
Regiovergadering najaar 2021 
Datum: 08-11-2021 
Opkomst leden: 8 
Aanwezig vanuit KFPS: Jan Raaijmakers, Jan Hellinx 
Afwezig met kennisgeving: Imke Leemans, Sandra Janssen, Gonnie Schulte, Boudewijn Sengers, Heidi 
van Rooijen, Jos en Mia Bos, Willemiek van Deutekom-Eijsbouts, Mascha van Poppel 

 
1. Opening  

De vergadering wordt geopend door Frank van den Boogaert om 20:13. Hij heet iedereen welkom.  

 

2. Mededelingen 

Jan Raaijmakers stelt zichzelf voor, hij zal ons vanavond wegwijs maken in het stamboek, fokkerijraad 
en belangrijke cijfers van het KFPS. Daarnaast wil hij mededelen dat er door Mastenbroek onderzoek 
is gedaan en hieruit is gebleken dat er door de oude hengstenkeuringscommissie reglementair geen 
fouten zijn gemaakt, ook in de ledenraad is dit niet gebeurd, ook zij zijn namelijk niet op de stoel van 
het bestuur gaan zitten. Het is mis gegaan in de communicatie. Het bestuur heeft namelijk niet de 
weg kunnen vinden naar de ledenraad in de communicatie en daar zaten de grote problemen.  

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

4. Actuele zaken 

- We zijn op dit moment bezig met afronden van het Centraal Onderzoek. Zaterdag rond de middag 
(13-11) wordt bekend welke hengsten dekhengst worden. In totaal zijn er 5 hengsten aangewezen. 
Dit zijn er niet veel maar wij vinden dat de dekhengsten duidelijk van meerwaarde moeten zijn op de 
merries.  

- Ruim 300 hengsten hebben zich opgegeven in Harich. We gaan hetzelfde te werk als vorig jaar, er 
wordt voor de middag een groep en na de middag een groep gekeurd.  
Anita van Kempen: Is dit toegankelijk voor publiek? 
Jan Raaijmakers: Zoals het er nu uit ziet wel.  

- We kijken naar een andere locatie voor het kantoor van het stamboek. Het leeft een beetje uit in 
Drachten.  

- 13, 14 en 15 Januari is de hengstenkeuring. Hoe deze er precies uit zal zien hangt af van COVID-19. 
Als de 1,5 meter maatregel vrijdag (12-11) terug komt zal de Friesian Proms helaas niet door kunnen 
gaan.  
Anita van Kempen: Als het niet doorgaat is er dan een vergoeding? 
Jan Raaijmakers: Daar hebben we het nu nog niet over gehad want we hopen dat het doorgaat maar 
mocht het niet doorgaan dan zal er altijd iets in de vorm van vergoeding of kaartjes voor volgend jaar 
geregeld worden.  



- We krijgen versterking bij de stamboekzaken per 1 december. Greetje Swart wordt de nieuwe 
Manager Keuringszaken. Daarnaast komt Arie Hamoen het team versterken als Coach – 
ervaringsdeskundige. Hij heeft onder anderen jarenlange ervaring bij het KWPN en wij willen daar 
graag gebruik van maken. Hij zal Greetje steunen maar is coach van het hele team inclusief inspectie 
en MT. 

 

5. a. Vaststellen verslag vorige vergadering 

Anita van Kempen: Ik wil nog even terug komen op punt 8b, is die zaak met advocaat over 
afstamming al afgehandeld? 
Jan Raaijmakers: Nee dat loopt nog, daar kan ik op dit moment verder nog niks over zeggen.  

Anita van Kempen: punt 12, de keuring bij de Nieuwe Heuvel, wordt daar nog iets mee gedaan?  
Jan Raaijmakers: Het is in elk geval niet acceptabel.  
Marina Bekx: Was dit niet bij hun ook een noodsprong?  
Jan Raaijmakers: Dat zou best kunnen. Er wordt over gesproken.  
 
     b. Terugkoppeling verslag LR vergadering door een van de ledenraadsleden uit de regio  

Hans Hurkmans stelt zich voor. Hij zit sinds een jaar in de ledenraad. Het is de bedoeling dat Marina 
en ik in de toekomst de leden blijven steunen. Het verslag dat in de Phryso staat is redelijk compleet 
denk ik. Mochten er vragen zijn hoor ik dat graag. 

Er komen geen vragen vanuit de aanwezigen.  

 

6. Financiën 
    a. Begroting 2022 

2021 zal financieel gezien een slecht resultaat geven, volgens de begroting is dat rond de -€350.000. 
Dit verlies kunnen we gelukkig wel opvangen want het KFPS is een financieel gezonde vereniging. 
2022 ziet er beter uit en het is gelukt om een sluitende begroting aan u te kunnen presenteren. 
Verder zijn de primaire inkomsten (contributie, registraties en keuringen) stabiel, hier zit zelfs een 
lichte groei in. Wel blijft er de onzekerheid in verband met COVID-19. De doorgang van de 
hengstenkeuring en Friesian Proms maar ook de buitenlandse keuringen hangen daar vanaf. De 
hengstenkeuring zal desnoods weer doorgaan zonder publiek als dit niet anders kan. Verder was er 
afgelopen jaar geen afdracht van het dekgeld. In 2022 komt in plaats van de afdracht van het dekgeld 
de registratiekosten. Dat bedrag is nagenoeg hetzelfde. De keuringsopbrengst is hopelijk aankomend 
jaar een beetje meer, zo ook het DNA onderzoek. Gelukkig stijgt de kaartverkoop nu ook weer.  
Anita van Kempen: Met betrekking tot de registratiekosten, lijkt me een goed idee om dat goed te 
communiceren naar de leden. Anders weten ze volgend jaar niet meer waarom ze een rekening 
krijgen.  
Jan Hellinx: Daar houden we rekening mee, bedankt voor de tip.  

Verder zal er in 2021 en mogelijk nog in 2022 sprake zijn van personeelswisselingen, de verwachting 
is dat dit met gelijk budget doorgezet kan worden. Afgelopen jaar is er veel ingezet op digitalisering, 
dit zal doorgezet worden. Zo ook de streaming van de keuringen en de collegetour. 

 



    b. Vaststellen contributie en tarieven 2022 

Vanuit Governance onderzoek is naar voren gekomen dat het KFPS duur werd gevonden. Er zijn 
echter maar weinig stamboeken die vergelijkbaar zijn qua ontwikkeling met het KFPS en ontwikkeling 
kost geld. Na het Governance onderzoek is benchmark onderzoek uitgevoerd en dit bevestigd het 
beeld wat uit het Governance onderzoek kwam niet. Vergelijkbaar met het KFPS is het KWPN dus dit 
stamboek is voor het onderzoek gebruikt. Wel werden er een aantal verschillen geconstateerd en 
hiervoor zijn voorstellen:  

- Verlagen van de administratiekosten bij verkoop, van €31,80 naar €19,80 
Dit ligt in lijn met de overschrijvingskosten voor de koper.  

- Verlagen van IBOP €159,- naar €89,- 
Nieuwe prijs ligt meer in lijn met andere stamboeken en stimuleert tevens selectie op 
gebruik.  

- Verhogen van inschrijving stamboekhengst van €784,90 naar €3772,50 
Hierbij vervalt nabetaling van CO van €1353,40 niet duurder is dan andere vergelijkbare 
stamboeken. We vinden dat een dekhengst dat waard moet zijn.  

Dit zijn nu nog allemaal voorstellen waarover gestemd zal gaan worden.  
Jeanne Korten: Gaat het dan ook meer geld kosten als een dekhengst overgeschreven wordt?  
Jan Raaijmakers: Nee, dat maakt geen verschil met een merrie.   

7. Jaarplan 2022 

We hebben een aantal punten van 2021 in het jaarplan 2022 zitten. De prioriteiten lagen afgelopen 
tijd bij andere zaken. Het is geen definitief plan, het kan vanuit de regio worden aangevuld of 
gewijzigd.  
 

 De website verder ontwikkelen, hier zijn het afgelopen jaar al stappen in gezet en daar willen 
we graag mee door gaan. Daarnaast zijn we aan het kijken of er de mogelijkheid is tot 
verkoopondersteuning. Op dit moment hebben wel de KFPS marktplaats, maar we willen 
meer gaan betekenen.  
Wil Thijssen: Dat is wel een gevaarlijk terrein hé, wanneer je teveel tussen twee partijen gaat 
zitten neem je een behoorlijk risico. 
Jan Raaijmakers: Daar zijn we ons bewust van. We kijken wat er binnen onze mogelijkheden 
ligt zonder hierin teveel risico te nemen.  

 Op dit moment loopt er een onderzoek naar trainingsbelasting. Tijdens de verrichting is 
gebleken dat de hengsten steeds vermoeider werden. Om die reden worden de hengsten nu 
nog maar om de dag getraind. We zijn nu bezig met vervolgonderzoek en het valt op dat de 
paarden door de maatregelen die genomen zijn al veel fitter lijken dan vorig jaar. Er wordt 
gekeken of de resultaten voldoende effect hebben en de resultaten zullen in 2022 besproken 
worden.  
Hans Hurkmans: Zie je hierin ook nog verschil tussen de 3- en 4 jarigen?  
Jan Raaijmakers: Nee, dat zien we niet.  
We zien wel verschillende paarden die al overtraind zijn wanneer ze aangeleverd worden. Dit 
zal ook met de trainingsstallen besproken worden.  
Wil Thijssen: Dat is ook wel het risico van de voorrijdagen.  
Jan Raaijmakers: Dat klopt maar dat wil niet zeggen dat mensen zelf zo intensief moeten 
gaan trainen. De mensen die overtrainde paarden aanleveren worden hierop aangesproken.  
Anita van Kempen: Ik sta helemaal achter dit onderzoek, ik vind dat je zulke dingen ook door 



moet trekken naar de ABFP-testen.  
Jan Raaijmakers: De ABFP-testen zijn weer een andere discussie, daar worden ook merries 
aangeleverd van 3 jaar. We willen nog niet op de zaken vooruit lopen. Als we meer 
informatie hebben komen we hierop terug.  

 De hengstencompetitie herintroduceren, zodat ook de minder bekende hengsten weer meer 
gezien worden.  

 Diverse onderzoeken uitvoeren: 
- Een onderzoek over levensduur/duurzaamheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een 
student. Steekproefsgewijs willen we veulens op de keuringen bekijken samen met de 
moeders en hun ontwikkeling gaan volgen.  
- Een langdurig lopend onderzoek over in welke mate DFI de bevruchting beïnvloed zodat 
hier op termijn mogelijk op geselecteerd kan worden. Op dit moment zijn er nog hengsten 
waarvan het spermaonderzoek goedgekeurd wordt maar die vervolgens toch niet goed 
vruchtbaar blijken te zijn.  
- Onderzoek naar aangeboren afwijkingen: Slokdarm, Aortaruptuur, staart- en manen 
exceem en cornage.  

 Wedstrijdgegevens toevoegen aan de fokwaarden, helaas hebben we daar het afgelopen jaar 
nog geen tijd voor gehad dus dat zouden we graag dit jaar doen.  

 Er wordt een programma ontwikkeld, zodat je nog beter kan selecteren/filteren op 
dekhengsten. Hierin komen zowel de fokwaarden als inteelt als verwantschap te staan.  

 Er wordt door de werkgroep fokkerijraad meer gefocust op karakter omdat dat een 
belangrijk kenmerk van het Fries paard blijft.  

 Er wordt ook een mijnKFPS  App ontwikkeld. Deze zal in 2022 geïntroduceerd worden. 
 In proces met de buitenlanden (World Friesian Horse Organisation) 
 Bestuursleden van het KFPS kiezen werd in het verleden gedaan door de ledenraad. Ons 

voorstel is dat daar vanaf nu minimaal één iemand van het bestuur bij moet zijn. Nog beter 
lijkt het ons als de kandidaat voorgedragen wordt aan de ledenraad door het bestuur. Er 
wordt aandacht besteed aan het communicatiebeleid en daarnaast zijn we bezig met het 
geschenkenbeleid. Er mogen geen geschenken meer gegeven en aangenomen worden in 
verband met belangenverstrengeling. Daarnaast zijn we bezig met een talentenplan voor 
juryleden en er wordt nagedacht over samenwerking met een ander stamboek. 

 

8. Benoemingen 
 
Ledenraadslid aftredend TJ. Bosma 
 
    Voordracht vanuit bestuur:  
    Fokkerijraad 
Aftredend: L. van der Meer 
Aftredend: J. van Weperen 
Aftredend: U. de Haan 
Voordracht: H. Boersma 
Voordracht: M.P. Spahn 
Voordracht: Tj. Bouma     

 
 



 
    Hengsten(her)keuringsjury 
Voordracht: P. Bergsma, C. Terpstra, R. van Woudenbergh en E. van Gastel (aspirant) 
Voordracht: S. Zwaga, J. Hellinx, B. Bax 
 
    Verrichtingsjury 
Voordracht: I. Werkman 
Voordracht: J. van der Wal 

Per 1 januari 2022 gaan we twee juryleden benoemen tot aspirant inspecteur  t.w. Popke van der 
Meulen en Manuel Gasseling. Wil Thijssen wordt senior jurylid.  

 

9. Herformulering KFPS-fokdoel 

Elke 10 tot 15 jaar maken we een nieuwe formulering van het fokdoel. Wij vinden vooral dat karakter 
hoger gewaardeerd moet worden. Topsport is een mooie bijzaak, maar zeker geen hoofddoel. Het 
fokdoel is een ideaalbeeld, geen enkel paard voldoet hier helemaal aan. In het nieuwe fokdoel ligt 
raskenmerk en exterieur nu volledig gelijk aan karakter. Voorheen was dit 60/40. Daarnaast zijn 
gezondheid en levensduur geformuleerd als basisvoorwaarden en hebben daarmee een hoge 
prioriteit.  
Vanuit de zaal komen er meerdere opmerkingen van verschillende mensen. De strekking is dat ze de 
omschrijving van het fokdoel nog niet goed vinden. Dit had anders verwoord moeten worden.  
Jan Raaijmakers: Zet de opmerkingen op de mail, het nieuwe fokdoel is nog niet definitief en de 
omschrijving kan nog aangepast worden.  

 

10. Hengstenkeuringsreglement: integratie diverse reglementen hengstenselectie  
 
      a. Wijzigingen reglement hengstenkeuring 
Verschillende reglementen zijn samengevoegd tot één reglement en daarnaast is er een 
uitvoeringsbepaling ten behoeve van een juiste uitvoering. In de wijzigingen zijn de 
integratievoorwaarden van het Centraal Onderzoek meegenomen. Daarnaast moeten er nu bij de 
goedkeuring ook 2 bestuursleden aanwezig zijn. Er zal nu ook een publicatie en eindrapport 
plaatsvinden binnen een week na goedkeuring. Verder zal er vervroegd onderzoek naar cornage 
gedaan worden.  

       b. Wijziging huishoudelijk reglement artikel 106 

In het huidige reglement is het advies van de hengstenkeuringscommissie bindend. Het advies 
rapport bevatte echter twee onderdelen waarop het bestuur het bindende advies niet hoeft over te 
nemen. Als het namelijk in strijd is met het algemeen belang of in strijd is met het fokdoel. Het eerste 
advies is meegenomen in het huishoudelijk reglement maar het tweede advies gaat volgens het 
bestuur te ver. Een hengst kan nooit helemaal voldoen aan het fokdoel.  
Wil Thijssen: Ik had verwacht dat er nog meer veranderd zou zijn, de verrichtingsjury is nu centraal in 
het Centraal Onderzoek. Terwijl het in de praktijk andersom is.  
Jan Raaijmakers: We komen daar later op terug, dat moet nog aangepast worden in de statuten. 

 



11. Registratiereglement: wijziging normering sportpredicaat 

Het reglement voor de normering van het sportpredicaat is aangepast. Er zijn 3 disciplines bij het 
mennen, deze zullen vanaf nu alle drie door hetzelfde paard gereden moeten worden voordat het 
sportpredicaat behaald wordt.   

 

12. Keuringsreglement: uitgestelde keuringsdatum zogende Ster- en Kroonmerries 

Er is nu een uitbreiding voor zogende merries. De merries die na 30 april veulen mogen nu naar een 
extra late keuring, dit zal een stamboekkeuring zijn na de Centrale Keuring. Dit is alleen voor zogende 
Ster of Kroonmerries. Het stimuleert de fokkerij voor merries die nog naar de keuring moeten.  Deze 
merries die een eerste premie halen kunnen naar een te organiseren promotiekeuring. 

 

13. Evaluatie keuringsseizoen 2021 

Naar de mensen die met hun paarden naar de  keuring zijn geweest zijn enquêtes verstuurd. Er zijn 
er 600 ingevuld.  In 2021 waren er 30 locatiekeuringen, 10 fokdagen en 5 stamboekkeuringen. Uit de 
enquêtes blijkt dat driekwart van de deelnemers tevreden is over de locatiekeuringen. De fokdagen 
werden ook door bijna driekwart goed beoordeeld. Voor volgend jaar kiest met volwassen paarden 
37% voor een locatiekeuring, 19% voor een fokdag en 24% voor zowel een locatiekeuring als een 
fokdag. Voor volgend jaar met de veulens kiest 34% voor een fokdag, 26% voor een locatiekeuring en 
17% voor zowel een locatiekeuring als een fokdag.  

Er zijn nog suggesties gedaan:  
- Geen commentaar, ga zo door!  
- Blind keuren. Dit wordt al gedaan.  
- Live stream laten staan, er is besloten dat we dit nog een jaar blijven doen.  
- Positieve toelichting bij de paarden.  
Marina Bekx: een te positieve toelichting is ook niet goed want dan heb je hoge verwachtingen en 
dan krijg je vervolgens een 3e premie.  
- Meer uniformiteit en bijscholing van de juryleden. Er wordt al ontzettend veel tijd besteed aan 
afstemmingsbijeenkomsten en bijscholingen.  

 

14. Voorstel keuringen 2022 

We willen locatiekeuringen houden van 15 april t/m 21 juni. Er mogen maximaal 2 locatiekeuringen 
per trainingsstal gehouden worden en er zullen dan gemiddeld 2 locatiekeuringen per week zijn. Er 
moeten minimaal 25 en maximaal 40 paarden meedoen. De rubrieken zullen zijn 3 jaar en oudere 
veulenboekmerries/ruinen, 4 jaar en oudere stamboekmerries/ruinen, 3 jaar en oudere 
veulenboekhengsten en veulens mogen eventueel ook naar locatiekeuringen.  
Anita: Een minimaal aantal is wel een risico. Op het moment dat een trainingsstal paarden in training 
heeft en locatiekeuring gaat niet door heeft fokker kosten zonder keuring.  
Jan Raaijmakers: De trainingsstallen kunnen ook verder vooruit plannen.  

Stamboekkeuringen willen we ook plannen van 15 april t/m 21 juni. Er zullen er 3 of 4 door heel 
Nederland zijn dus Limburg zal samen met Zuid in Boxtel hun keuring moeten organiseren omdat 
deze locatie gunstiger ligt voor de trainingsstallen.  



De fokdagen mogen georganiseerd worden in eind juni, juli en augustus. De rubrieken hier zullen zijn 
3 jaar en oudere veulenboekmerries/ruinen, 4 jaar en oudere stamboekmerries/ruinen en veulens en 
de primering van enters twenters, stermerries, kroonmerries en modelmerries.  
Marina: Als de stamboekkeuring uitgeschreven is, gaat die dan ook door?  
Jan Raaijmakers: de stamboekkeuringen die uitgeschreven zijn moeten doorgaan dus die gaan door. 
Wil: Bij De Twaalf baalde er nogal wat bestuursleden over de hoeveelheid locatiekeuringen waardoor 
er minder leden op de stamboekopnames en fokdagen kwamen.  
Jan: Dat begrijp ik maar we moeten ook de leden tegemoet komen, we hebben nu de grens van 2 
locatiekeuringen per trainingsstal. We hopen dat we zo een mooie middenweg hebben.  

 

15. Cijfers evaluatie keuringen 

Veulenprimering 
Er zijn ongeveer 2400 veulens geboren en bijna 1000 veulens gekeurd. De veulens worden dus weer 
goed vertegenwoordigd op de keuringen. Er was dit jaar een mooie evenredige verspreiding van 
predicaten bij de veulens. 20% Kreeg een 1e premie, 55% kreeg een 2e premie, 21% kreeg een 3e 
premie en 4% kreeg geen premie. 2/3 Van de veulens was op de fokdag en 1/3 op de veulenkeuring.  
Anita van Kempen: Ik schrik van de aantallen. Ik vind dat er weinig veulens geboren worden.  
Jan Hellinx: Ja ik denk dat daar ook een uitdaging ligt voor de fokdagen en het stamboek om het 
interessant te maken veulens te fokken.  

Primering 3 jarigen  
Afgelopen jaar zijn er veel 3 jarigen gekeurd, we zien hierin een stijging. De locatiekeuringen brengen 
teweeg dat er meer 3 jarigen op de keuring komen. Het sterpercentage afgelopen jaar ligt op 45%, 
gemiddeld ligt dit op 1/3. Van de 1e premies is 23% Voorlopig Kroon geworden. Er zit weinig verschil 
in de beoordelingen tussen de fokdagen en de locatiekeuringen. Het lijkt erop dat de mensen dus 
bewust de betere paarden bewaren voor de fokdagen.  

4-6 Jarige Stermerries  
Vorig jaar waren er iets meer gekeurd, dit jaar zijn er 10% meer 1e premies gegeven. Van de 39 1e 
premie merries is 23 Kroon geworden.  

7 Jaar en oudere Stermerries 
Het afgelopen jaar zijn er 23 gekeurd, dit zijn er wat minder dan vorig jaar. 5 hiervan hebben een 1e 
premie ontvangen, 3 zijn Kroon geworden.  

Kroonmerries 
Er zijn er 41 gekeurd. 68% Heeft een 1e premie gekregen. De cijfers zijn redelijk gelijk gebleven.  

Paarden op de Centrale Keuring 
In 2020 hebben we geen centrale keuring gehad. De rubrieken veulens, enters en twenters zijn 
redelijk gelijk gebleven. Er waren iets meer 3 jarigen afgelopen jaar. De groepen 7 jaar en ouder en 
Kroonmerries waren afgelopen jaar iets kleiner. De 4 tot 6 jarigen, Model en ruinen zijn gelijk 
gebleven.  

Paarden Kroon en Model op CK 2021  
Afgelopen jaar was er een beetje dezelfde trend als vorige jaren. Wij zijn er voorstander van dat de 
paarden op twee momenten beoordeeld moeten worden in plaats van op de locatiekeuring in een 
moment. Als ze op twee verschillende momenten beoordeeld moeten worden krijgen we een beter 
beeld van de paarden.  



Herkeuringen 
De aantallen die herkeuringen aanvragen worden minder, dat is positief. Mensen kunnen dus 
instemmen met de resultaten. De percentages van predicaten die omhoog of omlaag gaan op de 
herkeuring blijven beide op hetzelfde niveau als voorgaande jaren.  

 

16. Versterken KFPS  

Dit is een belangrijke sheet over onze waarden en gedrag om het KFPS te versterken. We willen graag 
het verleden een klein beetje achter ons laten en op een plezierige manier de toekomst in.  
Anita van Kempen: Misschien goed om de volgende keer elk ballonnetje apart in een sheet toe te 
lichten.  
Jan Raaijmakers: Ik neem het mee voor andere regiovergaderingen. Deze sheet komt ook met 
toelichting in de Phryso.  

 

17. Rondvraag 

Maria van Driel: Wanneer weten we of stamboekkeuring doorgaat? We moeten op tijd reserveren bij 
de Peelbergen.  
Jan Raaijmakers: In januari hebben wij overleg en daarna laten we het snel mogelijk weten.  

Anita van Kempen: Hoe is het nu geregeld in het bestuur?  
Jan Raaijmakers: In principe zou ik nu aftreden maar er is gevraagd of ik nog een half jaar langer wil 
blijven. Als de ledenraad voor stemt zal ik dit doen. Roelof wil dit eventueel ook doen. In het belang 
van de zaken die nu lopen is dit beter.  

Wil Thijssen: We hebben straks veel fokkerijzaken besproken. Gaat Ids hier nog een rol in spelen of 
wie gaat deze rol invullen?  
Jan Raaijmakers: Als er behoefte aan is kunnen wij Ids inschakelen. We kunnen ook altijd een extern 
persoon inhuren.  
Wil Thijssen: Het is wel belangrijk dat de kwaliteit op het gebied van fokkerijzaken gewaarborgd 
wordt.  

 

18. Sluiting 

Frank van den Boogaert dankt iedereen hartelijk voor zijn of haar komst en sluit de vergadering om 
22:40. 

 


