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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET 

NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK 

OP ZATERDAG 3 MEI 2014  IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: 

Dames en Heren, 

Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u van harte welkom op deze 

voorjaarsvergadering. 

Een bijzonder woord van welkom aan Ereleden, Leden van verdiensten en allen die 

zich in zetten voor ons stamboek. 

Regels; als kind op school hadden we er al mee te maken. Toen we ouder werden 

kwamen er steeds meer do en don’t s bij. Ook ons stamboek heeft met regels te maken. 

Regels die door de vergadering zijn vastgesteld, regels van dingen die je gewoon wel 

of niet doet, de algemene regels dus. Maar ook de regels vanuit de overheid.  

En die regels veranderen continu, dus ook nu weer. Afgelopen maart werd ik 

uitgenodigd om bij EZ te komen meedenken over de nieuwe Europese regelgeving. Ja 

u hoort het goed er komen weer nieuwe regels, ik geef toe, we zijn net gewend, maar 

helaas er komt weer wat nieuws.  Een verbetering? De tijd zal het uitwijzen. Ik ben in 

elk geval wel heel positief gestemd dat we mochten meepraten. Er is nog niets 

concreets maar dat kan zo maar veranderen. Ik hoop dat al die regels werkbare situaties 

opleveren voor u en voor het stamboek. 

Het bestuur heeft ook te maken met regels en die geeft ze ook weer door aan u. U zult 

al gemerkt hebben dat er meer op de centjes gelet wordt, het is een noodzaak in deze 

tijd. Ook hebt u al gemerkt dat er weleens een teleurstelling is bij de stamboekopname 

van een dier. Uw bestuur zou het liefst alle dieren in Cat. A zien, maar helaas dat is niet 

zo. Verder proberen we de richtlijnen welke wij van u krijgen nauwgezet op te volgen 

maar soms worden we teruggefloten door de regels welke van hogerhand zijn 

opgelegd. Aan onze juryleden hebben we ook richtlijnen meegegeven, en ook dat kan 

wel eens tot teleurstellingen leiden, ik hoop dat u dan toch de fatsoensrichtlijnen in acht 

neemt. U mag best boos zijn maar speel dit niet op de man of vrouw die in de baan 

staat. 

Nu zijn zeker niet alle regels kommer en kwel, denk maar eens aan de nieuwe statussen 

welke in het leven geroepen zijn aangaande de menpony’s.  Ook daar kunnen de goede 

zich nu onderscheiden en zich voorzien van een predicaat. 

Op de ledenvergadering van november is het predicaat Ster aan de reeds bestaande 

predicaten toegevoegd. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de eerste 

stermerrie al is ingeschreven in de stamboekadministratie. 

Want ons stamboek zal moeten leven voor alle leden, niet alleen de mensen die graag 

naar keuringen gaan, maar ook de mensen welke graag iets met hun pony doen. En 

laten we eerlijk zijn waar zouden  al die pony’s naar toe moeten die wel talent hebben 

om te tuigen maar veel minder als showpony. Je hebt er natuurlijk altijd een aantal die 

beide in zich hebben.  

Ook in de achter liggende periode, dames en heren, zijn ons leden ontvallen. 

Ik verzoek u staande een moment stilte in acht te nemen. 

Dank u wel. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Bericht van verhindering is ontvangen van: 
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W. Bergs, Roggel; J. Heldens, Obbicht; A. Zandee, Schalkwijk; J. Kuipers, Losser; L. 

Alderkamp, Bathmen; J. van Beek, Breda; H. Gaasbeek, A. Boer, J. Remmen, H. 

Jacobse, M.J. Drent, M. Bloem, I. Niessing en N.M.J. Broens. 

 

Er zijn geen verdere mededelingen en ingekomen stukken. 

 

3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen 

De vergadering stemt in met het voorstel om met het oog op het grote aantal 

stembiljetten twee telcommissies te formeren. 

1
e
: Dhr. van den Broek, dhr. de Jong en Annika Groothuis 

2
e
: Dhr. Plender, dhr. Spekhorst en Jeanette Kok. 

 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  23 November 2013 

De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS onder de knop 

‘nieuws’ . 

De voorzitter beantwoordt de vragen die in de ALV van november 2013 bij het bestuur 

zijn neergelegd: 

- Dhr. Kramp komt nog terug op het spermaonderzoek. Is het HB bereid om een 

second opinion toe te staan bij een aantal hengsten om zo duidelijkheid te krijgen? 

De voorzitter zegt toe dat dit in de FTC besproken zal worden. 

In overleg met de bond van hengstenhouders (BvHH), en met medewerking van de 

faculteit Utrecht, zijn er van elke hengst drie preparaten gemaakt. 

Éen preparaat is onderzocht door Utrecht, één  preparaat is door de BvHH naar een 

onderzoek instantie gebracht, en één preparaat is door uw voorzitter naar de 

gezondheidsdienst in Wolvega gebracht. 

De preparaten welke elders worden onderzocht op morfologie, zijn blind gekozen. 

Utrecht weet niet welke preparaten voor beoordeling zijn aangewezen. 

De uitslag wordt binnenkort verwacht, en alsdan zullen de resultaten met elkaar 

worden vergeleken. 

Betreffende het spermaonderzoek 2014, is de uitslag van de faculteit Utrecht leidend 

en bindend. 

 

- Helaas heeft het plaatsen van de sheets, van de lezing in november, op de site, meer 

tijd gevergd dan werd verwacht. Maar zo u heeft kunnen zien, is het uiteindelijk toch 

gelukt. 

 

-       Dhr. van Beek: de mini-mini: er is al 2 jaar toegezegd dat daar een aparte rubriek 

voor zou komen. Hij zou graag zien dat dit van bovenaf opgelegd wordt. Dhr. 

Bakhuizen: het is een zaak van de fokverenigingen. In het kader van dierenwelzijn is 

het van overheidswege niet toegestaan om nog een kleinere maat te promoten. 
Op grond van de vraag zoals gesteld door de heer Van Beek, melden wij u, wellicht 

ten overvloede, dat het promoten van deze extreem kleine dieren, in het kader van 

dierenwelzijn door de overheid, (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) 

voormalige PVV, niet op prijs wordt gesteld. 
Echter het is aan de fokverenigingen om te bepalen hoe daar bij de rubrieksindeling, 

mee om te gaan. 
Men kan b.v. overwegen om een rubriek samen te stellen van dieren onder een 

bepaalde stokmaat. 
Echter zulks zal niet dwingend door het HB worden opgelegd. 
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- De vraag van dhr. van Beek over de mestwet: Het overkoepelende fokkerij-orgaan is 

samen met LTO Nederland bezig met een onderzoek. Het vergt nog wat tijd voor hier 

een helder antwoord op komt.  

 

Opmerkingen/vragen naar aanleiding van het verslag: 

- Dhr. Visser vraagt waarom de ABOP-proeven op 2 locaties gehouden worden, daar er 

in totaal 12 aanmeldingen hiervoor waren. Hij stelt voor om dit als kostenbesparing op 

één locatie te houden. 

Mevr. Dijk: dit heeft de aandacht. In het verleden werden de proeven soms afgeblazen 

wegens te weinig deelname. Deze huidige manier is bedoeld als stimulans voor meer 

opgave. Als het aantal aanmeldingen laag blijft wordt er waarschijnlijk teruggegaan 

naar één locatie. Na drie jaar wordt deze opzet geëvalueerd. 

 

5. Jaarrekening 2013 

 

De Balans per 31 december (a)  en de Winst- en Verliesrekening over 2013 (b) 

worden door de heer D. Bos toegelicht met de volgende woorden: 

Dames en heren,  

Namens het hoofdbestuur mag ik u een korte toelichting  geven op de cijfers uit de 

jaarrekening over 2013. Op bladzijde 11 van De Shetland Pony van de maand maart 

vindt u de balans per 31 december 2013, op bladzijde 12 een verkorte weergave van de 

winst- en verliesrekening over 2013 alsmede de vergelijkende cijfers. Het jaar 2013 

kon afgesloten worden met een overschot van € 624.  

In de vergadering van de LAR die is gehouden op 13 maart jl. te Lunteren zijn deze 

cijfers alreeds aan de orde geweest. De LAR heeft in positieve zin geadviseerd met 

betrekking tot het vaststellen van deze jaarrekening. 

In vogelvlucht neem ik u nog even mee naar deze cijfers. De werkelijke cijfers worden 

vergeleken met de cijfers van de begroting voor het jaar 2013. Deze begroting is 

opgesteld in de zomer van 2012 en vastgesteld in de ledenvergadering van november 

2012. 

 

Voor wat betreft de opbrengsten kan ik u melden: 

De opbrengsten over het boekjaar 2013 zijn circa € 4.000 hoger dan in de begroting 

voor 2013 was opgenomen. Hoger waren de contributieopbrengsten, de opbrengsten 

van stamboekopnames, veulenregistraties en registratie overige pony’s. Lager waren 

echter de opbrengsten van dekgelden, overschrijfgelden, vergoeding 

administratiekosten voor derden en de ontvangen rente op de spaartegoeden. 

 

Voor wat betreft de kosten kan ik u melden:  
In de begroting voor 2013 was het uitgangspunt een totale kostenpost ad € 487.000 

waarbij het resultaat over 2013 circa € 580 zou gaan bedragen. 

De lasten over 2013 bedragen circa € 491.000. Ten opzichte van de lasten in 2012 is er 

een besparing gerealiseerd van circa € 41.000. (In 2012 bedroeg  de besparing ten 

opzichte van 2011 circa € 57.000)  

Het resultaat over 2013 bedraagt € 624. Ten opzichte van de begroting voor 2013 zijn 

er overschrijdingen voor wat betreft huisvestingskosten (gepleegd onderhoud), de 

kosten voor automatisering,  de kosten voor organisatie en leiding (o.a. juridische 

advieskosten) en de kosten voor PR. Dit laatste wordt voornamelijk veroorzaakt door 

afwaardering van de voorraad jubileumboeken. 
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De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan was begroot als gevolg van ontvangen 

uitkeringen uit de verzuimverzekering wegens langdurige ziekte van een van de 

medewerksters. Tevens is de bestaande verzuimverzekering vervangen door een 

nieuwe verzekering waarbij de verschuldigde premie lager is. 

De uitgaven voor het officieel orgaan zijn beneden het begrootte bedrag gebleven. 

Uiteindelijk resteert een klein positief saldo. Het hoofdbestuur is uiteraard verheugd dat 

het jaar 2013 in financiële zin positief is geëindigd. Dat betekent echter niet dat er 

minder aandacht kan worden besteed aan de financiële huishouding van onze 

vereniging. 

In 2013 zijn voor wat betreft het Debiteurenbeheer  gerichte acties ondernomen om 

betalingen vlotter binnen te krijgen. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen en 

heeft geresulteerd in een fors lagere debiteurenvordering per einde van het boekjaar ten 

opzichte van voorgaande jaren. 

In tijden van mindere economische vooruitgang ontstaat op enig moment een slechtere 

betalingsmoraal welke om een antwoord vraagt. 

Dit alles ter toelichting op de cijfers over het boekjaar 2013. 

 

c.    Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek 

naar de jaarcijfers 2013 van het NSPS 

        De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit: 

        Dhr. J. Jansma te Bruchem 

        Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek                                    

        Dhr. K. Arts te Berghem 

         

De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken goedgekeurd. De samenvatting 

van het rapport en de aanbevelingen van de kascontrolecommissie zijn gepubliceerd in 

‘de Schetlandpony’.   

 

De financiële jaarstukken worden goedgekeurd en de voorzitter wordt, als 

verantwoordelijke voor de financiën door de vacature van penningmeester in het HB, 

decharge verleend.  

 

Vragen en opmerkingen: 

- De heer Mehagnoul complimenteert dhr. Bos voor het uitstekend beheren van de 

financiën in de afgelopen elf jaar. 

 

6. Voorstellen 

 

Wijziging keuringsreglement 

 

Het bestuur stelt voor om in het keuringsreglement van het Nederlands Shetland Pony 

Stamboek artikel 6, lid 2 sub 7 te wijzigen: 

7) Een lid van de hengsten(her)keuringscommissie zal, na een voordracht van drie 

personen uit het bestaande juryledenkorps, gedaan door het hoofdbestuur, door 

de ALV worden gekozen. 

 

Het bestuur stelt voor sub 7 als volgt te wijzigen: 
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7) Een lid van de hengsten(her)keuringscommissie zal, na een voordracht van 

twee personen uit het bestaande juryledenkorps, gedaan door het hoofdbestuur, 

door de ALV worden gekozen. 

 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op deze voorstellen, waardoor ingestemd wordt met 

deze wijzigingen. 

 

7. Benoemingen en/of verkiezingen. 

 

a. Verkiezing lid van het HB 

 

Voor de portefeuille PR en Media is al gedurende enige tijd een vacature. 

In nauwe samenwerking met de LAR heeft het bestuur Mevr. J. v Asch-Vlaanderen 

bereid gevonden voor deze portefeuille zitting te nemen in het Hoofdbestuur.  

Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB functie voor: 

Mevr. J. v Asch-Vlaanderen, te IJzendoorn 

 

Voor de functie Penningmeester is al gedurende enige tijd een vacature. 

In nauwe samenwerking met de LAR heeft het bestuur Dhr. J.J. van de Beek bereid 

gevonden voor deze portefeuille zitting te nemen in het Hoofdbestuur.  

Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB functie voor: 

Dhr. J.J. van de Beek, te Nordhorn 

 

Beide kandidaten stellen zich kort voor: 

Dhr. van de Beek: hij zal het vele werk van Dick overnemen en is blij met de 

ondersteuning van de dames van kantoor. Hij bezit 12 pony’s en wil graag door het 

bezoeken van andere ponyhouders meer te weten komen over de Shetlander. 

 

Mevr. Van Asch-Vlaanderen: Ze heeft er veel zin in om, met behulp van de leden, de 

portefeuille PR en Media nieuw leven in te blazen.  

 

Er zijn 140 stemgerechtigden aanwezig. 

Na het tellen van de stemmen waren er voor mevr. Van Asch 106 stemmen en voor de 

heer van de Beek 130 stemmen. 

 

 

b.   Verkiezing juryleden 

 

Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zijn onderstaande juryleden 

aftredend en herverkiesbaar. Het bestuur draagt de betrokken juryleden voor ter 

herverkiezing voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar: 

In alfabetische volgorde, met tussen haakjes het aantal behaalde stemmen: 

 

Dhr. L. Alderkamp, te Bathmen (116) 

Dhr. M.M.J. Broens, te Overasselt(116) 

Dhr. A.J. Dijkstra, te Laren(119) 

Dhr. M.J. Drenth, te Onstwedde(120) 

Dhr. H. Gaasbeek, te Randwijk(129) 

Dhr. J. Lanting, te Aalden(127) 

Dhr. W.C.M. Lazeroms, te Roosendaal(127) 
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Dhr. J.G.M. Leijzer, te Etten(128) 

Dhr. B.H.M. Nijhof, te Rietmolen(132) 

Mevr. S.D. Scheiberlich te Harderwijk(126) 

Dhr. P. de Wit, te Onnen(129) 

Mevr. R. Wolters, te Elst(139) 

 

Daarnaast zijn door het positief afronden van de opleiding tot jurylid enkele leden 

voorgedragen om toe te treden tot het jurycorps voor een zittingsperiode van drie jaar: 

Dhr. A.C. van Asch, te IJzendoorn en dhr. M. Geven, te Haarsteeg. 

Beiden worden door de aanwezigen met resp. 107 en 108 stemmen gekozen. 

 

Het bestuur is zeer verheugd dat met deze verkiezingen alle posten in het 

Hoofdbestuur weer zijn vervult en dat alle juryleden weer zijn herkozen. 

Ook is het bestuur blij met de twee nieuwe juryleden. 

 

c.   Verkiezing lid van de hengstenkeuringscommissie 

 

Binnen de hengstenkeuringscommissie is Mevr. S.D. Scheiberlich reglementaire 

aftredend en niet meer verkiesbaar. 

Vanuit de lijst van juryleden dienen door het bestuur namen op de voordracht te 

worden geplaatst, waarbij als voorwaarde geldt dat betrokken kandidaten minimaal 

één keer moeten zijn herbenoemd voor een nieuwe periode als jurylid. Het 

hoofdbestuur stelt voor de volgende personen op de voordracht te plaatsen: 

In alfabetische volgorde: 

Dhr. A. Groeneveld, te Poederoyen 

Dhr. W.C.M. Lazeroms, te Roosendaal 

De heer Groeneveld kreeg 86 stemmen, dhr. Lazeroms 47 stemmen.  

Derhalve wordt dhr. Groeneveld benoemt als lid van de hengstenkeuringscommissie. 

 

De voorzitter dankt de aftredende mevrouw Scheiberlich voor het vele werk dat zij, 

binnen en buiten de baan, voor de fokvereniging heeft gedaan. Als dank ontvangt ze 

een boeket bloemen. 

 

d.    Verkiezing inspecteur 

Voor een uitbreiding van het corps van inspecteurs doet het hoofdbestuur een 

reglementaire voordracht. 

Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde functie voor onbepaalde tijd 

voor: 

Mevr. S.D. Scheiberlich, te Harderwijk 

Met 111 stemmen voor wordt mevr. Scheiberlich gekozen tot inspecteur. 

 

8. Mededelingen van het Bestuur 

 

ISPC overleg. 

Vorig weekend zijn Connie en ik (voorzitter Jan Bakhuizen), in Finland geweest voor 

het jaarlijkse ISPC overleg. 

Gelukkig kunnen wij melden, dat de sfeer zeer plezierig was, en dat we weer 

afspraken hebben kunnen maken. 
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Ook dit jaar heeft het moederstamboek haar waardering uitgesproken over de hulp die 

zij van de dochters mag ondervinden, zeker ook wat betreft de organisatie van het 

SPS-BS. 

Ook de veterinaire paragraaf, is weer eens opnieuw onder de aandacht gebracht, zodat 

een ieder herinnerd is aan afspraken in het verleden gemaakt. 

  

Het ISPC overleg in 2015, zal in Nederland plaatsvinden, en wel op 18 en 19 april. 

Vanuit het moederstamboek werd heel veel waardering uitgesproken voor het feit dat 

Nederland de volgende ISPC ontmoeting wil organiseren. Het wordt gezien als een 

blijk van de goede verstandhouding tussen ‘moeder’ en ‘dochters’. 

 

Internationale show 2015 

Deze zal in Finland gehouden worden. De plaats waar de show wordt gehouden is 

binnen 100 km. van de haven waar de veerboot aankomt. 

De organisatie is zich bewust van de afstand die overbrugd moet worden, zij gaan zich 

inspannen om met de veerdienst tot afspraken te komen om de reis voor mens en dier 

goed te laten verlopen tegen een betaalbaar tarief. Er worst in Finland binnenkort 

speciaal voor de show een web-site aangemaakt. 

 

Waarschuwing voor hengsten. 

Op dit moment ontvangen eigenaren van hengsten welke op enigerlei wijze in de 

probleem dreigen te komen een zogenaamde waarschuwingsbrief. 

Veelal is dit op een laat moment in het traject, en in sommige gevallen heeft de 

eigenaar geen mogelijkheden meer om hierop te anticiperen. 

Om dit te voorkomen, zal vanaf heden, elk jaar een publicatie, in de shetlander als ook 

op de site plaatsvinden, waarin middels een kleurenschema inzichtelijk wordt gemaakt 

waar de betreffende hengst zich bevindt. 

Groen > uw hengst zit safe. 

Oranje> uw actie is gewenst, om te voorkomen dat de norm niet wordt gehaald. 

Rood> uw actie is vereist, omdat bij gelijkblijvende omstandigheden uw hengst zal 

worden gedegradeerd. 

 

Dhr. Visser vraagt hoe vaak een hengst een waarschuwing krijgt. Dhr. Bakhuizen: in 

de vorige vergadering is besloten dat er één waarschuwing gegeven wordt.  

 

Kantoorpand. 

Enige tijd geleden zijn er door een aannemer in opdracht van Pro Rail, diverse 

werkzaamheden uitgevoerd in het kader van geluidsisolerende voorzieningen. 

Op dit moment wordt er gewacht op offertes, vooruitvoering van 

schilderwerkzaamheden, en de inrichting. 

Zodra die binnen zijn zal een keuze worden gemaakt, en opdracht worden verstrekt tot 

uitvoering hiervan. 

Ten tijde van de werkzaamheden op de begane vloer, zullen werkplekken worden 

ingericht op de 1
e
 verdieping. 

Na uitvoering zullen permanente werkplekken op de begane grond worden gecreëerd, 

welke voldoen aan de huidige eisen. 

Zodra al deze werkzaamheden achter de rug zijn, is er een situatie ontstaan waarbij een 

fors gedeelte van ons kantoorpand niet meer in gebruik is. 

Het bestuur beraad zich op te ondernemen actie, hierbij kan b.v. worden gedacht aan 

verhuur van de niet door het NSPS te gebruiken ruimten. 
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Als hierover meer bekend is, zullen wij u hieromtrent informeren. 

 

Procedures 

De procedures inzake dhr. Ruis en het SPA lopen nog. Het SPA heeft een proces 

aangespannen tegen het PVV. Het NSPS is uitgenodigd hier in te spreken. 

Hoewel het NSPS dit keer geen jurist hoeft in te schakelen zijn aan deze processen wel 

kosten verbonden. 

 

 

9. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen 

besluiten, voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen 

De aanwezigen stemmen hier mee in. 

 

10. Rondvraag 

- Dhr. Visser: dhr. Plender is gekozen in het presidium van de LAR, terwijl hij volgens 

het verslag reserve is. De voorzitter antwoordt dat dit gewijzigd is in het verslag. 

- Ook vraagt dhr. Visser of de juryleden van het aangespannen rijden ook verkozen 

worden. Mevrouw Dijk heeft de statuten er al op nagekeken. Met ingang van de 

volgende periode worden de gebruiksjury en de exterieurjury herkozen. 

- Dhr. Mehagnoul stelt voor om een enquête onder de leden te houden aan de hand 

waarvan de site gebruiksvriendelijker ingericht kan worden. De voorzitter meldt dat er 

momenteel al stappen zijn ondernomen om hiervoor een werkgroep in het leven te 

roepen. 

- Dhr. Welling stelt voor om de verkiezingen via een poll op de site te laten verlopen, 

met invoeging van het ledennummer. Dan is het voor alle leden mogelijk te stemmen, 

niet alleen voor de aanwezige leden. De voorzitter zegt toe hier in de volgende 

vergadering op terug te komen. 

- Dhr. van Engelen heeft problemen met het verloop van de stamboekopname van dit 

jaar. Pony’s die bij een keuring verwezen worden naar een nakeuring of een veegdag, 

worden opgenomen in de categorie C. De veegdag is zijns inziens bedoeld voor dieren 

die tijdens de keuring niet zijn opgenomen omdat ze niet in orde zijn. Nu blijkt dat ze 

wel opgenomen worden, in cat. C als zijnde veterinair niet in orde. Hij vindt dit 

onacceptabel. 

De voorzitter erkent dit probleem maar men is tot deze werkwijze gedwongen omdat 

er leden zijn die het dier, ondanks het feit dat er iets is geconstateerd, het dier ‘de 

wereld insturen’. Om malversaties te voorkomen wordt het dier daarom tijdelijk in de 

cat. C geplaatst, waarna het tijdens de veegdag op de juiste plek opgenomen. Dhr. van 

Engelen vindt het bezwaarlijk dat het wel op papier staat. 

En hij vraagt zich af wat er gebeurd als de betreffende merrie overlijdt. Dan blijft de 

vader wel bestempeld met een C-veulen. Wat betekent dat het veterinair niet in orde is 

of erfelijke gebreken vertoond, terwijl het dier tijdens de keuring alleen maar kreupel 

was. Een veegdag is voor pony’s die tijdens de stamboekopnamen kreupel zijn en dus 

alsnog opgenomen kunnen worden. 

De voorzitter licht toe dat het dier op moment van tonen niet acceptabel was. 

Dhr. Broens: niet beoordelen en niet acceptabel zijn twee verschillende 

mogelijkheden.  

De voorzitter geeft toe dat de documenten soms discutabel worden ingevuld. In het 

eerstvolgend overleg met de inspecteurs zal er op gewezen worden deze helder en 

volledig in te vullen. 
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Indien een veulen overlijdt voor een veegdag en dus als C-veulen te boek zou blijven 

staan, gaan de veterinair en de inspecteur om tafel om dit geval te bespreken. Het 

probleem zal verder besproken worden.  

- Dhr. Visser: herkent het verhaal van dhr. van Engelen. In zijn geval was het rapport 

maar half ingevuld. De bewegingen zijn niet beoordeeld.  

- Dhr. van Hemert licht de genoemde problemen nader toe: 

Wat betreft de pony van dhr. van Engelen: deze was in orde, tot de pony naar binnen 

moest. Op de volte ???????????? ging het mis, waardoor de dierenarts het dier niet kon 

accepteren. 

De pony van dhr. Visser vertoonde een onregelmatige manier van bewegen. De 

dierenarts kon het daarom niet beoordelen en dus is het niet ingevuld.  

De voorzitter zegt toe hier samen met de inspecteurs kritisch naar te gaan kijken. 

 

De heren van Asch en Groeneveld danken de leden voor het in hen gestelde 

vertrouwen als lid van het jurykorps en de hengstenkeuringscommissie. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder succes in 

het komende veulenseizoen. 

 

 

 


