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Inleiding
Waarom een beleidsplan?
Veel organisaties en stamboeken hebben wel een beleid, maar dat zit vaker in hoofden van mensen
dan dat het op papier staat. Zo lang zaken goed gaan voelt men niet de noodzaak om er dieper over
na te denken en ideeën en richtingen op papier te zetten. Toch is het van belang binnen een
organisatie of stamboek duidelijkheid te hebben over hetgeen men voor ogen staat, welke kant men
op wil en hoe dat op korte en lange termijn gerealiseerd kan worden. Dat is duidelijk voor leden en
bestuur.
Om te voorkomen dat er vooral beslissingen voor de korte termijn (moeten) worden genomen is het
belangrijk een visie te ontwikkelen voor de middellange of lange termijn. Uitgangspunt is een beleid
te maken voor de middellange termijn, van 3 tot 5 jaar. Dit voorkomt dat te vaak en te veel
wijzigingen in de regelgeving moeten worden genomen, die kunnen leiden tot onduidelijkheden.
Wie de ontwikkelingen in de paardensport en fokkerij volgt, realiseert zich dat stamboeken de laatste
jaren in toenemende mate te maken krijgen met veranderingen. Veel hiervan zijn een gevolg van
nieuwe regelgeving vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het
Ministerie van Economische Zaken, dat per 1 januari 2014 de taken van het PVE heeft overgenomen.
Daarnaast heeft de gehele sector, en dus ook het NMPRS, te maken met een dalend aantal leden,
een dalend aantal paardjes en dekkingen. Vergrijzing en de economische crisis spelen hier een grote
rol. Al deze veranderingen vragen voortdurend om antwoorden en oplossingen.
Voorbeelden daarvan zijn:
o Hoe kunnen we de groei van het NMPRS stimuleren (zowel fok-technisch als in aantal leden)?
o Hoe gaan we om met steeds veranderende regelgeving vanuit het ministerie?
o Hoe kunnen we ons als NMPRS onderscheiden ten opzichte van andere stamboeken?
o Hoe kunnen we de naamsbekendheid van het NMPRS vergroten?
o Hoe kunnen we onze financiële situatie stabiliseren of zelfs verbeteren?
o Waar willen we zijn over 5 jaar en hoe gaan we dat realiseren?
De belangrijkste uitdaging blijft uiteraard de kwaliteit van onze NMPRS paardjes. Hoe kunnen we de
kwaliteit van de paardjes blijven waarborgen en daar waar het kan omhoog brengen? Met goede
kwaliteit paardjes moet het mogelijk zijn de dalende verkoopprijzen te stabiliseren en de lijn omhoog
in te zetten. De afgenomen vraag moet worden omgezet naar een gezonde handel binnen Europa.
Het moet daarnaast niet langer nodig zijn om (te dure) paarden vanuit het buitenland binnen te
halen terwijl er veelal een zelfde kwaliteit binnen het NMPRS te vinden is.
Het opstellen van een beleidsplan kan een belangrijke bijdrage leveren tot het oplossen van deze en
andere problemen. Het dwingt ons tot nadenken over de toekomst van het stamboek en probeert
ons daarin keuzes te laten maken. Daarbij is het belangrijk om ook kansen en bedreigingen onder
ogen te zien én te weten waar je sterke en zwakke punten liggen.
Als laatste moeten we er wel voor waken dat gekozen beleid of een gekozen richting niet een te
zware rol binnen het stamboek gaat spelen en te veel druk legt op de organisatie.
Beleid is uiteindelijk niets anders dan een leidraad voor bestuur en leden, zonder dat het een
‘ijzeren wet’ moet zijn binnen het stamboek. Men kan en mag beleid evalueren en bijstellen daar
waar men dat nodig acht.
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Beschrijving van het stamboek

2.1. Historie
In 1993 hebben vijf mensen de hoofden bij elkaar gestoken om een nieuw stamboek op te richten
voor het creëren een Nederlands Minipaard. Het uitgangspunt was dat alle rassen en bloedlijnen tot
een uiterste stokmaat van 1.06 meter ingezet konden worden mits zij veterinair in orde en getest
waren. Dit hield in dat er veel hengsten en merries uit diverse stamboeken ingezet konden worden
om bloedspreiding en type te bewerkstelligen en een ruime keuze te geven aan de leden om deel te
nemen of te kiezen binnen dit programma. Ook dieren waarvan de papieren verloren waren gegaan
konden een start maken bij het NMPRS. De paardjes werden opgesplitst in "minimaat" (t/m 86 cm)
en "kleine-maat" (87 t/m 106 cm).
In 1995 is de ingediende aanvraag voor een erkend stamboek organisatie beoordeeld door het
toenmalige Ministerie van Landbouw en werd het NMPRS erkend als moederstamboek voor
miniatuurpaarden in Nederland en Europa. Tot aan de dag van vandaag mag het NMPRS nog steeds
deze twee benamingen gebruiken.
Over de jaren heen is het beleid en selectie programma steeds scherper bijgesteld om tot gewenste
resultaten te komen, het gestelde doel, het “ Nederlands Minipaard” afgekort NMP.
In 2013 bestond het stamboek 20 jaar en doordat er zoveel dieren ingezet konden worden over de
jaren heen, zijn de huidige paardjes het gestelde fokdoel in 1993 heel dicht benaderd. De komende
jaren zullen er nog enkele aanpassingen moeten volgen om NMP tot een op zich zelf staand ras te
kunnen noemen.
2.2. NMPRS op dit moment
Het NMPRS bestaat ondertussen 21 jaar en heeft een ledenbestand dat schommelt tussen de 650 en
750 leden. Op het moment van schrijven staan er ruim 14.000 paardjes geregistreerd binnen het
stamboek. In totaal is er een database van ruim 30.000 paardjes.
Jaarlijks worden er drie keuringen, een show en één of meerdere clinics georganiseerd, veelal op
vaste data:
o Hengstenkeuring, eerste zaterdag in april (nakeuring hengsten zes weken na hengstenkeuring)
o Merriekeuring, laatste zaterdag van augustus
o Enter en Twenterkeuring, laatste zaterdag van juni
o NMPRS Zomershow, tweede zaterdag in juli
o Clinics in voor en/of najaar, afhankelijk van onderwerp
Het bestuur bestaat uit zeven personen (minimaal vijf) en vergadert vier tot zes maal per jaar. Het
dagelijks bestuur wordt gevormd door twee bestuursleden en de voorzitter. Twee maal per jaar
wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Eén eind mei gelijktijdig met de nakeuring van
de hengsten en één eind november. Leden worden tussentijds door middel van een magazine en een
digitale nieuwsbrief geïnformeerd. Het Minimagazine verschijnt vier maal per jaar, de digitale
informatiebrief wanneer er behoefte toe is.
Alle administratieve handelingen, uitgifte van paspoorten, ledenmutaties, redactie van het
Minimagazine enzovoort, worden verricht op het stamboekkantoor. Hier werken twee werknemers
drie dagen per week. Tevens wordt hier de database van het stamboek bijgehouden. Buiten het
stamboekkantoor zijn er chippers/controleurs en vrijwilligers actief.
2.3. Doelen
Bij het oprichten van het NMPRS had het stamboek het volgende doel voor ogen:
Het NMPRS wil d.m.v. kruisingen komen tot een Mini-Paardenras. De paardjes moeten een replica
van een rijpaard zijn. De paardjes dienen fijn gebouwd te zijn waarbij de verhoudingen tot elkaar
staan.
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Op dit moment mogen we vaststellen dat een groot deel van onze paardjes het toen gestelde doel
flink heeft benaderd. Van de top van ons stamboek kunnen we zelfs vaststellen dat zij aan dat eerder
gestelde doel voldoet. Zij zijn fijngebouwd, de verhoudingen kloppen en zij zijn een replica van een
groot rijpaard geworden. Dat is de oogst van twintig jaar doordacht fokbeleid, inkruisen van
bloedlijnen vanuit binnen- en buitenland en een goede selectie van fokmateriaal. Samen met de
leden van het NMPRS hebben we grote stappen gezet om te bereiken waar we nu zijn.
Dit betekent wel dat we na ruim twintig jaar op een punt zijn gekomen waarbij we ons doel opnieuw
zullen moeten vaststellen. Bouwsteen hiervoor is de inmiddels grote populatie van goede NMPRS
paardjes binnen ons stamboek. Daarnaast oordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) dat het NMPRS zich de vraag moet gaan stellen of zij het langer nodig acht paardjes vanuit
andere rassen in te kruisen. Het RVO concludeert dat het NMPRS als stamboek en als organisatie op
eigen benen zou moeten kunnen staan. Mede op basis hiervan is in 2011 bij herhaling het NMPRS als
moederstamboek voor miniatuurpaarden erkend. We zouden ons eerder gestelde doel dan ook
moeten wijzigen en als volgt vaststellen:

Het NMPRS is een stamboek dat d.m.v. kruisingen een opzichzelfstaand Mini-Paardenras
vertegenwoordigd. De paardjes zijn een replica van een rijpaard. De paardjes zijn fijn gebouwd
waarbij de verhoudingen tot elkaar staan.

3. Doelstellingen
Om het uiteindelijke doel van het NMPRS te bewerkstelligen zijn doelstellingen opgesteld. Aan deze
doelstellingen is een tijdslijn verbonden waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd.
3.1 2014
Alle binnen het NMPRS te registreren nakomelingen worden als NMP ( Nederlands Mini Paard)
benoemd
Vanaf 1 februari 2014 worden alle te registreren nakomelingen benoemd als NMP, Nederlands Mini
Paard. Voorheen konden nakomelingen bijvoorbeeld nog als Shetlander, Falabella of Amerikaans
miniatuurpaard worden geregistreerd. Het RVO stelt echter dat er per ras maar één organisatie
wordt erkend, en dat nakomelingen daarmee alleen binnen het NMPRS kunnen worden opgenomen
als NMP (Nederlands Mini Paard).
Moederdieren groter dan 106 cm worden niet in de keuringsring toegelaten. Het veulen zal voor
het eerst als jaarling kunnen worden voorgebracht.
Het NMPRS is een minipaarden stamboek en dient dit ook uit te dragen. Hoewel het fokken met
merries groter dan 106 cm is toegestaan is het verschijnen ermee in de keuringsring niet wenselijk.
Het geeft een verkeerd beeld van het fokdoel en een vertekend beeld van ons stamboek. Het is met
ingang van 2014 dan ook niet meer mogelijk om met een merrie boven de 106 cm met veulen in de
ring te verschijnen. Het veulen zal pas ter primering kunnen worden aangeboden op de Enter &
Twenter keuring.
3.2 2015
Iedere merrie of hengst waarmee binnen het NMPRS gefokt wordt moet op naam van eigenaar
geregistreerd staan.
Al een aantal jaren wordt er vanuit het ministerie op aangedrongen paarden op naam van de
eigenaar te registreren. Hiervoor zal op termijn een landelijke I&R registratie worden opgezet.
Meerdere stamboeken, en daarmee ook het NMPRS, hebben vooruitlopend op het I&R systeem de
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opdracht gekregen leden te bewegen hun paardjes nu al op naam te laten registreren. Het NMPRS
heeft dit eerder in de vorm van de stallijsten in gang gezet. De volgende stap betekent dat vanaf
2015 zowel de merrie als de hengst waarvan het veulen wordt geregistreerd op naam van de
eigenaar moet staan. Huurt u een hengst dan moet u dat aan het secretariaat melden.
Niet NMPRS geregistreerde moederdieren mogen een maximale schofthoogte van 125 cm hebben.
Zoals eerder beschreven is het NMPRS een minipaarden stamboek. De intentie dient dan ook het
fokken van een minipaard te zijn. Het gebruik van extreem grote moederdieren draagt niet bij aan
verkleinen van het ras NMP en is daarom niet wenselijk. Om toch gebruik te kunnen maken van
rassen met wellicht een iets grotere stokmaat zal er met ingang van 2015 een maximale
schofthoogte van 125 cm voor moederdieren worden gehanteerd.
Iedere NMPRS merrie waarmee binnen het stamboek wordt gefokt dient stamboek opgenomen te
zijn.
Voorheen kon er gefokt worden met niet stamboek opgenomen maar geregistreerde NMPRS
merries. Om er zeker van te zijn dat we uitgaan van goed en gezond fokmateriaal moeten vanaf 2015
NMPRS merries waarmee binnen het stamboek gefokt wordt, stamboek opgenomen zijn.
Iedere niet NMPRS geregistreerde merrie waarmee binnen het NMPRS gefokt wordt dient
aantoonbaar veterinair goedgekeurd te zijn.
Binnen de (mini) paardenfokkerij komen diverse (erfelijke) gebreken voor. Omdat we deze gebreken
niet in onze fokkerij kunnen toelaten is het belangrijk te weten dat onze merries en hengsten
veterinair gezond zijn. Bij stamboekopname van NMPRS dieren wordt ieder dier veterinair gekeurd
volgens het keuringsprotocol van het NMPRS. Om echter iedere instroom van (erfelijke) gebreken uit
te bannen dient vanaf 2015 elke niet NMPRS geregistreerde merrie waarmee binnen het NMPRS
gefokt wordt veterinair goedgekeurd te zijn volgens het keuringsprotocol van het NMPRS.
Iedere merrie of hengst, geboren na 1-1-2016, mag bij stamboekopname op 3 jarige leeftijd een
maximale schofthoogte van 104 cm niet overschrijden. Bij stamboekopname op 4 jaar of ouder is
de maximale uiterste schofthoogte 106 cm.
Paarden worden in het stamboek opgenomen vanaf hun derde levensjaar en worden bij deze
stamboekopname gemeten. De maximaal toegestane schofthoogte binnen het NMPRS is 106 cm. Tot
op heden werd die 106 cm schofthoogte toegestaan ongeacht de leeftijd van het paardje. Niet
ondenkbaar is echter dat paardjes die op driejarige leeftijd worden gemeten op 106 cm toch nog iets
doorgroeien en hierdoor mag er redelijkerwijs aangenomen worden dat zij boven de maximale 106
cm schofthoogte uitkomen. Om enige marge in te bouwen wordt vanaf 2015 de toegestane
maximale schofthoogte bij stamboekopname op driejarige leeftijd 104 cm, zowel bij merries als bij
hengsten geboren na 1-1-2016. Bij stamboekopname vanaf vier jaar en ouder blijft de maximaal
toegestane schofthoogte 106 cm.
Herindeling Mini-maat en Kleine-maat en toevoegen Grote-maat
Tot op heden werden alle paardjes binnen het NMPRS opgesplitst in twee verschillende maten, te
weten Minimaat en Kleine-maat. De laatste jaren zien we echter een redelijke verschuiving richting
de Kleine-maat waarbij er binnen die maat ook weer grote verschillen in schofthoogte ontstaan. De
groep paardjes van bijvoorbeeld 95 centimeter en groter groeit flink.
Om binnen de verschillende maten toch een goed onderscheid te kunnen maken en juist te blijven
beoordelen, wordt er vanaf 2015 een nieuwe maatindeling gehanteerd waarbij er een Grote-maat zal
worden toegevoegd. De indeling wordt hiermee als volgt:
o
o
o

Mini-maat
Kleine-maat
Grote-maat

t/m 86 cm.
87 t/m 95 cm.
96 t/m 106 cm.
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3.3 2016
Er worden geen dieren zonder afstamming meer opgenomen in het stamboek. Geldt voor dieren
geboren ná 1-1-2016.
Tot nu toe konden ook paardjes zonder afstamming een start maken binnen het NMPRS. Dit gold
voorheen voor zowel hengsten als merries, later alleen nog voor merries. Om meer zicht te krijgen op
bloedlijnen en fokkerij is het belangrijk dat van alle dieren die worden opgenomen binnen het
NMPRS de afstamming bekend is. Vanaf 2013 wordt van op te nemen hengsten al geëist dat zij twee
generaties aan vaders kant en minimaal één generatie aan moeders kant op papier hebben. Als
aanvulling hierop dient vanaf 2016 een merrie bij stamboekopname minimaal één generatie aan
zowel vader als moederskant op papier te hebben. Geldt voor dieren geboren ná 1-1-2016.
3.4 2017
Vervallen van het Basis-type.
Bij het verkrijgen van de erkenning voor paspoort uitgevende instantie in 2011 is vanuit het
toenmalige PVE (nu RVO) de beperking opgelegd dat het inschrijven van raszuivere Shetlanders
eindig is. Dit betekent dat er na 2016 binnen het NMPRS geen Basis-type paardjes meer kunnen
worden geregistreerd. Alle nieuw te registreren paardjes zullen vanaf 2017 vallen onder het Luxetype. Het gebruik van raszuivere Shetlanders wordt niet uitgesloten. Het blijft (voorlopig) mogelijk
om Shetlanders te kruisen met dieren die zijn opgenomen binnen het NMPRS en de nakomelingen
hiervan op te nemen in het NMPRS.
3.5 2018
Het opnemen van dieren van buiten het NMPRS beperken.
Vanaf het oprichten van het NMPRS in 1993 is het mogelijk geweest diverse rassen te kruisen om
uiteindelijk een minipaardje te fokken. Ieder ras en ieder paardje tot een schofthoogte van 106 cm
was toegestaan. Veelal werd er gestart met een Shetlander maar al snel daarna kwamen ook andere
rassen in beeld, vanuit binnen- en buitenland. Veel kwalitatief goede paarden zijn bijvoorbeeld
vanuit Amerika geïmporteerd.
Alle rassen samen hebben er voor gezorgd dat er een grote populatie NMPRS minipaarden is gefokt.
De kwaliteit van die populatie NMPRS paarden is ondertussen goed te noemen. Misschien zelfs wel
zo goed dat de vraag moet worden gesteld of het inkruisen van andere rassen nog wel tot
kwaliteitsverbetering leidt.
Het zou het gebruik en de verkoop van NMPRS dieren binnen Europa een enorme boost geven
wanneer we fokkers er toe kunnen bewegen meer te fokken met kwalitatief goede NMPRS dieren in
plaats van dieren vanuit andere rassen te gebruiken of te importeren. Het moet wel (beperkt)
mogelijk blijven om dieren van buiten het NMPRS in te kruisen voor hen die daar echt een
toegevoegde waarde in zien.
Vanaf 2018 zal binnen het NMPRS het toevoegen van andere rassen daarom worden beperkt.
Enerzijds door het promoten van eigen dieren, anderzijds door een bedrag aan extra kosten te
berekenen bij invoer of overschrijven van een paardje van buiten het NMPRS. De extra kosten
moeten de administratieve handelingen en onderzoekskosten die nodig zijn bij invoer of
overschrijven ruimschoots dekken. Het zal leden bewegen bewustere keuzes te maken terwijl de
optie tot inkruisen deels mogelijk blijft.

4. Toekomstvisie
Het NMPRS zal op termijn een opzichzelfstaand paardenstamboek zijn waarin het fokken van een
minipaard centraal staat, het Nederlands Minipaard (NMP). Door middel van goed fokbeleid en
diverse keuringen wordt de kwaliteit van paardjes verder verbeterd. Naamsbekendheid binnen
Nederland en Europa wordt vergroot. Naast de fokkerij zal het belangrijk zijn andere activiteiten te
ontwikkelen zoals shows, clinics en aangespannen rijden. Dit en eventueel andere nog uit te werken
ideeën moeten het voortbestaan van het stamboek waarborgen.
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