
Notulen Najaarsledenvergadering  maandag 5 november 2018  Wolfshoeve Training, Hoogerheide 
 
Aanwezig: bestuursleden Marie-Louise, Ingrid, Jeroen, Brecht, Arie, Judith.  
 
1. Opening 

 Voorzitster heet iedereen welkom.  
 
2. Notulen najaarsvergadering 2017 

De notulen van vorig jaar liggen ter inzage op tafel. Er zijn geen op-  of aanmerkingen dus de notulen zijn bij        
deze als zodanig vastgelegd.  

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen  
 

4. Financieel verslag 2018  Wil Haarman  
 

5. Verslag keuringsseizoen regio Regio inspecteur Toine Hoefs   
 

6. Verslag fokkerijraad Ralph van Venrooij   
 

7. Korte evaluatie 2018 
 
6  maart: Competitie vrij-springen voor 3 jarige paarden 
Dit jaar werd de competitie vrij-springen voor het eerst gehouden bij de Wolfshoeve Training in 
Hoogerheide. De jury bestond uit Boudewijn Schepers en Mark van Dijck. De opkomst was groot met 
talentvolle paarden. Het was een succesvolle avond voor Stal de Roover die er met de 1e en 3e prijs 
vandoor ging.  De 1e prijs was voor Kolaris v. Freedom x Cantos en de 3e prijs was voor Keyphonie v. Gullith 
HBC x Vingino. Een mooie 2e prijs was er voor Kavella v. Gullith HBC x Cartano gefokt en in eigendom van 
Tim Koch en Danielle van Dijke. Alle paarden werden door DigiShots op de foto gezet.  

 
11 mei 2018: Van de Bron naar de Top CH Halsteren 
Dit jaar vond deze informatieve en educatieve avond waarin de relatie met het KWPN paard in de KNHS 
sport uitgelegd wordt plaats tijdens CH Halsteren op Fort de Roovere. Deze bijeenkomst telde mee voor 
licentiepunten voor springjuryleden en instructeurs. Gastsprekers waren Pieter Kersten en Ingrid 
Sonneveld. Er werden paarden getoond van verschillende leeftijden, afstamming en africhtingsniveau. In 
groepjes van twee kwamen de combinaties de baan in van ongeveer dezelfde leeftijd of africhtingsniveau, 
eerst de jongere/minder ervaren paarden, tot de paarden die al op 1.30m niveau of hoger lopen. Pieter gaf 
toelichting op het exterieur en afstamming. Na het springen van het eerste parcours werd besproken hoe 
de paarden het beste begeleid kunnen worden in de training/opleiding en waar de ruiters/amazones op 
moeten letten. Vervolgens werd hetzelfde parcours nog een keer gesprongen en bij een aantal combinaties 
zag je al grote verbeteringen tegenover het eerste parcours. Het was een zeer interessante en leerzame 
avond op een mooie locatie met een gezellige sfeer.  
 
26 juni: Lokale stamboekkeuring Oosteind 
Op dinsdag 26 juni was de lokale keuring voor zowel spring- als dressuurpaarden. Dit jaar wederom bij 
Manege Buitenhorst in Oosteind, waar we heel hartelijk werden ontvangen en alles er weer top uit zag.  
Verder commentaar hierover tijdens deze vergadering door de regio inspecteur. 
 
14 juli:  Centrale keuring Regio Noord Brabant De Mortel 
De Regio organiseerde op zaterdag 14 juli de centrale keuring voor de Regio Noord Brabant voor de tweede 
maal in de Mortel. Een uitstekende accommodatie voor de Centrale keuring. Goede bodems en parkeer- 
gelegenheid. Het was een hele warme dag, maar dat hield de topprestaties van onze West-Brabantse 
fokproducten niet tegen. De eerste kampioen hadden we bij de springveulens; Newroel v. Hardwell x Verdi 
gefokt door H. de Roover uit Strijbeek. Later werd Kiss Me Set v. Fellini x Florencio gefokt door A. Pertijs uit 
Etten-Leur het kampioenslint omgehangen bij de driejarige dressuurmerries.  



Er was die dag ook een prachtig moment voor Wil Haarman, hij werd verrast met de hart van Brabant Cup.  
 

 
2 november: Young Dressage Talents 
Vrijdag 2 november was het KWPN Young Dressage Talents 2018 bij de familie Jespers in Oosteind. De 
locatie zag er weer top uit en er waren maar liefst 100 aanmeldingen waarvan 35 vierjarigen en 65 
driejarigen. De jury bestond uit Johan Hamminga en Borja Carracosa Martinez, die de paarden op een 
positieve manier beoordeelden. Het was een zeer geslaagde dag en we hebben hele fijne, kwaliteitsvolle 
paarden in de baan gehad. 

 
Uitslag 4 jarigen: 
1e  Renate van Uytert- van Vliet met Johnny Depp v. Bordeaux x Jazz 
2e  Geert-Jan Raateland met Salvador v. Sezuan x Sandro Hit  
3e  Dominique D'Hoore- van der Horst met Wolfshoeve's Dana Vita v. Danone I x Abanos  
Uitslag 3 jarigen: 
1e  Franka Loos met Kenzie D v. Fairytale x Voice 
2e  Franka Loos met Koeka Matcha JCS v. Everdale x Tuschinski  
3e  Sjuul Spelt met K v. George Clooney x Tolando  
   
Naast de geldprijzen konden er diverse mooie extra prijzen worden uitgedeeld, dankzij de sponsoren 
waarvan er twee op de dag zelf met een stand aanwezig waren.  
 
Hengstenhouderij van Olst toonde in een mooie show de hengst Inclusive aan het publiek.  
 
18 dec IBOP proef voor dressuur- en springpaarden  Oosteind  
Hiervoor kunnen nog deelnemers worden opgegeven. 
 
Nieuw project "Hallo buurman" 
KWPN afdeling west brabant is een vereniging waar ruim 500 fokkers lid zijn. Van die 500 leden zijn er een 
groot aantal die zeker het bezoeken waard zijn. Daarom zal een 5 tot 6 keer per jaar een fokkersavond 
worden georganiseerd waarbij alle leden van harte welkom zijn. In de winterperiode zal de nadruk liggen op 
sportstallen, in de zomerperiode op fokkers. 

Doel van deze bijeenkomsten zal zijn: 

• kennismaken met elkaar fokkers/gebruikers 
• uitleg geven over de eigen fokkerij 
• korte rondleiding 
• netwerken 
• gezelligheid 

Hallo Buurman 1 Woensdag 2 mei ging HALLO BUURMAN van start. We waren te gast op Stal Belvedere in 
Hoeven, bij Karin Nijvelt en Twan van Woensel. Op deze professionele dressuurstal worden paarden 
opgeleid t/m de Grand Prix. Er staan meerdere jaarlingen en 2 jarige paarden in opfok. Paarden zadelmak 
maken en eventueel daarna uitbrengen op wedstrijden is mogelijk. Karin begeleidt ook meerdere 
dresssuurcombinaties op wedstrijden. Voor de fokkerij en opfok is veel aandacht door Twan en Karen. Rond 
19.30uur waren de meeste van de ruim 30 deelnemers aanwezig en na een bakje koffie/thee en vers 
gebakken koekjes werd een korte introductie gedaan. De ontvangst was allerhartelijkst. Alle deelnemers 
kregen een naamsticker op de borst omdat we willen dat we elkaar leren kennen om van elkaar te kunnen 
leren.  De rondleiding werd gestart bij de jongste paarden op het bedrijf om uiteindelijk bij de GP paarden 
te eindigen. Aansluitend reed Karin de hengst Elysias aan ons voor en was er ruimte voor vragen en 
discussie. Er onstond een mooie interactie tussen de deelnemers en Karin en Twan. Daarna was er nog veel 
gezelligheid. Bedankt Twan en Karin voor de gastvrijheid en jullie geweldige bijdrage. 



Hallo Buurman 2 Op woensdag 13 juni waren we te gast bij stal de Roover in Strijbeek. Onze 
complimenten!! In het kader van HALLO BUURMAN hadden ze onwijs goed hun best gedaan om er voor de 
fokkers en belangstellenden van KWPN West Brabant een hele mooie avond van te maken! Fam de Roover 
had hun bedrijf open gesteld voor vele bezoekers. Na een warm welkom met koffie en cake volgde er een 
rondleiding; aansluitend werden enkele merries met veulen in de wei voor gesteld. Daarna werd in de 
binnenbak een aantal paarden getoond en werd er los gesprongen. (Tevens konden hier de merries oefenen 
met vrijspringen voor de stamboekkeuring) Alles werd onder titeld door Hans de Roover, waarom hij deze 
keuze had gemaakt, waarom hij dat goed vond en wat hij vond dat kwaliteiten zijn. Bedankt voor jullie 
gastvrijheid, bedankt voor jullie bijdrage!! 

Hallo Buurman 3  Gaat plaatsvinden op woensdag 14 november bij de VDP stables Fam. van de Poel aan de 
Mariabaan 12 in Wouwse Plantage. Aanvang 19.30 uur; 

* welkom met koffie/thee 
* korte introductie VDP Stalbes 
* rondleiding over het bedrijf 
* gelegenheid tot vragen stellen / discussie opstarten 
* gezellig samenzijn/ evalueren/ nabespreken 

Wilt u hierbij aanwezig zijn, laat ons het dan weten via info@kwpn-westbrabant.nl of een berichtje naar 
gsm nummer 06 44 844 801 

Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen enthousiasme en gezelligheid is gevraagd! 

Voorlopige activiteiten voor 2019: 
▪       Maart Competitie vrij-springen voor jonge paarden 
▪ In het voorjaar instructie-avond van de Bron naar de Top 
▪ In het voorjaar en/of najaar een IBOP  
▪ Juni Oefenavond vrijspringen voor paarden  
▪ Juni/juli Stamboekkeuring. 
▪ In Juli Centrale Keuring  
▪ november wederom het KWPN Young Dressage Talents 
▪ November Najaarsvergadering 

 
8. Keuringen landelijk/NMK/Kampioenschappen   

Alle kampioenen van de centrale keuring in de Mortel zijn doorgenomen. Ook de winnaars van de PAVO-
cup 4 en 5 jarigen zijn besproken. De merries die afgevaardigd zijn naar de NMK zijn toegelicht met filmpjes 
van het vrijspringen en bewegen aan de hand tijden de NMK. Met succes voor onze afdeling; NMK 
kampioen  bij de driejarige dressuurmerries werd Kiss Me Set v. Fellini x Florencio gefokt door A. Pertijs uit 
Etten-Leur. 

 
9.   Bestuursverkiezing 
      Ary Droger is aftredend, maar wel herkiesbaar. Ary is herkozen en blijft in het bestuur.  
 
10. Lezing 

Aansluitend aan de vergadering werd er een lezing gegeven door dr. Patrick Brogan en Jorg Kivits van           
Equiception over embryotransplantatie, ICSI en vruchtbaarheidsproblemen bij merries. Het was een zeer 
interessante lezing, alles werd uitgebreid verteld met duidelijk beeldmateriaal en er werden vragen gesteld 
vanuit de leden die aanwezig waren waarop ook weer een uitgebreid antwoord volgde.  

 
 

 
  

   


