 Dit is geen Friese naam. Het was traditie om binnen het stamboek Friese namen te geven. Bij 
 inschrijving bepaalde het stamboek de naam op basis van vier voorgestelde namen.  

Hier wordt een notitie van gemaakt.  
 

Zijn er introductiedagen voor nieuwe bestuursleden?  
Wel voor ledenraadsleden. Dit is een gewijzigd punt uit het afgelopen jaar.  
Kaderdagen: Deze worden breder gemaakt, met toevoeging van jury, inspectie et cetera.    
Afgelopen keer was alleen met bestuur, staf en ledenraad en was gericht op cultuur.  

 
Bouwe de Groot stuurde een brief met vragen:  
1. Wat is cornage en wanneer wordt dat al/niet goedgekeurd.  

Cornageonderzoeken worden beoordeeld door een speciale commissie. Een landelijke 
commissie bekijkt de beelden en die besluit.  

2. Stoelnummers, kan er via fokverenigingen per blok worden ingeboekt?  
Dit is een voorstel.  

3. Verjonging binnen de keuringen is mooi maar informatie overdracht is ook belangrijk. 
Dat kan via vrijwillige commissies, die dan mensen kan aanwijzen met veel kennis van het 
stamboek.  
Nynke Bakker zegt dat hieraan wordt gewerkt. Voor de komende eerste bezichtiging zijn 
hiervoor mensen gevraagd, de informatie wordt gedeeld via de speaker.  

 
 In de Phryso wordt bij de veulenrapportage veel sabelbenigheid genoemd. Daar moet 
 serieuze naar worden gekeken. Het verontrust.  
 

Sabien Zwaga benoemd dat na de roerige tijden, de mensen van kantoor en bestuur enorm 
hard werken. Juryleden en inspectie voelen steun en ervaren dat zaken goed en transparant 
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worden neergezet. Het is nog niet geheel zichtbaar voor de buitenwereld maar zal later 
vruchten afwerpen. 

 
15. Sluiting 
 De voorzitter stelt vast dat er veel zaken zijn besproken. Punten voor de Ledenraad neemt hij 
 mee om binnen de Ledenraad te bespreken. Informatie wordt gedeeld.  

Hij dankt de vergadering voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.30 uur.  
 


