
 

 

Samenvatting informatieavond NWR/WPBR      26 september 2019 

 

Tijdens de informatieavond is er door de werkgroep middels  een powerpoint presentatie een 

interactieve presentatie gegeven en zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen.  

We hebben voor u een kleine samenvatting van de avond gemaakt.  

 

Na het welkom heten is de agenda voor de avond doorgenomen, hierna heeft Monica Groothuis zich 

als nieuw lid voorgesteld. Vervolgens zijn de goed bezochte stalbezoeken geëvalueerd, de 

stalbezoeken vonden afgelopen jaar plaats bij stal Du Bois, stal Amalia en stal Ebbers.  

 

Hieronder vindt u de besproken onderwerpen van de avond in samenvatting. 

 

Keuringsseizoen  

 

Tijdens het onderwerp over het keuringsseizoen van 2019 werd duidelijk dat er behoefte is aan een 

vast jurykoppel en/of fok leider binnen de sectie NWR/WPBR. 

 Het doel hiervan is dat er meer lijn zal zijn binnen de groep pony’s, zeker  met het oog op de centrale 

keuring. Op de centrale keuring was nu geen duidelijke lijn te zien was de mening van meerdere 

mensen. 

 

Tevens is gevraagd naar het aantal te houden regionale keuringen, dit naar aanleiding van het aantal 

beperkte deelnames op een aantal keuringen. 

De meningen waren hierover verdeeld. Enkele mensen gaven aan dat dit voor de fokkers met 

meerdere aantallen veulens lastig word qua transport. Anderen gaven aan dat dit wellicht voor 

grotere groepen zou zorgen .  

Ook werd opgemerkt dat we voor het welzijn van de pony’s en veulens moeten zorgen en dat lang 

reizen niet wenselijk is. 

Het idee om dit per provincie te bekijken en daarop af te stemmen is ook als optie benoemd.  

 

Daarnaast is gevraagd naar de meningen omtrent het verplicht aangelijnd voorbrengen van veulens 

op de centrale merriekeuring. 

Hierover waren zowel positieve als negatieve geluiden te horen. Niet iedereen was zich hiervan 

bewust, dit terwijl het tijdig en meerdere keren in het jaar is gecommuniceerd. 

Het positieve hiervan is dat de dieren beter in het gareel gehouden konden worden en daardoor ook 

een vlottere doorloop mogelijk was.  

Dat (sommige) veulens zich aan het touw minder lieten zien werd als negatief benoemd.  

De optie om hogere hekken rondom de ring te plaatsen en daarnaast een vangkooi werd genoemd, 

hierdoor wordt het vangen gemakkelijk waardoor er een vlotte doorloop plaats kan vinden.  

 

IBOP 

 

De IBOP test wordt dit jaar verreden in groepjes. Het doel hiervan is dat er meer ontspanning tijdens 

de IBOP getoond kan worden, daarnaast zal er begeleiding bij aanwezig zijn. Tevens is het nu ook 

mogelijk om met een 3 jarige pony deel te nemen aan de IBOP. Dit werd als positief ontvangen.  

 



 

Veranderingen voor de CHK 

 

Voor de CKH 2020 worden er 2 dingen verandert. Afgelopen jaar werd het draven van 1 ronde aan de 

hand als te weinig ervaren, op de komende CHK worden er 2 ronden aan de hand gedraafd. 

Ook word het longeren bij de NWR en WPBR als extra selectie moment toegepast, de definitieve 

invulling hiervan word de komende tijd uitgewerkt. 

Tevens zal op de examendag van het verrichtingsonderzoek nog een clinic gegeven worden m.b.t. de 

wijze van longeren en hoe je je hierop kunt voorbereiden.  

 

Tijdens de clinic over het longeren ,die wordt gegeven op 30 november aanstaande ,zal er naast hoe  

een pony getraind dient te worden ook worden gekeken naar de tijd die nodig is voor het longeren 

van een pony op de CHK. 

Het longeren is enkel voor de hengsten NWR/WPBR die aangewezen worden voor de 2e bezichtiging 

en zal plaatsvinden op de vrijdag van de CHK. 

Hier worden de gangen draf en galop beoordeeld tijdens het longeren op ruimte, souplesse kracht en 

balans.  

Daarnaast wordt gekeken naar de werkwilligheid en gehoorzaamheid en uiteraard op de houding van 

de hengst.  

Eén van de reden dat er gekozen is om de hengsten te longeren en niet los te laten in een kooi, is 

omdat dit laatste organisatorisch niet haalbaar is. 

 

Aantrekken fokkers en deelnemers activiteiten 

 

Om meer fokkers en deelnemers naar activiteiten te krijgen werd er naar ideeën gevraagd.  

Zo werd het voorbeeld van een fokker aangedragen die na verkoop van zijn pony nog een keer bij de 

pony was wezen kijken en de nieuwe eigenaar enthousiast gemaakt had om eens deel te nemen aan 

de keuring. 

Doordat de fokker de nieuwe eigenaar laagdrempelig kon helpen is de pony naar de keuring geweest, 

en succesvol.  

Mond op mond reclame en laagdrempelig hulpaanbod zijn punten die mensen kunnen 

enthousiasmeren. 

 Wanneer een ervaren fokker een nieuwe fokker/eigenaar ziet op een keuring, kan er wellicht hulp 

aangeboden worden zodat ze zich ook welkom voelen bij het stamboek. 

 

Ook werd het idee aangedragen om tijdens de Welsh sportdag de keuringen te promoten door 

middel van een advieskeuring, waarbij positieve kanten van de pony worden benadrukt.  

Dit idee  werd door meerdere mensen als positief ervaren. 

 

Tevens werd gevraagd hoe men er tegenover staat als veulens  gechipt worden op regionale 

keuringen, uiteraard nadat de pony gekeurd is. 

Het idee is om zo meer pony’s op de keuring te krijgen en zo kunnen misschien op termijn ook de 

kosten voor het chippen omlaag gebracht worden omdat chippers niet meer naar de locatie van 

eigenaren hoeven te rijden. Uiteraard zullen kunnen er ook chippers op de route blijven, dit moeten 

we blijven aanbieden. Dit idee werd goed ontvangen door de aanwezige mensen. 

Ook moet het nog laagdrempeliger worden om lid te worden van het stamboek, een (korte) 

gemakkelijke en overzichtelijke lijst welke mensen in kunnen vullen om lid te worden die duidelijk op 

de homepage te vinden is, is hiervoor nodig.   



Een extra optie om aan te kruisen wat het doel is van het lidmaatschap (rasfokkerij/sport/…) zodat er 

gericht hulp kan worden aangeboden zou tot de mogelijkheden moeten behoren . Tevens moet de 

website ook goed en duidelijk te zien zijn op de mobiele telefoons etc.  

Daarnaast werd er opgemerkt om nieuwe leden de kans te bieden, indien gewenst, zich te kunnen 

vervoegen bij mensen die reeds langer lid van het stamboek zijn voor vragen met betrekking tot 

fokken, keuring klaar maken e.d. 

Ook  werd het idee van een sport lidmaatschap genoemd en het beter betrekken van de leden bij 

evenementen als bijvoorbeeld ringmeester op de regionale keuringen. 

 

Bespreking fokplan FTC 

 

Huidig: NWR en WPBR vrijwel gelijk. 

Er werd genoemd dat er meer rekening gehouden dient te worden met de pony’s die springgericht 

gefokt zijn, bijv. een notitie plaatsen in het deelnemers/juryboek.  

Er lijkt nu geen belemmering in het fokplan te zijn om een springpony te kunnen fokken, maar een 

notitie werd gewenst zodat de jury bij (voor hen wellicht) onbekende hengsten ook beter konden 

zien waarnaar ze keken en met welk doel deze gefokt zijn. 

Vanuit de jury(‘s) is er behoefte naar het apart keuren van grote en kleine maat binnen de WPBR. 

 

Bloedverversing NWR 

 

Het laatste onderwerp was de mogelijkheden van bloedverversing binnen de NWR. Hieruit zijn 

meerder suggesties gekomen.  

- Gericht hengsten van andere stamboeken uitnodigen op Welsh keuringen  durven hengstenhouders 

wellicht niet aan tenzij er goedkeuring wordt beloofd. 

- Naar Duitsland, NWR’s die in Nederland niet goedgekeurd zijn maar in Duitsland wel en tevens  

verrichtingen hebben gelopen met goed gevolg terughalen.  

- Bloedverversing binnen het stamboek zelf d.m.v. een Welsh cob hengst/ sectie B is mogelijk 

- NWR hengst keer een WPBR merrie, dit veulen als 3 jarige op de keuringen laten komen en bij 

primering toelaten in het NWR (met bijv. een minimaal % Welsh bloed o.i.d.?) 

Een eenduidige oplossing is er deze avond niet naar voren gekomen. 

 

Activiteitenkalender 

30 November 2019 – longeer demonstratie (+ examen verrichtingingsonderzoek  + IBOP) 

Maart 2020: evaluatie CHK 

Mei/Juni 2020: stalbezoek/rondleiding bij Gebr. Sloof (Stal Spoorzicht) 

September 2020: nabespreking CMK  

 

Het was naar onze mening wederom een succesvolle informatieve avond 

 

Mocht u nog naar aanleiding van bovenstaande nog ideeën/opmerkingen hebben dan horen wij dat 

graag. 

We bedanken alle aanwezigen voor de belangstelling en hopen in maart weer een succesvolle avond 

te kunnen organiseren! 

 

De werkgroep NWR/WPBR. 

 

 


