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Beste leden !
Het verheugt ons dat we van zoveel mensen positieve reacties krijgen op onze IHW nieuwsbrieven.
En gebleken is dat ze goed gelezen worden. Dat motiveert het bestuur om voor het maken van deze
nieuwsbrief weer eens extra te gaan zitten. Immers geen enkel bestuur kan goed functioneren
zonder positieve feedback van haar leden. Positieve feedback motiveert en stimuleert. Dit bestuur
blijft gewoon enthousiast door bouwen aan het IHW. We zien voor de toekomst grote mogelijkheden
voor het IHW vanwege de balans in bouw en beweging in onze paarden, zoals vastgelegd in het
fokdoel. Uiteindelijk zullen dit de paarden zijn die makkelijk te rijden zijn en toch topprestaties
kunnen leveren…. en daarbij lang heel blijven. Deze balans zal gekoesterd moeten worden omdat dit
het geheim zal zijn , zo voorspel ik u, achter een grote toekomst van het IHW. Een toekomst waarbij
een IHW paspoort een plus zal zijn in de marktwaarde. Zover is het nog niet, werd er vorig jaar niet 1
jonge hengst gekeurd, dit jaar zijn er al 9 jonge hengsten aangemeld! Met spanning kijken we dus uit
naar de nieuwe oogst, waarbij we kunnen verklappen dat de afstammingen voor de kenners zeer
interessant zijn!
Het keuringsreglement vind u in de aparte bijlage.
Het showprogramma op de hengstenkeuring daar hebben we u ondersteuning nog wat meer voor
nodig. Leuk zou zijn om van de hengst James Bond, die met 57 nakomelingen zeer invloedrijk blijkt
binnen het IHW, een collectie nakomelingen te showen aan de hand , onder de man en in het tuig.
Dit zou een wervelende show kunnen worden. Tot nu toe hebben 4 nakomelingen zich opgegeven.
We kunnen beter toch? Schroom niet en bel me op 0647339399! Showtime…… !! Maar het wordt
wel kort dag.

Hierboven de hengst James Bond. En kijk maar eens goed naar de voorbeeldige balans in beweging!
Het linker voorbeen laat al los terwijl het rechter achterbeen hierdoor de gelegenheid krijgt nog eens
de rijzende voorhand voorwaarts/opwaarts te stuwen. Deze functionaliteit van het achterbeen zorgt
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voor draagkracht en oprichting van de voorhand en kan alleen ontstaan door de gewenste
gewichtsverdeling/balans in bouw. In de moderne rijpaardfokkerij van onze grote “zussen” komen
deze kenmerken vrijwel niet meer voor. Daar staan ze vrijwel zonder uitzondering te lang op het
voorbeen, zodat takt en evenwicht(balans) helaas verloren is gegaan, waardoor die paarden alleen
balans kunnen bewaren door krachtenvergende spiercompensaties met als gevolg vroege slijtage en
overmatige inspanning. Laten wij onze balanspaarden maar koesteren en zorgvuldig verbeteren. Dan
ligt de toekomst aan de voeten van het IHW! Daar willen we samen met u voor gaan.
Verder nodig ik iedereen die nog een hengst in wil schrijven voor de keuring onze vernieuwde
website te bezoeken. Daarop staan 2 inschrijfformulieren die u kunt downloaden en ingevuld en
ondertekend op te sturen naar…. Uiterlijk op 14 februari!! Dan sluit de inschrijving definitief. Verder
staat er vernieuwde tekst op onze website waar u een kijkje kan nemen en ook zijn de hengsten
vermeld. http://www.ihwstudbook.com/ Dit hebben we te danken aan Suzanne Bouman, die in een
handomdraai zo leek het, de boel op poten heeft gezet. Verdere veranderingen zullen volgen, maar
nu ligt de focus op het organiseren van onze hengstenkeuring.
Volgende maand gaat het bestuur naar Den Haag om met de RVO te overleggen hoe de nieuwe
fokkerij verordening nog voor de herfst in onze regelementen moet worden ingepast. Voorwaar een
zware taak voor het bestuur, dat u uitvoerig zal raadplegen bij de ontwikkeling hiervan. Flinke
veranderingen komen op ons af. Kortom het wordt weer een drukke zomer.
Gelukkig gaan de financiën van het IHW goed. We zijn vrijwel uit de rode cijfers dankzij de bezielende
inzet van onze penningmeester Suzan D’Agostino , maar ook door het niet declareren van
bestuurskosten/reiskosten door het bestuur. Dit geeft ons iets meer rust, maar we blijven er aan
trekken, zoals goede IHW paarden betaamt.
Ik hoop iedereen op onze hengstenkeuring te ontmoeten en daarna op onze ALV die bijeen geroepen
zal worden, zodra de onderzoekscommissie haar rapportage klaar heeft. De onderzoekrapportage
gaat echter over het verleden. Om fouten uit het verleden in kaart te brengen en aanbevelingen te
doen zodat dit zich niet meer kan herhalen. Het rapport zal voor dit bestuur een welkome aanvulling
zijn. Wij zijn de commissie erkentelijk voor hun inzet en tijd voor de vereniging.
Sjaak Hoedjes
Nakeuring hengsten
24 maart 2018 is de nakeuring in Zwolle mocht 24 februari 2018 wegens omstandigheden niet
uitkomen. Het inschrijfformulier dient wel 14 februari 2018 binnen te zijn.
Tips hengstenkeuring
Hengstenhouders meld u op tijd aan bij het secretariaat om uw hoofdstelnummers op te halen in de
kantine van de manege Zwolle;
Zorg dat u paard schoon en gevlochten is;
De voordragers dienen in het wit gekleed te zijn.
Vrijwilligers.
We opzoek naar vrijwilligers die hand en spandiensten willen verrichten op de diverse keuringen en
eventueel op evenementen.
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Adverteren
Voor 25,- inclusief btw kunt u adverteren in de IHW hengstencatalogus. Voor € 95,- inclusief btw
adverteert 4 x in catalogus van zowel de IHW hengstenkeuring als 3 IHW merrie en veulenkeuringen.
Tijdens de keuring mag er een bord/vlag (door u zelf aan te leveren) langs de rijbaan geplaatst
worden.
Algemene verordening gegevensbescherming.
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt
dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Show team IHW
Zoals elk jaar is het IHW op zoek naar gemotiveerde ruiters, zowel in de sport als recreatief voor het
verzorgen van een spetterende show op diverse evenementen. Er hebben al een aantal enthousiaste
leden gemeld, maar hoe meer zielen , hoe meer vreugd. Het enige wat we van je vragen is om een
aantal keer per jaar bij elkaar te komen om te oefenen. Aanmelden en meer informatie via Birgit
Schouten
Horse Event
In 2018 verhuist Horse Event naar Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, nabij Schiphol Airport. De
zeventiende editie van dit educatieve paardenevenement vindt plaats op 14, 15 en 16 september
2018. Zodra er meer info over dit evenement bekent is, aangaande de fokkerijwereld, zullen we dit
vermelden in de nieuwsbrief.
Agenda
24 februari 2018
24 maart 2018
07 juli 2018
25 augustus 2018
14 september 2018
15 september 2018
16 september 2018
22 september 2018

Hengstenkeuring te Zwolle
Nakeuring hengsten te Zwolle
Merrie en veulenkeuring te Wijdewormer
Merrie en veulenkeuring te Didam
Horse Event
Horse Event
Horse Event
Merrie en veulenkeuring te Peperga

Contact
Volg ons via facebook: International Heavy Wamblood Horse Breeders Association
E-mailadres: studbookihw@gmail.com
IHW Stamboek Secretariaat Landekensdijk 74765 SW Zevenbergschen Hoek
www.ihwstudbook.com
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