
Voorstel samenstelling juryteams t.b.v. hengstenkeuringen 2022 (e.v.) 

 

 

Jaarlijkse verkiezing reserveleden 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van het N.S.P.S. op zaterdag 29 mei 2021 is een 

voorstel aangenomen met betrekking tot een nieuwe wijze van verkiezing van leden voor de 

juryteams voor de hengstenkeuring. Daarin is vastgelegd dat het bestuur jaarlijks een nieuw 

reservelid voor zowel het team van de hengstenkeuring als voor het team van de herkeuring 

voordraagt ter verkiezing door de leden op de ALV. 

 

Om hieraan uitvoering te geven draagt het bestuur nu de volgende kandidaten voor om zitting te 

nemen als reservelid in de betreffende juryteams: 

 

• De heer E. van Oers te Erp als reservelid voor het juryteam van herkeuring. 

• De heer A. Dijkstra te Laren als reservelid voor het juryteam van de hengstenkeuring. 

 

 

Overige vacatures 

Vorig jaar heeft het bestuur, mede door de toen geldende coronamaatregelen, moeten besluiten 

gebruik te maken van artikel 2 van het keuringsreglement en de juryleden voor de beide teams van 

de hengsten(her-)keuring aan te wijzen. Daarom zijn er nu in totaal vier vacatures in beide juryteams 

tezamen waarvoor het bestuur kandidaten voordraagt. 

 

a. Juryteam herkeuring: 

In het juryteam voor de herkeuring hebben twee leden zitting op basis van hun verkiezing door de 

ALV in de afgelopen jaren. Dat zijn: 

De heer W. Lazeroms te Wouwse Plantage, die gekozen is in mei 2019 en derhalve komende 

hengstenkeuring zijn statutaire termijn van drie jaar volmaakt. 

Mevrouw A. van Boxtel te Berlicum, die gekozen is in mei 2017 en opnieuw gekozen is in mei 2020, 

zodat zij de komende twee hengstenkeuringen op basis van haar statutaire termijn actief zal zijn. 

Voor verkiezing van een derde lid dat deel gaat uitmaken van het juryteam voor de herkeuring draagt 

het bestuur de volgende kandidaat voor om zitting te nemen in dat team: 

 

• De heer B. Nijhof te Rietmolen, voor de komende drie jaar. 

 



 

 

 

b. Juryteam hengstenkeuring: 

Om zitting te nemen in het juryteam van de hengstenkeuring draagt het bestuur de volgende 

kandidaten ter verkiezing voor: 

 

• De heer J. van de Griend te Strijen, voor het komende jaar 

• De heer H. Nijssen te Neer, voor de komende twee jaar 

• Mevrouw S. Scheiberlich, voor de komende drie jaar 

 

 

 

Toelichting 

Omdat is toegezegd dat het bestuur beargumenteert waarom zij het betreffende jurylid aan de ALV 

voordraagt ter verkiezing voor het juryteam HK volgt hieronder een toelichting. 

 

Voorstel juryteam hengsten-herkeuring 2022 

Dhr. W. Lazeroms 2022    

Mevr. A. v. Boxtel 2022 (vz) 2023   

Dhr. B. Nijhof 2022 2023 2024  

Dhr. E. van Oers 2022 (res.) 2023 2024 2025 

 

Motivatie: 

• De heer Lazeroms is in 2019 voor drie jaar gekozen en maakt daarmee nu zijn eerste termijn 

(volgens het oude systeem) van drie jaar vol. Hij hoeft derhalve nu niet opnieuw gekozen te 

worden. 

• Mevrouw van Boxtel is in 2020 herbenoemd (volgens het oude systeem) en kan op basis 

daarvan komend jaar en het jaar erop nog functioneren. Ook zij hoeft derhalve nu niet 

opnieuw gekozen te worden. Mevrouw van Boxtel was het afgelopen jaar voorzitter van dit 

juryteam en heeft die taak goed volbracht. Het bestuur heeft haar gevraagd komend jaar 

opnieuw de rol van voorzitter op zich te willen nemen. 

• Met de heer Lazeroms en mevrouw Van Boxtel wordt invulling gegeven aan de gewenste 

continuïteit in dit juryteam.  

• De heer Nijhof heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor de hengstenjury i.v.m. zijn 

betrokkenheid bij een aantal hengsten. Het bestuur is met hem van mening dat hij dan bij 

teveel hengsten en teveel rubrieken plaats moeten maken voor het reservejurylid, wat een 

goed functioneren van het team in de weg staat. Bij het juryteam voor de herkeuring speelt 

dit veel minder en zal hij naar verwachting hoogstens incidenteel bij een enkele hengst terug 



moeten treden. Zijn kennis en vakmanschap wil het bestuur graag benutten voor de 

hengstenselectie en vormt een welkome aanvulling in het team. 

• De heer Van Oers is al vele jaren een goed functionerend jurylid. Daarin heeft hij er blijk van 

gegeven zich goed mondeling te kunnen uiten en te argumenteren. Hij heeft tot op heden 

nooit deel uitgemaakt van de hengstenjury. Met zijn kennis en ervaring moet hij in staat zijn 

een  goede inhoudelijke bijdrage te leveren aan het team.  

 

 

Voorstel juryteam hengstenkeuring 2022 

Dhr. J. vd Griend 2022 (vz)    

Dhr. H. Nijssen 2022 2023   

Mevr. S. Scheiberlich 2022 2023 2024  

Dhr. A. Dijkstra 2022 (res.) 2023 2024 2025 

 

Motivatie: 

• De heer Van de Griend is in 2018 gekozen als reservelid voor het juryteam herkeuring. Het 

afgelopen jaar is hij door het bestuur benoemd in het juryteam voor de hengstenkeuring. 

Daarvan maakte hij in het verleden (tot 2005) ook als eens deel uit. Met hem wordt de 

gewenste continuïteit in het team gewaarborgd. Het bestuur heeft hem gevraagd komend 

jaar de rol van voorzitter op zich te willen nemen. 

• De heer Nijssen is al vele jaren een goed functionerend jurylid. Hij heeft weinig persoonlijke 

betrokkenheid bij hengsten. Tot op heden heeft hij nooit deel uitgemaakt van de 

hengstenjury. Met zijn kennis en ervaring moet hij in staat zijn een  goede inhoudelijke 

bijdrage te leveren aan het team.  

• Mevrouw Scheiberlich maakte t/m 2014 deel uit van het juryteam voor de hengstenkeuring. 

Met deze ervaring biedt ze een welkome balans naast mogelijk minder ervaren mensen in 

het team, ook naar de toekomst toe. Ze is goed op de hoogte van afstammingsgegevens, 

waarmee ze een inhoudelijke aanvulling biedt t.a.v. de voorbespreking van de hengsten.  

• De heer Dijkstra is vorig jaar door het bestuur voor het eerst benoemd in het juryteam voor 

de herkeuring. Hij is een goed functionerend jurylid (ook actief bij o.a. KVTH). De heer 

Dijkstra heeft, net als mevrouw Scheiberlich, ervaring in het buitenland en kennis van 

internationale bloedlijnen. 

 

 

 


