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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 13 november 2018 te Heteren. 

Er zijn 13 aanwezigen. 

1. Opening:  

Vice voorz. Dhr. Martin Kramp heet iedereen welkom. Zoals u weet is Dhr. Bausch 

afgetreden en omdat wij nog geen nieuwe voorzitter hebben zal Martin deze 

functie voorlopig overnemen.  

 

2. Ingekomen stukken:  

Er is een bericht van verhindering ontvangen van: Dhr. G. Dingemans, Fam. 

Smeets, Dhr. Molenkamp, Dhr. A. Boer, Dhr. F. van Schie, Dhr. J. v. Driel, Dhr. G. 

Lanting en Dhr. A. Droessen.  

Er zijn verder geen ingekomen stukken.  

 

3. Notulen ALV d.d. 24 April 2018: 

Voorz. vraagt of er leden zijn die op- of aanmerkingen hebben omtrent de 

notulen.  

Notulen worden goedgekeurd.  

Voorz. bedankt secr. voor het maken van dit verslag.  

 

4. Begroting 2018:  

Voorz. geeft het woord aan Albert.  

Mevr. Bianca Kramp heeft aangegeven dat zij niet meer steeds een vergoeding 

behoeft omdat er weinig veranderd aan de website. De sponsoring proberen we 

aan te houden. De bond zet in advertentie in de catalogus voor het NK en voor de 

Hengstenkeuring. Verder zijn er weinig veranderingen ten op zichten van het 

afgelopen jaar.   

 

5. Hengstenkeuring 2019: 

Voorz. geeft door hoeveel hengsten er zijn opgegeven: 

Mini maat; totaal 34. 

Kleine maat; totaal 15. 

Middenmaat; 33. 

Grote maat; 45. 

 

Totaal 127 hengsten. 

 

*Er is een discussie geweest of het praktisch en organisatorisch beter is om de 

grootste groep op zaterdag te keuren. Het geeft wel wat problemen met mensen 

die al wat geregeld hebben met het werk e.d. maar er is toch besloten om de 

grootste groep (Middenmaat en Grote maat) op zaterdag te doen. Ook i.v.m. het 

verkeer en de drukte op de weg is het handiger om dit zo te doen. Dhr. Steijvers 

geeft aan dat je dan altijd pas laat, na de opgave, weet wanneer je hengst moet 

komen. Voorz. bevestigt dat dit inderdaad dan pas na 15 Oktober bekend is.  

*De Jury zal aan de achterkant van de hal komen staan. Je komt voor binnen met 

je hengst, loopt over het straatje recht naar de jury toe. Stelt daarop. Loopt dan 

weer recht terug naar voren en draaft dan 1.5 ronde.  

*Dhr. Gaasbeek zal de stamboekopname doen en Dhr. Lazeroms zal de hengsten 

meten.  

*Het is moeilijk om veterinairs te regelen voor de hengstenkeuring.  

*Voor hengsten die veterinair niet acceptabel zijn zal de stamboekopname bij de 

veterinair gebeuren tenzij de eigenaar dit anders wenst.  



 
2 

 

*In januari zal de vrijdag gaan vervallen. Er was eerst een plan om de 3-jarige op 

vrijdag te keuren. Later werd dit gewijzigd in de 5-6-jarige op vrijdag keuren. 

Voor beide plannen was nogal wat weerstand. Daarom is er nu besloten om de na-

en herkeuring op 2 februari in Mariënheem te doen en alle andere rubrieken op 1 

dag. Er is een strakke planning gemaakt maar het zal waarschijnlijk niet vroeg 

afgelopen zijn.  

*De rubrieken Hengst met de beste draf en het aangespannen rijden zullen ook 

gehouden worden.  

De presentatie van de definitief goedgekeurde hengsten zal in de pauze gedaan 

worden door andere jury leden.  

*Als het goed is komt er deze week uitsluitsel voor de hengsten welke definitief 

goedgekeurd worden.  

*Er is voorgesteld om voor de hengst met de beste draf maar +- 10 hengsten te 

selecteren en deze dan nog maar 1 keer te laten draven.  

* Om eventuele problemen met stalling op te lossen komt er in de voorste hal of 

vloerbedekking of een houten vloer te liggen. Er is ook nog een optie om er stallen 

te plaatsen maar dit wordt waarschijnlijk te prijzig. Er zullen plaatsen om de 

hengsten te stallen worden aangewezen zodat er voor iedereen plek is. Dhr. 

Alderkamp zal toezicht houden op de stalling.  

Voorzit. wil zelf graag blijven op de plaats waar hij nu ook altijd staat. Hij is het er 

niet mee eens wanneer ze de grootste inzender voorin gaan zetten. 

*Dhr. v. Wanrooij zegt dat ze toch beter de definitief goedgekeurde hengsten 

thuis kunnen laten dan is er geen stallingsprobleem.  

*De voorzit. van de HK-commissie wil graag dat de hengsten klaar staan tussen 

de tribune. Sommige hengsten kunnen hier erg onrustig van worden. Maar om op 

een redelijke tijd klaar te zijn zullen de hengsten wel tijdig klaar moeten staan.  

*Wanneer blijkt dat dit niet goed werkt zullen we waarschijnlijk weer teruggaan 

naar 2 dagen.  

*Dhr. Geven zegt dat hij hout op de vloer geen goed idee vindt. Hij heeft dan 

liever tapijt.  

*Dhr. Bonants vraagt of ze in Mariënheem willen vragen of ze willen kijken naar 

de parkeerruimte. Rechts ligt er vaak van alles gestald waardoor het moeilijk is 

voor de mensen om weer uit de parkeerplaats te komen. Er is al weinig ruimte. 

*Dhr. Bonants vraagt ook wanneer het contract van het NSPS met de manege in 

Mariënheem afloopt? Voorz. denkt dat er onlangs een nieuw contract is 

afgesloten.  

*Dhr. Bonants vraagt of er weer een scherm geplaatst kan worden in de hal waar 

de hengsten staan zodat men vanuit die hal kan zien welke hengsten in de baan 

zijn. Dit zou natuurlijk ook de aanvoer ten goede komen.  

*Dhr. Bonants vraagt hoe wordt omgegaan met hengsten die te laat verschijnen 

bij de veterinair. Deze horen op catalogus volgorde te komen. Maar wat gebeurt 

er met die hengsten die te laat komen.  

Voorzitter zal deze vragen en opmerkingen meenemen naar het overleg met de 

commissie hengstenkeuring.  

 

6.  Verslag afgevaardigde FTC: 

Dhr. Albert v. Asch zegt dat ze vanuit de FTC 2 commissies hebben gevormd. Een 

commissie voor het sperma onderzoek en een commissie voor het cataract 

verhaal.  

Deze twee commissie hebben ieder een advies uitgebracht. Deze adviezen zijn 

besproken binnen de Lar. De Lar heeft een negatief advies uitgebracht over het 

advies betreffende het sperma onderzoek. Het advies van de commissie was om 

geen enkele hengst meer basis hengst te maken maar bij een laag TNB dit 

publiceren en een negatief dek advies te geven. Een Morfologie van onder de 30% 
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wordt ook als negatief/ongewenst gezien. Dhr. Zandee is ook betrokken binnen 

deze commissie. Er volgt een korte discussie over uitspraken die eerder gedaan 

zijn over de erfelijkheid van een laag TNB. Dhr. Steijvers merkt op dat het toch 

duidelijk is dat het wel erfelijk is.  

Dhr. v. Asch zegt dat de LAR een negatief advies heeft gegeven en dat het nu 

voorgelegd wordt op de ALV van het NSPS waar wij allemaal hierover kunnen 

stemmen.  

* Cataract is ook een gevoelig puntje en daarom is ook hiervoor een commissie 

gevormd. Deze commissie heeft geadviseerd om bij bilateraal cataract (aan beide 

ogen) de pony door te verwijzen naar Utrecht. Wanneer daar ook blijkt dat het 

bilateraal is dan de hengst niet opnemen in het stamboek.  

Bij unilateraal (aan een zijde) dan de pony ook doorverwijzen naar Utrecht. Pony 

wordt dan wel opgenomen maar er zou dan moeten worden bijgehouden of de 

pony dit doorgeeft/vererft aan zijn/haar kinderen.  

De LAR heeft dit laatste verworpen omdat weer te veel papierwerk zou opleveren.  

Het advies van de commissie is dus gelijk aan de regels zoals die binnen de EU 

zijn afgesproken. Zoals wij ze nu hanteren zijn wij strenger.  

Dhr. Geven merkt op dat wij nooit te horen krijgen wat de afspraken binnen het 

ISPC zijn.  

Dhr. Bonants zegt dat wij nu dus strenger waren dan de ISPC-afspraken.  

Dhr. Geven zegt dat de pony’s onder narcose moeten om cataract goed te kunnen 

onderzoeken. En dat dit dus nogal wat kost en inhoudt voor een pony. 

 

7. Overleg met DB van het NSPS: 

Hiervoor was al eerder een datum gepland welke wij te vroeg vonden daarom is 

dit overleg verzet naar a.s. donderdag. Hierover valt dus nog weinig te vertellen 

maar we zullen de onderwerpen van vanavond zeker meenemen.  

 

8. Bespreking agenda ALV van het NSPS:  

*Bij agenda punt 2. Zal er een presentatie gegeven worden door een dierenarts 

over het sperma.  

*Bij punt 6d. Dit is een voorstel tot aanpassing van het keuringsreglement art. 6. 

Nu krijgt de jury van de herkeuring mondeling van de HK-jury te horen waarom 

ze de hengst afgekeurd hebben. Dit wil het bestuur veranderen in alleen een 

schriftelijk rapport welk de eigenaar van de hengst ook krijgt. Het bestuur van de 

bond zal in het overleg vragen om een toelichting.  

*Het kantoorpand zal nog wel een hele tijd een onderwerp van discussie blijven.   

  

9.  Rondvraag: 

*Voorzitter geeft aan dat het bestuur heeft nagedacht over een nieuw bestuurslid.  

Inmiddels hebben wij Dhr. Gerko Lanting hiervoor benaderd. Hij had graag 

vanavond bij deze vergadering aanwezig willen zijn maar is helaas verhinderd.  

De volgende vergadering zal hij waarschijnlijk worden voorgedragen als nieuw 

bestuurslid.  

*Er zijn verder geen vragen meer.  

 

Sluiting. 

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Er wordt voorgesteld om de 

volgende keer bitterballen te serveren zodat er misschien meer aanwezige zullen 

zijn.  


