
Beste leden, 

Inmiddels is het huidige bestuur een jaar samen. We hebben weer fijne evenementen 
kunnen organiseren en samen met u kijken we met veel plezier terug op het afgelopen 
seizoen. 
Komend jaar willen we de vereniging verder professionaliseren want we lopen wel tegen een 
aantal zaken aan.  Met kunst en vliegwerk zijn we door het keuringsseizoen heen gekomen. 
Dit heeft een flinke wissel getrokken op de juryleden. Het is gelukt, maar voor komend 
seizoen moeten er oplossingen gevonden worden.  
Hiervoor zullen er reglementen moeten worden aangepast. Deels omdat ze op sommige 
punten onvoldoende helder zijn en niet (meer) aansluiten bij de werkelijkheid of Statuten, 
anderzijds omdat we door verdere professionalisering onze leden nog beter willen kunnen 
bedienen.  

Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar controle gehad van de RVO. Gebleken is dat onze 
reglementen niet overal voldoen aan de EU Fokkerij Verordening.

In tegenstelling tot de Statuten (die voor langere tijd vastliggen) zijn reglementen 
dynamische documenten die met regelmaat gecheckt en zo nodig herzien moeten worden, 
zodat ze bruikbaar blijven voor de Vereniging en blijven aansluiten bij de realiteit van dat 
moment.  
In het kader van vernieuwing willen we tijdens de AV graag eerst wat wijzigingen opiniërend 
aan u voorleggen, zodat we de reglementen in die lijn de komende maanden kunnen gaan 
aanpassen.  
Er is met de stofkam door alle documenten heen gegaan en we zijn voornemens om de 
diverse wijzigingen per reglement in de komende maanden aan u voor te leggen. Hopelijk 
kunnen we dan in het voorjaar tijdens de ledenvergadering de discussie voeren om tot 
nieuwe versies van de reglementen te komen.  
Formeel moet RVO daar dan eerst een oordeel over vellen voordat we als vereniging kunnen 
besluiten tot wijziging. 

Zoals al eerder aangegeven, reglementen zijn dynamische documenten. We moeten met 
onze tijd mee en daar hoort een regelmatige update bij. Het gaat om de volgende 
reglementen: 

- Huishoudelijk Reglement 
- Klachtenreglement 
- Stamboekreglement 
- Exterieur Keuringsreglement 
- ABOP/Fjordsport reglement  

Dekbewijzen en Geboortemeldingen 
In 2022 hebben we een eerste poging gedaan om meer via e-mail te gaan doen en minder 
via papier waar het gaat over de fokkerij (dekkingen registreren en geboortemeldingen 
kunnen nu ook digitaal). Dit was ook nodig, want van het afgelopen jaar hebben we niet alle 
dekbewijzen kunnen achterhalen, mogelijk vinden we die nog. 
De update van ons automatiseringssysteem loopt nog niet zoals gehoopt en gepland, dus 
voor 2023 zullen we de gegevens nog een keer op deze manier verwerken.  



We gaan ervanuit dat, zodra ons nieuwe automatiseringssysteem draait, deze processen 
makkelijker en efficiënter zullen verlopen.  

De ervaring van het afgelopen jaar is dat een aantal hengstenhouders niet alle dekkingen 
aan ons doorgeeft. Als de Vereniging echt betrouwbare cijfers wil kunnen presenteren over 
vruchtbaarheid en gust blijven, dan moeten wij alle dekkingen gemeld krijgen. De vraag is 
hoever we daarin willen en moeten gaan.  
In het uiterste geval zou besloten kunnen worden dat de Vereniging geen paspoort meer 
uitgeeft als er geen dekking was geregistreerd. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld ook 
kunnen zijn dat de merriehouders de dekkingen gaan melden in het digitale systeem, waar 
dan vervolgens een dekbewijs wordt gegenereerd. Het lijkt ons een goed idee als we 
gezamenlijk spelregels afspreken.  
Een discussie hierover willen wij graag met de leden voeren.  

Huishoudelijk Reglement 
In Artikel 5 (Besluiten van de AV) wordt de manier van stemmen geregeld. Daarin staat dat 
een stemgerechtigd lid zijn stemrecht niet door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel kan uitoefenen.    
Inmiddels is de wereld veranderd. De Covid-19 noodwet maakte het mogelijk dat we bij de 
laatste AV’s  toch digitaal mochten stemmen, maar voor de toekomst willen we dit in het 
Huishoudelijk Reglement als optie opnemen, uiteraard onder de voorwaarde dat bij 
elektronische stemming de betrouwbaarheid en privacy gewaarborgd zijn.  
Gebleken is dat het ook goed mogelijk is om een constructieve en betrouwbare AV digitaal 
te organiseren. 

ABOP proeven 
Een knelpunt dit jaar bleek het organiseren van de ABOP- en Fjordsportproeven. In de  
nieuwsbrief van 29 juli is uitvraag gedaan wie er wilden deelnemen aan een ABOP proef in 
het najaar. Gezien het aantal deelnemers op de diverse keuringen en het daaruit volgende 
aantal voorlopige modelpaarden hadden wij op een groot aantal deelnemers gerekend. 
Echter dat bleek niet uit de reacties op onze uitvraag. Vervolgens hebben we geprobeerd om 
enkele data te prikken, echter dat bleek heel lastig, het aantal beschikbare juryleden was 
zeer beperkt en het is om meerdere redenen niet haalbaar om voor slechts enkele paarden 
een hele dag te organiseren. Uiteindelijk zijn locatie en beschikbaarheid tegelijk maar op 
twee dagen gelukt, een wat ons betreft toch mager resultaat. Temeer daar er toch meer 
gegadigden bleken te zijn dan we uit onze eerste rondgang hadden meegekregen. 
Als we dit probleem willen oplossen zullen we een aantal zaken moeten veranderen.  
Allereerst lijkt het ons goed om voor de ABOP- en Fjordsportproeven meer juryleden te 
benoemen. In onze Statuten is vastgelegd dat juryleden (na een positief advies van de Leden 
Advies Raad) worden benoemd door de AV.  
De eerste stap die we hierin willen nemen is het benaderen van erkende KNHS-juryleden (via 
de KNHS, de Koepel en ons eigen netwerk), zodat wij deze tijdens de volgende AV aan de 
leden kunnen voorleggen.  
We stellen voor dat we dan de bevoegdheid die het betreffende jurylid heeft bij de KNHS 
voor onze activiteiten overnemen. Dus bijvoorbeeld een menjurylid van de KNHS die mag 
jureren tot niveau M mag dat ook bij Fjordsportproeven binnen onze Vereniging. 



Voor de ABOP zouden we kunnen denken aan het organiseren van een interne cursus voor 
deze juryleden, met name om af te stemmen waar op gelet moet worden en hoe de 
beoordeling plaats dient te vinden.  

Volgens de nu geldende regels moeten er altijd twee juryleden aanwezig zijn bij het 
beoordelen van een ABOP proef. Is dit nog steeds de wens van de leden, of zouden we het 
ook af kunnen met één jurylid? 

In de eerder genoemde nieuwsbrief is een update gegeven over de remwagen. Deze heeft 
inmiddels groot onderhoud gehad en de eerste trekproeven zijn op 26 november weer 
afgelegd.  
Het is de vraag of we het onderdeel van de remwagen nog in de menproeven willen zien 
terugkomen. Het verplaatsen van de wagen door het land is een kostbare exercitie en we 
zouden willen voorstellen deze alleen nog te gebruiken voor de 
landbouwbruikbaarheidsproef en dit onderdeel te schrappen uit de menproef. Voor dit jaar 
is in de nieuwsbrief al gecommuniceerd dat de remwagen geen deel uitmaakt van de af te 
leggen menproef.  

Jaarkalender 
De planningstermijn is afgelopen jaar door allerlei omstandigheden best kort geweest, het 
idee is dan ook om wat verder vooruit te gaan plannen. Daarbij is het streven dat er wel 
voldoende flexibiliteit blijft, het hele jaar hoeft nog niet helemaal vast te liggen op 1 januari. 
De jaarkalender is een dynamisch document, waar gedurende het jaar activiteiten aan 
kunnen worden toegevoegd, of geannuleerd (bijvoorbeeld bij onvoldoende aanmeldingen).  
De planning voor keuringen en verrichtingsproeven zullen zoveel mogelijk voor 1 januari 
vermeld worden in de jaaragenda van de website (conform artikel 22 van het huidige 
Huishoudelijk Reglement) 

Het streven is dat een evenement van de Vereniging kostendekkend is. Dat betekent dat er 
net zoveel aan deelnemersgeld binnenkomt als dat er aan kosten wordt gemaakt. Dat staat 
en valt bij voldoende deelnemers.  
Vandaar dat we besloten hadden vooraf een uitvraag te doen onder de leden. Gebleken is 
dat dit mogelijk als te vrijblijvend is ervaren, hetgeen uiteindelijk tot teleurstellingen heeft 
geleid.  
Een andere optie is om voor 1 januari een voorgenomen planning van proeven te maken 
voor het komende jaar, en dan op basis van het aantal inschrijvingen (een maand van 
tevoren) te bepalen of het ook daadwerkelijk op de aangegeven dag en locatie kan 
doorgaan.  
We kunnen ook stellen dat een evenement niet kostendekkend hoeft te zijn. Echter het is 
om meerdere redenen niet haalbaar om voor twee deelnemers een hele dag te organiseren. 

Exterieur Juryleden 
Het exterieur jurycorps heeft het hele jaar alle keuringen ondersteund. Er zijn vier nieuwe 
juryleden bijgekomen die de cursus Fokjury van de Koepelfokkerij met succes hebben 
afgerond. We proberen om ook komend jaar weer een aantal nieuwe juryleden op te 
leiden. Daarnaast hebben we contact gelegd met enkele juryleden van andere stamboeken, 
in de hoop dat zij ons ook komen versterken. Desondanks blijft het voor het komend jaar 
een kleine groep mensen. Daar zit een kwetsbaarheid. Vorig jaar hebben we al 



enkele juryleden vanuit België en Noorwegen benoemd. Binnen Fjord Horse International 
wordt een lijst opgesteld van juryleden die bereid zijn internationaal te jureren. Tenminste 
een van onze juryleden heeft aangegeven ook internationaal te willen jureren.  

Zodra de lijst beschikbaar is, zullen we bekijken of we deze hele lijst aan de AV voorleggen, 
of dat we een selectie maken.  
Uiteraard worden de vier recent opgeleide Nederlandse juryleden tijdens de AV in het 
voorjaar ter benoeming voorgedragen.  
Tevens wordt gekeken of in een volgende Statutenwijziging de regels met betrekking tot de 
benoeming van juryleden aangepast kunnen worden, zodat we de continuïteit van de 
activiteiten van de vereniging zoveel mogelijk kunnen waarborgen.  

Inspecteurs 
Eenzelfde verhaal geldt voor onze inspecteurs, die met zijn tweeën een pittige opgave 
hebben liggen om bij alle keuringen aanwezig te zijn.  
Volgens het Exterieur Keuringsreglement moet er bij elke keuring een inspecteur aanwezig 
zijn.  
Dit betekent dat ingeval er geen inspecteur beschikbaar is, er geen keuring zou kunnen 
plaatsvinden. Vanzelfsprekend hopen we dat een dergelijke situatie niet zal voorkomen, 
maar we zouden graag de mogelijkheid inbouwen dat een keuring in uitzonderingsgevallen 
toch door kan gaan zonder aanwezigheid van een inspecteur.  
In dat geval nemen een erkend paardendierenarts samen met een jurylid van het Stamboek 
de taak van de inspecteur over. Op deze wijze borgt het jurylid de specifieke eigenschappen 
van de Fjord en de dierenarts het veterinaire deel en komt de continuïteit van de activiteiten 
van de vereniging niet in gevaar. We zouden met elkaar kunnen afspreken om op een 
keuring waar geen inspecteur aanwezig is, geen stamboekopnames te doen 
We gaan hierover graag met u in discussie. 

Fjordsport- en ABOP reglement 
Het huidige Fjordsport reglement telt 112 pagina’s en is mede door de omvang niet 
overzichtelijk. Daarnaast is gebleken dat het niet meer volledig aansluit bij de huidige tijd en 
de wensen van veel leden.  
Wij willen voorstellen om dit reglement achter ons te laten en opnieuw te beginnen. 
Waarbij we de KNHS wedstrijd reglementen gaan gebruiken en daarnaast zelf de punten 
waarin KNHS wedstrijdreglementen niet voorzien of voor ons afwijkend zijn, gaan vastleggen 
in een nieuw reglement.  
Te denken valt aan wijzigingen op het gebied van: 

- Inhoud van de Fjordsportproeven (updaten of KNHS proeven gebruiken)
- Theorie bij vaardigheid niet meer meerdere malen hoeven af te leggen als

ruiter/menner
- KNHS proeven mee laten tellen voor behalen van model- of sterpredicaat
- De wachttijd tussen twee opeenvolgende niveaus afschaffen.

Wij zien jullie graag op de AV op 8 december 

Met vriendelijke groet,  
Het Bestuur van de Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek 




