
Voordracht nieuwe leden juryteams t.b.v. hengstenkeuringen 2023 (e.v.) 

 

 

Jaarlijkse verkiezing reserveleden 

Tijdens de 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 J. Damen te Liesssel als reservelid voor het juryteam van herkeuring. 

• De heer W. Lazeroms te Wouwse Plantage als reservelid voor het juryteam van de 

hengstenkeuring. 

 

 

Overige vacatures 

Vorig jaar heeft het bestuur, doordat een kandidaat niet voldoende stemmen haalde op de ALV, 

moeten besluiten gebruik te maken van artikel 2 van het keuringsreglement (zoals ook in artikel 6, lid 

d vermeld staat) en in de weken na de ALV een jurylid benoemd voor de ontstane vacature.  

Conform het keuringsreglement stelt het bestuur in de komende ALV een kandidaat voor ter 

verkiezing in deze vacature als lid van het juryteam van de hengstenkeuring: 

• De heer J. van de Griend te Strijen 

 

 

Toelichting 

In het keuringsreglement is vastgelegd dat het bestuur de voordracht zal voorzien van een 

motivering. Daarom volgt hieronder een toelichting. 

 

• De heer Van de Griend is twee jaar geleden door het bestuur benoemd in het juryteam voor 

de hengstenkeuring 2021 en afgelopen jaar ter verkiezing voorgedragen in datzelfde team. 

Hij werd met een groot aantal stemmen verkozen. Doordat afgelopen jaar het nieuwe 

systeem van verkiezing ingegaan is, zou de heer Van de Griend slechts één jaar deel 

uitmaken van dit team. Zijn functioneren als voorzitter van het juryteam afgelopen jaar was 



prima. Helaas moest hij zich vanwege ziekte afmelden voor de keuringsdagen in januari. Nu 

doet zich de bijzondere gelegenheid voor dat er voor één jaar een nieuwe kandidaat 

voorgedragen moet worden in de ontstane extra vacature. De heer Groeneveld heeft mede 

door zijn bestuursbenoeming afgelopen jaar nu al acht jaar achtereen deel uitgemaakt van 

het juryteam voor de hengstenkeuring. Reden om hem nu niet nogmaals voor te dragen. Met 

de voordracht van de heer Van de Griend in deze vacature wordt verwacht de gewenste 

continuïteit en de goede samenwerking in het team vast te houden. Het bestuur heeft hem 

gevraagd komend jaar de rol van voorzitter op zich te willen nemen. 

 

• De heer Lazeroms is al vele jaren een gewaardeerd lid van ons jurycorps. De afgelopen drie 

jaar heeft hij op een goede wijze gefunctioneerd als lid van het juryteam voor de 

hengstenherkeuring. Zijn eerste termijn (volgens het oude systeem) heeft hij nu volgemaakt. 

Hij heeft relatief weinig persoonlijke betrokkenheid bij hengsten. Met zijn kennis en ervaring 

moet hij in staat zijn een goede inhoudelijke bijdrage te leveren aan het team. 

 

• Ook de heer Damen is al vele jaren een goed functionerend lid van ons jurycorps. Tot op 

heden heeft hij nooit deel uitgemaakt van de hengstenjury. Hij is thuis in de fokkerij van 

zowel de kleinere als de grotere Shetland Pony’s. Hij houdt zich daarnaast ook bezig met het 

fokken van KWPN paarden. Met deze kennis en zijn ervaring kan hij een goede inhoudelijke 

bijdrage leveren aan het team. 

 

 

De juryteams gaan er dan als volgt uitzien: 

juryteam hengsten-herkeuring 2023 

Mevr. A. v. Boxtel 2023 (vz)    

Dhr. B. Nijhof 2023 2024   

Dhr. E. van Oers 2023 2024 2025  

Dhr. J. Damen  2023 (res.) 2024 2025 2026 

 

 

juryteam hengstenkeuring 2023 

Dhr. J. vd Griend 2023 (vz)    

Mevr. S. Scheiberlich 2023 2024   

Dhr. A. Dijkstra 2023 2024 2025  

Dhr. W. Lazeroms 2023 (res.) 2024 2025 2026 

 

 


