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Verslag Ledenadviesraad 23 juni 2016 te Duiven  

In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur van 

het NSPS = HB Algemene ledenvergadering = ALV, voorzitter LAR = vz, Premiekeuring 

=PK, De Shetland Pony = DSP.  

Aanwezig: Onafhankelijk voorzitter H. Schouls.  

23/24 stemgerechtigden Leden:  

A. van Asch (West Betuwe), A. Blonk (Noord Holland), A.R. Boer (Drenthe Noord), 

P.L.M.J. Bonants (Limburg), L. Both (Meerkerk e.o.), G. van den Brink (Zuid Holland West), 

G. van den Berg (Noord West Veluwe), J. Damen (Midden Brabant), J. van Dongen-Dirven 

(Heusden en Altena), L. van Dongen (West Brabant), P. Feiken (Groningen), H. Hamer (West 

Overijssel + Flevo), J. Hendriks (Midden Betuwe), S. Horenga (Westerkwartier), J. Lanting 

(Drenthe Zuid), N. de Louw (Oost Brabant), E.M.C. Molenkamp-Eijsink (Twente), L. 

Molenkamp (IJsselstreek), B. Plender (Friesland), J. Poppelaars (Hart van Brabant), E. 

Termeer (Bommelerwaard), M. Verweel (Zeeland),  H. Vissers (Maas en Waal), H. Welling 

(Over Betuwe),   

HB leden:  

J. Hermsen, A.M. Dijk-van Delden, H. Leijzer, W. Termeer.  

P. Peters, Kees Hilhorst (voor toelichting op agendapunt 10)  

Afwezig: K. ten Dam (Twente), ), M. van Doorn (Noord West Veluwe), A. van Dun (West 

Brabant), N.W.C. den Hartog (West Betuwe), IJ. Van Muller (Utrecht), E. van Werven (Oost 

Veluwe).  

Notulist: M.M. Westenbrink.  

1. Opening en vaststellen agenda  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   

2. Presentielijst  

Er zijn afmeldingen van Nico den Hartog (West Betuwe), vervanger is Albert van Asch, 

IJsbrand Muller (Utrecht) vervangster José de Veth, Karin ten Dam (Twente) wordt 

vervangen door Edith Molenkamp, M. van Doorn (Noord West Veluwe) wordt vervangen 

door G.,  van de Berg, de heer A. van Dun (West Brabant) wordt vervangen door de heer L. 

van Dongen.  

3. Mededelingen/ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken. Nagekomen agendastuk Gedragscode wordt behandeld als 

agendapunt 11a.  



4. Verslag vergadering 31 maart 2016  

Redactioneel en naar aanleiding van: Er zijn geen op- of aanmerkingen.  Conclusie: Het 

verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

5. Verkiezing onafhankelijk voorzitter  

Aftredend en herkiesbaar : Hans Schouls. Er zijn geen tegenkandidaten. Conclusie: Hans 

Schouls wordt met algemene stemmen herkozen als voorzitter  

van de LAR voor een periode van 3 jaar. Dit is de laatste termijn.  

6. Agenda bijzondere ALV 23-06-2016    

Agendapunt 5. Benoemingen en verkiezingen. De procedure wordt behandeld bij agendapunt 

7.  De LAR kan zich vinden in de kandidatuur van Mevrouw Dijk-van Delden als voorzitter 

van het NSPS. Agendapunt 6 Postuum definitief goedkeuren van dekhengsten, wordt 

behandeld bij agendapunt 9. Verder geen op- of aanmerkingen op de agenda van de ALV.  

7. Commissie Werving & Selectie HB leden  

Er wordt gevraagd of er regelementen zijn met betrekking tot de werving en selectie van 

bestuursleden waardoor het proces inzichtelijk wordt gemaakt. Er is een LAR commissie die 

zich bezig houdt met de werving en selectie van HB leden. De instelling en taakomschrijving 

is terug te vinden in de notulen van een LAR vergadering. Het bestuur van het NSPS heeft 

zich hieraan geconformeerd. Er is ook, naast drie LAR leden, een HB lid, lid van de 

commissie.  De profielen waaraan een bestuurslid moet voldoen zijn bekend. Deze worden, 

tegelijkertijd met de oproep voor leden om zich kandidaat te stellen, op de website geplaatst 

en ook in ‘De Shetland Pony’.  Er is geen behoefte aan het vastleggen van de werkwijze van 

de Commissie Werving en Selectie HB leden. Dit geldt ook voor de zittingsduur en wijze van 

benoeming/ontslag van leden van de commissie.  

8. Voorstel preferente hengsten  

Het voorstel is door de fokvereniging Limburg ingebracht. Waar het om gaat is dat er in de 

toekomst minder spreiding zal zijn in de hengstenlijn en dat het daardoor moeilijk wordt om 

nog vijf goedgekeurde zonen in de hengstenlijn te krijgen. Als men van mening is dat het 

aantal van vijf ook in de toekomst met het aangepaste Fokplan behaald kan worden, dan hoeft 

het puntensysteem niet aangepast te worden.  Een fokvereniging geeft aan dat het niet de tijd 

is om te gaan sleutelen aan het preferentschap qua puntentelling. Het voorliggende voorstel 

maakt het mogelijk dat een hengst preferent wordt als hij een goedgekeurde zoon heeft en 

twee zonen waarvan het sperma niet voldoet. Uitgangspunt moet zijn dat een hengst excelleert 

zowel in de moederlijn als in de vaderlijn.  De FTC is van mening dat als een hengst preferent 

wordt verklaard er sprake moet zijn van excelleren in de vader- en moederlijn. Er is ongeveer 

zeven jaar geleden overgeschakeld op een ander systeem. Het is daardoor niet mogelijk om 

van alle dieren de afstamming naar voren te halen. Invoeren van het voorliggende voorstel is 

alleen nodig als er onvoldoende mannelijke nakomelingen zijn om een hengst preferent te 

laten worden. Dit jaar zijn er nog weer hengsten preferent verklaard.  Met betrekking tot de 

huidige puntentelling wordt naar voren gebracht dat het nu zo is dat een 1e premie hengst 15 



punten oplevert, ook als deze hengst niet voldoet aan eisen met betrekking tot de 

spermakwaliteit. Een definitief  

goedgekeurde tweede premiehengst levert ook 15 punten op. De 2e premiehengst wordt 

hiermee niet voldoende beloond. Punt is zo als de 1e premiehengst met onvoldoende 

spermakwaliteit zijn punten in moet leveren de moeder van dit dier wordt benadeeld. 

Hengsten die exterieurmatig wel voldoen maar niet worden genomen, omdat er al 

goedgekeurde hengsten zijn met eenzelfde bloedvoering, krijgen nu niet de punten die ze 

verdienen. Er wordt wat makkelijk voorbij gegaan aan de aanpassing van het premiestelsel 

met betrekking tot de preferent verklaring van hengsten. Het onderwerp is nog niet besproken 

in de FTC.  Naar voren wordt gebracht dat er in de toekomst een scheiding zou kunnen 

worden gemaakt tussen exterieur en bloedspreiding. Er kan dan worden gekozen om een 

hengst met vers bloed toe te laten terwijl het exterieur van de hengst wat minder is. Hierbij 

kan dan van gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de primering.  Het is ook mogelijk om 

alleen aan te geven dat een hengst premiewaardig is en pas op driejarige leeftijd een premie 

toe te kennen. Als er voor aanpassing van de regelgeving wordt gekozen moet er wel goed 

worden onderzocht wat deze aanpassing voor gevolgen heeft. Er moet ook worden gekeken 

wat er wordt gedaan met een hengst die in het verleden als premiehengst is goedgekeurd. Er 

zijn fokverenigingen die mee willen denken over veranderingen, maar er zijn ook 

fokverenigingen die niet willen tornen aan de huidige regelgeving omdat het preferentschap 

dan minder waard wordt.  Conclusie 1: De meerderheid van de vergadering is van mening dat 

kritisch gekeken moet worden naar de 15 punten die een eerste premiehengst krijgt, terwijl de 

hengst niet vruchtbaar blijkt. De vraag is of deze punten moeten blijven staan en verder moet 

er gekeken worden naar de puntentelling van een 1e premiehengst met onvoldoende 

spermakwaliteit in relatie tot een definitief goedgekeurde 2e premiehengst. Conclusie 2: 

Onderzocht moet worden of onder het aangepaste Fokplan het mogelijk is om 5 goedgekeurde 

zonen in de hengstenlijn te krijgen. 18 van de 24 stemgerechtigde leden stemmen voor dit 

voorstel. Het is zo dat er minder jonge hengsten worden aangeboden waardoor het lastiger 

wordt voor deze hengsten om het preferentschap te behalen. De conclusies worden neergelegd 

bij de FTC.  De FTC kan een aantal LAR leden uitnodigen om met hen van gedachten te 

wisselen over de conclusies.  

 9. Voorstel Postuum definitief goedkeuren van dekhengsten  

Voorgesteld wordt om de termijn van overlijden in het jaar voorafgaand aan of in het jaar 

waarin de onvoorwaardelijke selectielicentie wordt toegekend te laten vervallen. Er zijn 

fokverenigingen die vinden dat er geen nieuwe regels moeten worden toegevoegd aan de toch 

al aanzienlijke hoeveel bestaande regels. Ook is het zo dat als de regels op dit punt wel 

worden aangepast er ook iets moet worden gedaan voor de gevallen van export, afkeuren, etc. 

Er wordt ook aangegeven dat als een hengst voortijdig overlijdt, en hij voldoet aan de norm 

dat er dan geen aanvullende regelgeving nodig is. Conclusie: Het HB neemt het voorstel terug 

om het aan te passen. De termijn van overlijden in het jaar voorafgaand aan of in het jaar 

waarin de onvoorwaardelijke  

selectielicentie wordt toegekend kan komen te vervallen.  

10. Aanpassing Fokplan  

Pieter Peters, lid va het FTC, geeft een toelichting op de aanpassing van het Fokplan.  Een 

definitief stuk wordt in een later stadium aan de LAR voorgelegd. Er verschijnen ieder jaar 



minder jonge hengsten op de hengstenkeuring. Dit kan op termijn een negatieve invloed 

hebben op de fokkerij. Er is weinig vraag naar jonge hengsten, die een deklicentie hebben 

ontvangen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het huidige Fokplan. Een van de oorzaken is 

dat er van een jonge hengst een aantal nakomelingen moeten worden aangehouden. Andere 

factoren zijn de economische situatie van de afgelopen jaren en het kwijt raken van 

weilanden. Het huidige Fokplan wordt als erg ingewikkeld en onduidelijk gezien.  Aan de ene 

kant zou het Fokplan versoepeld moeten worden en aan de andere kant zou het vereenvoudigd 

moeten worden.  De aanpassingen moeten er voor zorgen dat er meer jonge hengsten worden 

aangeboden en dat het ook voor de kleine fokker aantrekkelijk wordt om jonge hengsten te 

gebruiken. Verder is het zo dat de verwantschapstoename niet moet worden beperkt door 

gebruik te maken van jonge hengsten met vrije bloedlijnen. De verkoop en/of verhuur van 

jonge hengsten moet door de aanpassingen worden gestimuleerd.  Het Fokplan wordt op een 

aantal punten vereenvoudigd. Het selecteren blijft van wezenlijk belang om de fokkerij op 

niveau te houden en daar waar nodig te verbeteren. De indexen blijven ongewijzigd. Nieuw is 

dat hengsten worden ingedeeld in categorieën (drie). Extra fokkende hengsten worden 

hierdoor duidelijk gewaardeerd.  Voorstel 1e beoordelingsfase:  Het absolute aantal te 

beoordelen jeugdpony’s op premiekeuringen terug te brengen van 20 naar 15 veulens, van 12 

naar 7 enters en van 8 naar 4 twenters. De reductieregeling kan hierdoor komen te 

vervallen.  De normen met betrekking tot de percentages 20% hengstveulens, 40% 

merrieveulens, 60% enters en 60% blijven onveranderd.  De op premiekeuringen aangeboden 

enterhengsten en twenterhengsten tellen mee voor zowel de te tonen aantallen als voor de te 

tonen percentages (dit laatste is nieuw).  De licentietermijn eerste beoordelingsfase 6 jaar 

(zijnde 5 seizoenen dekken) blijft onveranderd. Voorstel 2e beoordelingsfase  Het aantal 

stamboekopnames van nakomelingen van 3 jaar of ouder wordt teruggebracht van 12 naar 

7.  Wat blijft is dat er minimaal 10 jurybeoordelingen van 3 jaar en oudere pony`s uit 7 unieke 

dieren moeten zijn.  De licentietermijn tweede beoordelingstermijn blijft 5 jaar. Voorstel 

waardering hengsten:  Om hengsten te waarderen op hun fokkerij worden de volgende 

gradaties toegekend:  Minimaat                                                Goed:         Index van 10 tot 

12                                                                 Zeer goed: Index van 12 tot 

13                                                                 Excellent:   Index van 13 en 

hoger  Kleurhengsten                                       Goed:          Index van 11 tot 

12                                                                 Zeer goed: Index van 12 tot 

13                                                                 Excellent:   Index van 13 en hoger  Zwarte 

hengsten kleine maat                 Goed:         Index van 11 tot 12   

                                                               Zeer goed: Index van 12 tot 

13                                                                 Excellent:   Index van 13 en hoger  Zwarte 

hengsten 93cm en hoger           Goed:         Index van 12 tot 

14                                                                 Zeer goed: Index van 14 tot 

15                                                                 Excellent:   Index van 15 en hoger  De 

bovenvermelde aanpassingen zijn van toepassing op alle hengsten die onder het Fokplan 2005 

vallen.  Om te bekijken wat de gevolgen van de wijzigingen zullen zijn als deze met 

terugwerkende kracht worden toegepast, zijn er 275 hengsten bestudeerd. van de 275 zijn er 

106 hengsten in het huidige Fokplan die nog definitief goedgekeurd moeten worden. Op 5 van 

deze 106 hengsten zouden de voorgestelde wijzigingen een nadelige invloed kunnen 

hebben.  Met betrekking tot de hengsten die het onder het nieuwe Fokplan niet gaan redden is 

de verwachting dat deze het onder het huidige Fokplan ook niet gaan redden. Voorgesteld 

wordt om met de betreffende 5 hengstenhouders te gaan praten en deze te gaan 

begeleiden/coachen zodat de hengsten het juiste niveau/index gaan bereiken. Opmerkingen 

naar aanleiding van de presentatie: Voor de kleine fokker wordt ervan uitgegaan dat 25 



dekkingen 22 veulens opleveren. De realiteit leert dat 15 veulens uit 25 dekkingen al heel 

mooi is. Een optie is om de termijn met een jaar te verlengen. Er zijn twijfels over de 

ingangsdatum van de wijzigingsvoorstellen. Er kan ook worden teruggegaan naar het laatste 

meetmoment. Of dit juridisch mogelijk is zou onderzocht moeten worden. De verandering 

moet voor alle hengsten positief uitpakken. Er wordt in de eerste fase gesproken over 6 jaren, 

dat moeten 6 dekseizoenen zijn. 6 jaren betekent maar vijf dekseizoenen en maar 4 jaren 

veulens. Dit zal worden aangepast. Een fokvereniging is voorstander van de aantallen 15-9-6. 

Met deze aantallen komt men altijd aan de 60%. Wat betreft de stamboekopnames zou het 

getal van 7 naar 10 moeten gaan. Nu is het zo dat er met één merrie alle stamboekopnames 

kunnen worden gerealiseerd. In het nieuwe voorstel tellen de hengsten mee voor de aantallen 

en de percentages.  Ieder jaar wordt opnieuw bekeken hoe hoog de index van de hengst is 

(vanaf de definitieve goedkeuring (TU jaargang)). Het gebruik van de benaming categorieën 

wordt afgeraden. Een indeling op basis van categorieën is niet toegestaan. Het aantal 

dekkingen per hengst blijft geregistreerd. 7 unieke dieren zijn 7 verschillende pony`s.  Voor 

een betrouwbare beoordeling zijn er genetisch statistisch minimaal 15 stamboekopnames 

nodig. Met 7 dieren is de betrouwbaarheid maar 20%. Dit voegt niets toe. Er wordt meerdere 

malen naar voren gebracht dat het verlagen van de aantallen ten koste gaat van de 

betrouwbaarheid. Als het Fokplan wordt versoepeld, dan gaat dat in bijna alle gevallen ten 

koste van de betrouwbaarheid. Er wordt nu gebalanceerd tussen aan de ene kant haalbaarheid 

en aan de andere kant betrouwbaarheid.  Er wordt het minst ingeleverd op betrouwbaarheid 

door het veranderen van de aantallen. Het bijstellen van percentages en het verlengen of 

afschaffen van termijnen heeft een veel grotere negatieve invloed op de betrouwbaarheid. 

Conclusie: De FTC neemt kennis van de opmerkingen/aanvullingen.  

11. Discussiepunt Oost Veluwe betreffende keuring veulens  

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

11a. Gedragscode  

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

12. Vervolg Brainstorm 2 juli 2015  

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

13. Actiepuntenlijst  

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

14. Rondvraag  

De heer Van Dongen (West Brabant) vraagt naar aanleiding van een telefoontje van de heer 

Van Beek en een e-mail aan de ambtelijk secretaris, het HB en de FTC of dit al in 

behandeling is. De heer Hermsen (HB) antwoordt dat de heer Van Beek inmiddels een 

antwoord heeft ontvangen. De heer Van de Brink (Zuid Holland West) geeft aan dat 

verslaglegging met aangeven van bespreekpunten en conclusie volstaat. Namen hoeven niet 

worden genoemd. De vergadering sluit zich hierbij aan. De heer Molenkamp (IJsselstreek) het 

stuk betreffende de gedragscode geeft precies aan waar het omgaat. Stuk kan direct worden 

ingevoerd. De heer Termeer (Bommelerwaard) vraagt of de heer Lieuwes erelid is of lid van 



verdienste. Het wordt uitgezocht. Uit het per acclamatie herbenoemen van Hans Schouls blijkt 

dat de wijze waarop hij het voorzitterschap van de LAR invult breed wordt gewaardeerd. Er 

wordt besloten in het vervolg in Duiven te vergaderen (is kostenneutraal). .   

15. Sluiting  

De voorzitter  bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 


