
Systematiek kiezen juryleden en aanwijzing Hengstenkeurings en 

Hengstenherkeurings juryleden: 

Het NSPS hecht aan het kiezen van juryleden. Gelijke tijd kun je je afvragen of het zinvol is 
om juryleden die al lang hun kwaliteiten hebben bewezen te blijven herkiezen. Daarnaast is 
afgelopen jaar gebleken dat bij uitval van juryleden veel kunstgrepen moeten worden ingezet 
om de bezetting rond te krijgen omdat het huidige systeem hier niet in voorziet. Ook het 
tegenover elkaar plaatsen van twee juryleden bij de verkiezing tot hengstenkeuringsjurylid  
staat onder druk vanwege het niet wenselijke bijeffect dat de verliezer zich vaak beschadigd 
voelt. Kortom: Het  huidige systeem van kiezen van (hengsten)juryleden voldoet niet meer.  
Afgelopen periode is, vanuit verschillende kanten (LAR/Bond van Hengstenhouders) verzocht 
het systeem van kiezen hengstenjury aan  te passen.  Daarom stelt het Hoofdbestuur voor, 
om met in achtneming van onderstaande uitgangspunten,  het kiezen van juryleden voortaan 
als volgt te organiseren: 
 

Belangrijke uitgangspunten voor een nieuw systeem zijn:  

 Transparantie 

 Continuïteit van beleid 

 Werkbare situatie 

 Leden kiezen juryleden 

 

Kiezen juryleden 

 Nieuwe juryleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door het bestuur na 

het behalen van de opleiding 

 Na de eerste termijn worden juryleden 2x herkozen. 

 Na negen jaar kunnen de juryleden voor de laatste keer herkozen worden. Na 
herkiezing krijgt het jurylid de status definitief jurylid.  

 

Aanwijzen hengstenjury  

 Definitieve juryleden zijn zeer ervaren juryleden waarvan wordt verwacht dat zij  als 
jurylid voor de hengstenkeuring kunnen worden ingezet. 

 Van de definitieve juryleden wordt een alfabetische lijst samengesteld waaruit op 
basis van volgorde juryleden voor de HK (her)keuringscommissie worden benoemd.  

 In verband met stamboekopnames zullen niet meer dan 2 inspecteur tegelijk in de HK 
(her)keuringscommissie plaatsnemen. (Zij zullen gespreid in de lijst worden 
opgenomen en blijven altijd inzetbaar en verschuifbaar). 

 

Samenstelling HK jury: 

 

 

 

jurylid reserve jurylid

Hengstenkeuringsjury 3 1

Hengstenherkeuringsjury 3 1



Roulatiesysteem: 

 Jaarlijks treedt een HK jurylid af. 

 Een reservelid schuift door en wordt HK jurylid. 

 Een herkeurings jurylid schuift door en wordt HK reserve jurylid. 

 Een reserve herkeurings jurylid schuift door en wordt herkeurings jurylid. 

 Jaarlijks treedt vanuit de lijst juryleden met definitieve licentie,  een nieuw reserve 
herkeurings jurylid in. 

 Het afgetreden HK jurylid wordt weer onder aan de lijst toegevoegd.  

 

 

 
 

 Elk door de ALV definitief gekozen jurylid wordt op de lijst geplaatst en kan aangeven 
wel of niet beschikbaar te zijn voor het HK juryteam. 

 Binnen het roulatiesysteem is het jurylid 8 jaar in functie, 4 jaar als 
hengstenherkeurings jurylid en 4 jaar als hengstenjurylid. 

 Dit systeem borgt continuïteit en zorgt voor rust omtrent de aanwijzing van HK 
juryleden. 

 Valt er een of meer juryleden tussentijds uit dan schuift iedereen een plek door.  

 Uitzondering op dit uitgangspunt is de vervanging van een jurylid i.v.m. ziekte of 
familieomstandigheden. Het HB vraagt in dit geval een inspecteur voor een jaar in te 
vallen. Het jaar erop kan het zieke jurylid terugkeren op zijn plaats in de 
keuringscommissie. 

 Door dit systeem krijgen juryleden de gelegenheid om langzaam in te stromen en 
ervaring op te doen met de hengstenkeuring.  

 Het voorkomt jaarlijkse ingewikkelde verkiezingen tijdens de ALV, waarbij juryleden 
tegenover elkaar geplaatst worden. 

 

Procesafspraken: 

1. Jaarlijkse update lijst met 
• Juryleden die uit de HK keuringscommissie komen, deze worden onder aan de lijst 

toegevoegd 

• Juryleden die aan de beurt zijn en aangeven niet beschikbaar te zijn, worden 
onder aan de lijst toegevoegd. 

1 2 3 4 5 6 7 8
HK1 a b c d e f g h

HK2 b c d e f g h i

HK 3 c d e f g h i j

res. HK d e f g h i j k

her1 e f g h i j k l

her2 f g h i j k l m

her 3 g h i j k l m n

res Her h i j k l m n o

jaar



• Juryleden die voor de 3
e
 keer zijn herkozen tot definitief jurylid, worden aan de 

lijst toegevoegd. 
• Juryleden die gestopt zijn, worden van de lijst gehaald. 

 

2. Jaarlijkse publicatie na de voorjaars ALV 

• Website en Verenigingsblad 

 
3. Proces bij disfunctioneren: Het bestuur heeft de mogelijkheid bij disfunctioneren van een jurylid 

deze te schorsen. Procedure loopt via Commissie van Beroep.  

 
Methodiek bij invoering:  

Wordt voor dit roulatiesysteem gekozen dan zal bij de invoering eenmalig een lijst met alle 
juryleden die 9 jaar of langer jureren door de ALV moeten worden herkozen tot jurylid met 
definitieve licentie. Waarna de lijst met definitieve juryleden kan worden opgemaakt. 

Voor het aanwijzen van de hengsten(her) keuringsjury wordt in verband met continuïteit 
rekening gehouden met de zittingstermijnen van de zittende HK juryleden.  

Het voorstel is om de heren Alderkamp en Van der Griend  te vragen voor respectievelijk 
plaats A (1 jaar)en B(2 jaar) in de hengstenjury.   En mevrouw Van Boxtel en de heer 
Lazeroms te vragen voor respectievelijk plaats E( 5 jaar) en F (6 jaar) in de hengsten 
herkeuringscommissie. 

 

 Jurylid A wordt aangewezen voor een jaar 

 Jurylid B wordt aangewezen voor 2 jaar  

 In verband met continuïteit van het keuren zullen de heren Alderkamp en Van den 
Griend bovenaan de lijst worden geplaatst  

 Het eerste jurylid op de lijst wordt gevraagd voor jurylid C met een termijn voor 3 jaar 

 De tweede voor jurylid D, reservejurylid hengstenkeuring met een termijn van 4 jaar 
 Voor de herkeuringsjury gebeurt dit op dezelfde wijze. Mevrouw van Boxtel en de 

heer Lazeroms worden gevraagd voor de positie E (5jaar) en F (6 jaar). 

 Het derde jurylid op de lijst wordt gevraagd in de herkeuringsjuryplaats te nemen op 

positie G, totale termijn 7 jaar. 

 De eerstvolgende op de lijst stroomt in als reserve herkeuringsjurylid en zal het eerste 
jurylid zijn dat volledig binnen het nieuwe systeem meedraait. 

 In beide commissies is het langstzittende jurylid voorzitter 
 

 

 

 

 


