KWPN prijst zichzelf uit de markt (vervolg)
De reactie van het KWPN bij mijn eerder ingezonden stuk geeft aan dat het KWPN van
democratie nog steeds niets heeft begrepen. Voor democratie is openbare informatie en
discussie daarover een essentiële voorwaarde.
Terwijl de vergaderingen van de Tweede Kamer steeds meer op de TV worden uitgezonden
en via internet zelfs volledig te volgen zijn, heeft het KWPN de openbaarheid van de
ledenraadsvergaderingen afgeschaft, waardoor ook de onafhankelijke pers daar geen toegang
meer heeft. Over hoe bestuur en ledenraad functioneren heeft Karin Retera in haar ingezonden
stuk heel behartenswaardige dingen gezegd.
En zo zijn er meer onderwerpen waarover open en eerlijke voorlichting nodig is. Het
ingezonden stuk van Margo van den Hoogen - toch ook niet de eerste de beste - begin dit jaar
in De Paardenkrant over het frauderen met de indexen door het KWPN om daarmee de
fokkers te manipuleren, is iets dat een serieuze uitleg door het KWPN verdient.
De censuur bij de afschaffing van de Gelderse bloedvoering en het niet-informeren van de
fokkers over de lopende discussie in de Tweede Kamer zijn een andere vorm van manipulatie
door het KWPN. De Gelderlander Paard Associatie heeft in mei van dit jaar nog aan de
Tweede Kamer geschreven: "Om te weten dat bloedlijnen en genen belangrijk zijn voor het
doorgeven van de erfelijke eigenschappen van het Gelders paard, is de kleuterschool van de
fokkerij voldoende en is helemaal geen betaald universitair onderzoek nodig." Een afschrift
van deze correspondentie is naar het KWPN gegaan, dat hierover niemand informeert. Laat
het KWPN eindelijk eens uitleggen waarom het de Gelderse bloedvoering heeft afgeschaft en
dit nog steeds volhoudt.
Een ander punt dat geen aandacht krijgt is de economische crisis, het afnemend aantal leden
en het dalen van het aantal dekkingen. Moet het KWPN-kantoor niet inkrimpen en is het niet
verstandiger om de enorme nieuwbouwplannen uit te stellen, totdat er (hopelijk) zicht komt
op betere tijden? Wordt het anders geen molensteen om de nek van de resterende fokkers,
zoals eerder het centrum van Het Friesch Paarden-Stamboek?
Ik ben naar het hengstenverrichtingsonderzoek in Stegeren geweest maar heb daar geen
schokkende veranderingen t.o.v. voorgaande jaren gezien en blijf dus bij mijn eerdere
uitspraken hierover. Ik ben graag bereid om met het KWPN in discussie te gaan, maar in alle
openbaarheid en niet in de KWPN-achterkamertjes. Die moeten worden afgeschaft.
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