Bereikbaarheid:
•
•
•
•
•

Soms komen er niet duidelijker antwoorden op je vraag.
Geen contact met het stamboek gehad, dus ook geenmening over de bereikbaarheid of over het antwoorden.
Er wordt altijd vlot gereageerd op vragen.
Snel dus top.
Reactie op via de mail duurt lang. Als je een vraag hebt, dan duurt het zeker 2 weken voordat je antwoord
hebt.

Battie/website:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
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•

Misschien is het ook handig om naslagwerk te hebben over insulineresistentie, mijt, rasp, mok en andere veel
voorkomende kwalen bij tinkers.
Ik vond het een mooie ‘eerste’ uitgave, maar beetje vol met verhalen van leden, ik hou persoonlijk meer van
informatieve artikelen waar je wat van kunt leren ... maar hé, ik ben ook maar iemand met een mening
Goede beslissing geweest, wel erg veel van hetzelfde.
Iets meer informatieve stukken maar daar is lastig aan te komen. Vindt het wel een professioneel ogend blad.
Ik zou zowel op de site als in het blad graag meer "gewone" onderwerpen willen zien, het gaat nu bijna
allemaal over keuringen. Ik denk dat de meeste Tinker eigenaren recreatief met hun paard bezig zijn en
geïnteresseerd zijn in alledaagse dingen en probleempjes met hun oplossingen.
Veel informatieve info.
Ik krijg hem maar beken lees hem zelden tot nooit.
Tip: de posters dubbelzijdig printen in t midden. Zodat deze eruit gehaald kan worden zonder teksten " uit
elkaar" te halen.
Ik vind het jammer dat de Battie soms wat eentonig is. Ik mis soms wat diepgang. Ingezonden stukken komen
vaak of gaan vaak over dezelfde mensen. Uitslagen van keuringen en voorheen wedstrijden zijn wel altijd leuk
om terug te lezen.
Erg mooi van opzet!
Mis je onderwerpen: weet ik NOG niet…de tijd zal het leren!
Weet niet wat een Battie is en als ik er naar Google dan krijg ik als antwoord homo. Maar dat zal hier wel niet.
XD
De vernieuwde Battie oogt nogal onoverzichtelijk omdat er niet 1 duidelijke lay-out is. Deze wisselt per artikel
(lettertype en tekengrootte), dat komt slordig over. Daarnaast staan er erg veel taalfouten in. Jammer, want er
zit zeker potentie in de nieuwe opzet!
Ooit is de site nog wat onduidelijk.
Ik heb een fotograaf foto's zien maken op de Nederlandse kampioenschappen, dus ik zat smachtend te
wachten op de Battie. Maar helaas nooit meer ergens een foto van mijn paard en mij tegengekomen.
Het zou fijn zijn als de gegevens van de in het stamboek opgenomen dieren gemakkelijk raadpleegbaar zijn
(niet alleen van de goedgekeurde hengsten). Dan kun je op zoek gaan naar familie van jouw Tinker of
controleren of een te koop aangeboden dier bekend staat. Ik mis een goed raadpleegbare re/goed ontsloten
databank op de site. De site is nu niet heel duidelijk van structuur, de bibliotheek is karig en onoverzichtelijk
en de indeling werkt niet uniform/goed in verschillende browsers.
De site kan veel sterker (qua opbouw en indeling) en zou een leidende positie als kennisbron voor
Tinkerliefhebbers moeten ambiëren.
Verhalen van mensen die tinker hebben
Lijst met wedstrijden voor koudbloeden?
Voorgaande Battie werden veel fouten gemaakt, zoals niet complete stukken erin. Bijv. de stuk over de
tanden van het paard mist een gedeelte
Ik moet een beetje wennen aan de opzet van de site. Het lijkt weinig, maar het is verrassend wat er achter de
kopjes verstopt zit.
Misschien op website vermelden hoe de indeling van de premies zijn wat betreft aantal punten.
Mooi en gezellig tijdschrift om te lezen.

ALV:
•
•
•

Belangrijk - Wel afhankelijk van de onderwerpen die worden besproken
De algemene vergadering is belangrijk voor alle Tinkerhouders. Zo weet je precies van de hoed en de rand.
Wat er gaande is. En wat er verandert maar ook het mee stemmen over belangrijke zaken is ook belangrijk.
Ik vind het wel van belang dat leden bij worden betrokken bij de gang van zaken. Tijdens een vergadering
kunnen ze hun stem laten. En als ze niet komen of gaan zijn ze het er mee eens.
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Hier ken ik zelf weinig over vertellen omdat ik er nog niet bij geweest ben.
Omdat de afstand te ver is. Maar ik vind ze mogen van tevoren de leden wel van dingen van tevoren op de
hoogte te mogen brengen. Zodat ze niet achteraf pas dingen lezen wat er allemaal veranderd is.
ALV ivm verplichtingen belangrijk voor bestuur, voor leden zelf minder van belang. Aantrekkelijker maken om
leden (vrienden van) te laten komen.
Ik vind de ALV belangrijk dat deze er is. Echter vind ik m niet zo belangrijk om ervoor t halve land te
doorkruisen. Ik snap dat dit een onoplosbaar probleem is. Wellicht als ik meer met de fokkerij bezig zou zijn,
zou ik me hiervoor wel de moeite nemen
Ik vind de ALV erg belangrijk en zou er ook graag vaker aanwezig willen zijn. Echter zijn de locaties in mijn
opinie vaak niet centraal gelegen. En voor mij dus een reden om niet aanwezig te zijn
Ledenvergadering is belangrijk om te houden, leden die hierheen willen hebben dan de kans.
De ALV is altijd op zaterdag, een dag waarop ik MOET werken. Er zijn te weinig personeelsleden op de
zaterdagen waardoor wij geen vrije dag kunnen opnemen.
Graag zag ik dat de ALV ook eens op een zondag gehouden wordt
Ben niet op een ledenvergadering geweest
Ik heb nog geen ALV bijgewoond.
Zelden kans om maar een alv te gaan helaas.

Jury:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Over het algemeen zijn ze wel duidelijk maar soms kan het beter. En bij het beoordelen van veulens of jonge
paarden vind ik dat ze soms doordat ze overbouwd zijn worden afgestraft. In zo'n geval vind ik de beweging
en de uitstraling belangrijk dan dat erop nagedrukt wordt dat ze overbouwd zijn. Iemand die jaren fokt of zelf
veulens heeft kan dat ook zien
Beoordeling van de jury - Ligt aan jury, af en toe raar met indelingen t.o.v. zelfde paard andere types per jaar.
Duidelijk zo lang als het in het Nederlands is. Bij ons in Polen is het wel belangrijk dat er ten minste 1 jury lid
is dat goed Engels spreekt om het vervolgens hier te vertalen
Het handschrift op de uitslag papier vind ik vaak onduidelijk te lezen.
De jury beoordeling wordt duidelijker als er rustig uit gesproken wordt. Het was al duidelijker ook door dat ze
aan wezen wat ze. Bedoelen.
Elke keer heel anders
Jury weinig kennis van ras
In de tijd dat ik op keuring kwam werd deel afgebrand bij keuring en zeker in die tijd kwamen er veel leken op
de keuring met hun allerliefste paard. Tuurlijk vindt iedereen eigen paard de mooiste en beste maar als je dan
besluit een derde premie te geven leg dan uit waar dat in zit. Ook veulenkeuringen vind ik altijd lastig omdat ik
idee heb dat er niet altijd doorheen geprikt wordt dat een veulen van een maand zich qua bouw veel beter
verkoopt dan 1 van 3.5 of 4 maanden. Zelf meegemaakt en daarom nooit meer naar keuring geweest maar
gekozen voor thuisopname
Ik vind de manier waarop teruggekoppeld wordt aan deelnemers van de keuring weinig positief/opbouwend
wanneer er lager dan een eerste premie wordt behaald. Hier mag in mijn opinie best aandacht voor komen.
Dit motiveert niet om deel te nemen aan keuringen. Dat een paard niet voldoet, prima, maar communicatie
hier over kan in mijn opinie anders.
Het is en blijft een jury sport en hierin ben en blijf je afhankelijk van een mening.
Eén keer was ik het niet helemaal eens. Ik vond de gangen van het paard te zwaar wegen ten opzichte van
uitstraling. Toen verloor een heel mooie barokke cob het van een lichter (naar mijn mening minder opvallend)
type.
Keuring uitslagen mogen meer samengevat worden.

Keuren/ types:
•

•
•

Een cob is een cob, Een grai is een grai En ga zo maar door waarom nou zoeken tussen de middelmaat dat
de een wat dunnere benen heeft dan de ander.
Net dat je een grai hebt en die wordt dan nog als cob ingedeeld klopt toch ook niet.
Ik kijk naar het complete plaatje wat gewoon moet kloppen. Want als je een cob met een grai kruist dan wordt
het veulen in meeste gevallen ook met dunnere benen op de wereld gebracht. Hoezo dan
verbeteringspunten? Zoek dan een goeie cob voor een cob merrie. Ik ben dan geen keurmeester of jury maar
ik kijk toch wel naar de punten wat een cob behoord te hebben. Ik ben het soms ook niet met de uitspraken
mee eens en ja het is een moment opname maar toch.
Nog nooit bij een keuring geweest. Ik hoop in de toekomst er wel bij te wonen.
Ik heb nog nooit meegedaan, we hopen komend jaar voor het eerst mee te kunnen doen aan een keuring :)

•

Op de keuring mag het duidelijke zijn En vind dat er meer gedaan mag worden.
Aan de hand op het harde en opstellen voor jury, Dan de bak ring in aan de hand rondrennen en eigenlijk ook
nog los in de bak rondrennen. Dan heb je goed overzicht.

Voorbrengen:
•
•
•
•

Voorbrengen erg grof/dwangmatig
Vaak is het te gehaast vind ik, veel galop terwijl ik de draf en stap ook heel belangrijk vind om een keuze van
hengst te maken. Te veel bombarie eromheen.
Het voorbrengen gaat, na mijn ervaring, netjes en goed
En tijdens de Nederlandse kampioenschappen vertelde ik de voorbrenger dat mijn paard het beste tot zijn
recht komt als ze stevig door kan lopen, hier werd naar geluisterd maar niet gedaan.
Als er geen verplichte witte kleding en stropdas zou zijn zou ik mijn paarden zelf voorbrengen.

Wedstrijden en wedstrijdlocaties:
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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•

•
•
•

•

Ik kan hier geen mening over geven. Maar als er genoeg animo voor is waar zouden er dan geen wedstrijden
meer komen.
Datgene wat ik gezien heb van de wedstrijd was altijd goed geregeld. En de hoeveelheid weet niet of dat wel
of niet goed is.
Mijn mening is dat een stamboek fokgericht behoort te zijn en daar heeft sport dan in mijn ogen weinig mee te
maken
De prestaties zijn ook op landelijk georganiseerde wedstrijden te behalen.
Wedstrijdlocaties zijn slecht, Allemaal veel te ver weg, waardoor mee doen geen optie is.
Met sport ik rij nog niet op mijn tinker eerst maar keuringen.
Misschien omdat veel mensen het missen, maar het moet natuurlijk geen verlies gaan geven.
Sport kan inkomsten genereren, past niet bij per se bij het ras. Meer richting recreatie blijven in evenementen
en allround
Op Treekhoeve na goed.
Ook punten kunnen rijden op lokale wedstrijden dus niet alleen eigen wedstrijden tegen elkaar. Ik kan helaas
niet voor 1 wedstrijd 1,5 uur met de trailer maar kan ik meedoen voor competitie met mijn regulieren
wedstrijden wil ik best voor een finale of anders leuks het wel eens doen.
Altijd graag deelgenomen aan deze gezellige wedstrijden (Heeze).
Ik vind de locaties prima alleen in Leusden kan de accommodatie beter vooral bij slecht weer!!
Dan doel ik op de parkeergelegenheid en de vele modderplassen waar je door moet met trailer en auto maar
vooral met je Tinker.
Ik zou hierin ook graag weer een rol spelen. Maar de opbouw en samenwerking zou ik dan wel graag anders
zien.
Afgelopen jaren niet geweest omdat mijn tinker niet lang op de trailer kan. Maar een paar wedstrijden per jaar
voor het stamboek is wel fijn lijkt mij. Gewoon simpel houden.
Heb veel wedstrijden meegereden en vond het altijd geweldig om mee te doen! Jammer dat het er ‘maar’ 4
zijn.
Ik zou graag weer mee willen doen aan de wedstrijden omdat het altijd supergezellig is en er een hele prettige
sfeer hangt op deze weekenden, maar ik heb ook van dichtbij gezien hoe lastig het is om aan voldoende
vrijwilligers te komen om dit draaiende te houden. Ik snap dus goed de afweging om ermee te stoppen.
Ik rij geen wedstrijden, maar volg het af en toe online, er komen steeds meer koudbloeden op wedstrijden.
Het zou mooi zijn als er net als voor het Friese paard een mooie competitie komt.
Ik vind de sport leuk omdat Heeze bij ons om de hoek is, hier zou ik dus 1 wedstrijd in mee willen rijden. Maar
ik wil niet verplicht worden om alle 4 de wedstrijden te rijden.
Een extra locatie zou geweldig zijn. Ik kan in Elshout informeren of ze hun accommodatie ervoor zouden
willen openstellen. Voor de mensen in het noorden zou een locatie dichter bij hen ook een aanwinst zijn. Maar
ik weet natuurlijk niet hoe de opkomst in het verleden was en of het organisatorisch haalbaar is.
Ik vind de locaties goed op locatie Leusden na, geen fijne accommodatie om te rijden, slechte rijbanen (berg
en dal).

Extra spaarpotje voor genetisch onderzoek:
•

Prima
Terugkoppeling op hengsteneisen.
Sperma en röntgen vond ik voor mijn eigen hengsten belangrijk
Maar op zich mag het wel dat iedere hengstenhouder het zelf mag beslissen.
Misschien ‘korting’ bij volledig ggk hengsten t.o.v. Alleen (deels) premie gekeurde hengsten?
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Sperma onderzoek in mijn ogen zinloos, omdat het niets zegt over vererven en bevruchten
Als het op de juiste manier investeert met name voor onderzoeken naar erfelijke aandoeningen enz. wordt
dan vind ik dat een goede inzet.
Wel aan de ene kant overbodig als de paarden al getest zijn dus na mijn gevoel een extra uitgave voor de
mensen die ze al hebben laten testen.
Want als je gaat fokken, fok je toch met gezonde dieren die getest zijn. Zijn ze niet goed getest dus lijder of
drager van Pssm dan uitstellen voor de fokkerij.
Dus paarden met pssm verbieden om mee te gaan fokken.
Pfff dat vind ik een moeilijke vraag omdat ik nu al niet weet waar het voor gebruikt wordt.
FIS en CPL
Denk da t er veel meer naar afstammelingen gekeken zou moeten worden. Al eerder aangegeven.
De mooiste beste goedgekeurde hengsten geven niet gegarandeerd correcte goede veulens.
Eerst gedegen onderzoek nalopen voordat er geïnvesteerd wordt. En is ook deel aan de eigenaar paard wat
te doen.
Prima weet ik niet veel over
Ik vind dat de eisen voor eventueel GGK hengsten wel hoger mag liggen. En dat hier ook best meer aandacht
voor mag zijn.
Deze drie dingen zijn wel belangrijk om te weten voordat er gefokt wordt ivm de gezondheid van
stamboekveulens.
Ik vind dat er GEEN extra spaarpotje moet komen, DNA onderzoeken worden (naar mijn mening) betaald
door de eigenaren van de paarden.
Spaarpotje?
Geen mening. Ik heb hier niet met te maken. De bovenstaande vragen vind ik daarentegen erg belangrijk voor
de fokkerij
Ik ben niet actief bezig met fokkerij j, ik heb hier geen mening over.
Vooral aan het in kaart brengen van erfelijke gezondheidsproblemen binnen de (fok) populatie (bepalen van
kleurgenen vind ik niet interessant).
Verder is de traagheid van PSSM1 testen via de NSvT een serieus probleem. Wachttijden van 8 weken voor
een uitslag zijn kansloos bij de verkoop en koop van een paard. Vooral omdat er laboratoria zijn die het veel
en veel sneller kunnen, zet de NSvT zich op deze manier buiten spel en dat is heel erg zonde voor de
databank.
Ik denk dat men daar zelf vrij in moet zijn of men qua genetisch onderzoek iets wil doen. Nu verplicht om
daarvoor te betalen vind ik niet goed.
Mag duidelijker.
Vooral ten gunste van verbetering van het ras. Maar dat is volgens mij wel goed aan jullie besteed. Ik wil me
daar verder niet te veel mee bemoeien, omdat mij de kennis hierin ontbreekt.
Goed initiatief

Verdere opmerkingen?
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zou graag zien dat er vooraf meer gecommuniceerd werd wanneer er veranderen aan zitten te komen zoals
andere factuur indeling en opbouw contributie. Denk dat je veel coulance van je leden daardoor kunt
ontvangen. Nu wordt het gemaild en bij vragen mag je bellen/ mailen. Je kunt ook vooraf of in een
begeleidend schrijven, bv. mail even toelichting bieden. Lijkt mij een kleine moeite en je hebt meteen
helderheid.
Ben tevreden met het bestuur zoals het nu gaat.
Mogelijkheden dichter in de buurt
Pas net lid maar al paar keer voor vragen contact gehad op verschillende manieren en altijd netjes en
vriendelijk te woord gestaan.
Keuringen mogen ook wel eens in het noorden georganiseerd worden.
Voor beginnend liefhebber is het een uitzoekerij wat je precies moet doen om naar een keuring te gaan en
wanneer je wat behaald kunt hebben
Ik vind dat locaties voor de keuring altijd redelijk goed tot goed zijn geregeld. Natuurlijk kun je de locaties niet
met elkaar vergelijken maar je kan duidelijk merken dat iedereen hun best ervoor doet om het zo goed
mogelijk te maken.
Wij zijn niet zo van de keuringen
Ik vind dat het meer een club van Tinker liefhebbers zou moeten worden, en niet zoveel over keuringen enz.
zou moeten gaan. Dan bereik je mijns inziens veel meer Tinker liefhebbers.
Wees iets zuiniger op eerlijke mensen en leken Begon de laatste jaren op fries stamboek te lijken waarbij
belangrijker lijkt uit welke trailer het paard komt of wie er op 2 benen naast het paard loopt. Vriendjespolitiek
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vaart er wel bij. Heb het aantal jaren aangezien en ga me er niet meer aan ergeren dus vanaf januari geen lid
meer. In deze tijden voegt voor mij het stamboek niets meer toe.
Dit jaar mijn eerste keuring gedaan. De tijdsplanning was helaas niet goed.
Tip: t meten pas vlak voor de keuring doen (voorring) dit scheelt uren wachten en paarden die dan "leeg" zijn.
Wellicht nog eens een poging doen om de Tinkerdagen weer in t leven te roepen?
Kijk aub weer naar de leuke gezellige wedstrijden die opgezet kunnen gaan worden!!
Erg fijn dat jullie je zo inzetten voor het Tinkerstamboek, mijn ruin is 19 en dus niet mee r echt geschikt om in
het stamboek opgenomen te worden. Maar mocht ik een andere, jonge tinker aanschaffen dan zeker.
Ik ben het niet eens met de vrijwilligersbijdrage in de contributie.
Met recht is het "vrijwilligerswerk" dus onbetaald.
Een (of meer) kopje(s) koffie en eventueel een lunch of dergelijke lijkt me een goed alternatief! Ik denk dat
meer leden het niet eens zijn met de vrijwilligersbijdrage.
Persoonlijk noem ik het een vrijwillige bijdrage en dus ben ik niet verplicht om deze bijdrage te betalen tegelijk
met de contributie.
Wat gebeurt er eigenlijk als je de vrijwilligersbijdrage EN de kosten DNA (spaarpotje) niet betaalt? Word ik
dan geroyeerd als lid? Graag jullie bericht hierover op ………
Ik had deze vraag al eens gesteld maar door drukte blijft een antwoord echter iets langer uit.
Ik heb mijn tinker een aantal jaren geleden laten keuren, en heb veel meegelopen met een stal die tinkers
fokt, alleen was dat de locatie Lunteren.
De nieuwe locaties ken ik niet.
Mooi om te zien dat er duidelijk binnen het stamboek een nieuwe weg wordt ingeslagen, waarbij de mening
van alle leden ook goed wordt meegenomen. Veel succes!
De keuringen vind ik best chaotisch.
Qua fokken is het alles of niets testen. En niet een beetje testen om het ras "gezond" te houden. Pssm1 willen
jullie er nu helemaal uit fokken...
Maar hoeveel hengsten hebben er wel niet een pssm type 2? Hoeveel hengsten lopen er met artrose rond op
plekken waar geen röntgenfoto's gemaakt hoeven worden. Hoeveel lijnen hebben op latere leeftijd zodanig
veel problemen dat ze dus nog steeds niet gezond gefokt zijn? En ga zo nog maar even door...
Heb eigenlijk nooit beseft dat er een vereniging was voor Tinkerliefhebbers. Pas toen ik recent op zoek ging
naar een nieuwe Tinker kwam ik het NSvT tegen.
Bewondering voor de inzet en enthousiasme.
Het straffen van dekken met niet ggk hengsten vind ik erg ver gaan. En voor mij de twijfel om een neutraal
paspoort of bij een ander stamboek te gaan aanvragen.
Er is maar 1 keuring in de buurt en dan is Heeze, de rest is ver weg
Betere communicatie onderling.
Jullie zijn een mooie vereniging. Persoonlijk vind ik dat vrijwilligers wel uit de kosten moeten kunnen blijven
komen om hun bijdrage zo groot mogelijk te houden. En dan denk ik vooral aan diegenen die hele dagen
klaarzitten voor al die anderen die van de vereniging genieten.
Locatie Leusden is erg rommelig. Veel moeite gedaan om mijn paard schoon en wit te krijgen, echter bij
aankomst op de accommodatie was het hier zulke bagger waar ik met mijn schone paard doorheen moest.
Erg jammer. Tevens was hier parkeermogelijkheden ook belabberd. Kort samengevat geen geschikte locatie
voor keuringen naar mijn mening.

Inzetten als vrijwilliger:
•
•
•
•
•
•

Ik maak al foto's terwijl ik dan zelf ook druk heb met mijn tinker voor de keuring. En zou best wel willen helpen
alleen zelf geen vervoer
Niet met huidig team.
Ik neem deel aan de ledenraad en zou in de toekomst ook mijzelf wel weer in willen zetten voor de sport.
Afhankelijk van hoe de vrijwilligers behandeld worden.
Als je vraagt of je moet helpen en het wordt afgewezen met een air van hoe kan je …. Wordt de bereidheid
om te helpen wel minder
Wil alles doen als maar niet te ver rijden is

