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Cees Roozemond

Professioneel en 
gepassioneerd
Cees Roozemond uit Bergen nam vrijdag 22 november afscheid als 
voorzitter van het KFPS. Zijn bestuurstermijn van acht jaar zit er op. 
‘Ik ben acht jaar voorzitter geweest van de mooiste vereniging van 
Nederland’, zegt hij overtuigd.
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Hij is nog aan het bijkomen van 

een lange reis door Zuid-Ameri-

ka en Mexico, die hij met een 

delegatie van het KFPS maakte. ‘Ik ben 

nog niet helemaal wakker’, verontschul-

digt Cees Roozemond zich op zijn 

thuisbasis in Bergen. Het was een druk 

programma, maar zeker de moeite waard. 

In Brazilië maakten ze de inauguratie van 

het stamboek mee, in Colombia de eerste 

officiële keuring en ook in Mexico 

bezochten ze keuringen. De voormalig 

KFPS-voorzitter laat een filmpje en foto’s 

zien van fraaie Friese paarden en hun 

trotse eigenaren. Niet in Leeuwarden of 

Garijp, maar in Bogota en Mexico Stad. 

Het is illustratief voor de ontwikkeling 

van het stamboek, die volgens Rooze-

mond niet is te stoppen: het Friese paard 

steelt de harten van liefhebbers over de 

hele wereld. En dus moet het stamboek 

ook over de hele wereld actief zijn. ‘Mijn 

laatste kampioenslint hing ik om in 

Mexico. Dat was best even slikken: het 

besef dat je tijd als voorzitter voorbij is.’

Niet lang nadenken
Toen hij acht jaar geleden werd gevraagd 

voorzitter te worden van het Koninklijk 

Friesch Paarden-Stamboek, hoefde 

Roozemond niet lang na te denken. ‘Mijn 

vrouw had een Fries paard en ik had wel 

tijd voor een bestuursfunctie. Ik besefte 

me niet in wat voor situatie ik terecht 

kwam. De onrust die er in de vereniging 

heerste, was aan me voorbij gegaan. Op 

mijn eerste vergadering in Houten schrok 

ik best van de situatie; het ging er erg 

emotioneel aan toe’, herinnert hij zich.

Roozemond ging als voorzitter met een 

nieuwe ploeg bestuurders aan de slag om 

het stamboek uit het slop te trekken. ‘We 

hebben ons niet teveel met het verleden 

bemoeid, maar besloten vooruit te kijken. 

Dat was een leuke uitdaging, maar er ging 

ook enorm veel tijd in zitten. Het imago 

van het KFPS was door de onderlinge 

strijd behoorlijk beschadigd en het kostte 

de nodige overredingskracht om bijvoor-

beeld sponsoren te behouden. We wilden 

er weer een mooie vereniging van maken 

en ik ben er trots op dat dat is gelukt. We 

hebben het weer over paarden.’

Ledenraad
Het nieuwe bestuur onder leiding van 

Cees Roozemond deed een ingrijpend 

voorstel om de organisatiestructuur te 

veranderen en de leden niet meer recht-

streeks stemrecht te geven, maar te laten 

vertegenwoordigen in een ledenraad. ‘Als 

je veertienduizend leden hebt, werkt het 

persoonlijke stemrecht niet meer. Ik heb 

vergaderingen voorgezeten met zeven-

honderd leden in de zaal, dat was niet te 

doen.’ Reden voor de herziening van de 

organisatiestructuur was ook het groeiend 

aantal leden in het buitenland.

Het voorstel zorgde voor veel discussie en 

emotie onder de leden. ‘Het wordt de 

meest historische vergadering uit de 

geschiedenis van het stamboek’, sprak 

Roozemond in oktober 2006 de leden 

tijdens de Centrale Keuring toe, zo staat in 

de Leeuwarder Courant te lezen. ‘De 

essentie van de vereniging werd anders 

neergezet, dat was niet niks. Maar het 

moest professioneler, dat stond voor ons 

wel vast’, blikt hij terug. ‘Het was een heel 

moeilijke vergadering en er was ook best 

veel uit te leggen. De leden waren bang dat 

ze hun stem binnen de vereniging zouden 

verliezen.’ Het voorstel werd aangenomen 

met een ledenraad van 39 leden als gevolg. 

De unanieme herverkiezing was voor 

Roozemond het signaal dat ze op de goede 

weg waren. ‘Het was een mooi signaal. We 

kwamen daar als totaal onbekenden in het 

bestuur, maar kregen na vier jaar het 

vertrouwen om met het werk door te gaan.’

Professioneel
Professionalisering lijkt als een rode 

draad door de bestuursperiode van Cees 

Roozemond te lopen. De zakenman uit 

Bergen kwam als onbekende aan het roer 

van het stamboek en voerde naast de 

ledenraad ook de matrix in. ‘De matrix is 

opgesteld om belangenverstrengeling 

tegen te gaan. Een bestuurslid mag geen 

dekhengst hebben, punt. De matrix staat 

nu weer ter discussie, maar persoonlijk 

vind ik dat je er niet aan moet tornen. Je 

moet mensen ervoor behoeden dat ze in 

een spagaat terecht komen.’

De discussie is tekenend voor de vereni-

ging, waar voortdurend de balans moet 

worden gezocht tussen professioneel en 

passie. Roozemond: ‘Er gaan stemmen op 

om de ledenraad te verkleinen van 39 

naar 26 leden. Dat praat gemakkelijker en 

zorgt voor meer discussie. Het zou een 

volgende stap kunnen zijn. Het bestuur 

is inmiddels gekrompen van zeven naar 

vijf leden, maar dat zouden er ook best 

drie kunnen zijn. Als bestuur moet je je 

niet met alle details van de organisatie 

bemoeien, maar veel meer op afstand 

blijven. Dat zie je in het bedrijfsleven 

ook; de meeste grote bedrijven hebben 

maar drie bestuurders.’

Een stamboek is echter wat anders dan 

een groot bedrijf, realiseert hij zich. ‘Bij 

een stamboek heb je te maken met 

emotie en passie. Het is één grote familie 

met dezelfde passie: het Friese paard. Je 

moet ervoor zorgen dat je als stamboek 

‘Best even slikken: het besef dat je tijd 
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niet te zakelijk wordt, maar wel nuchter 

naar de zaak blijven kijken.’

Die nuchtere blik laat zien dat het 

stamboek opnieuw voor een ingrijpende 

beslissing staat. Het aantal dekkingen is 

de afgelopen jaren fors teruggelopen en 

daarmee ook het aantal veulens dat is 

ingeschreven. Dit heeft binnenkort ook 

gevolgen voor de keuringen, waardoor de 

inkomsten verder onder druk komen te 

staan. In de begroting van 2014 is dan 

ook een besparing doorgevoerd van 

ongeveer 100.000 euro. Hier tegenover 

staat echter een investering van 100.000 

euro. Roozemond: ‘De vereniging is 

financieel gezond en er is niets mis mee 

om een jaar verlies te maken en te 

investeren in de toekomst. Mijn ervarin-

gen in het zakenleven hebben geleerd dat 

je het beste kunt investeren in tijden van 

crisis. Als het later weer beter gaat, pluk 

je daar de vruchten van.’

Buitenland
Een groot deel van de investeringen is 

bestemd voor het buitenlandbeleid. Een 

stokpaardje van Roozemond, die grote 

veranderingen binnen het stamboek 

voorziet. ‘Het Friese paard is immens 

populair in het buitenland, dat hebben we 

zelf weer ervaren op onze reis door Zuid- 

en Midden-Amerika. In Brazilië waren we 

op een keuring met 35 Friese paarden en 

iedereen was enthousiast. Als het daar 

begint te lopen, kun je er niet tegenop 

fokken. De kracht van het Friese paard is 

meteen ook een gevaar: het paard ver-

koopt zichzelf. Om dat in goede banen te 

leiden, heb je een professionele organisa-

tie nodig. En goede veterinaire begelei-

ding, want de paarden komen niet altijd 

goed terecht en dat is een bron van zorg.’

Friesland blijft het centrum van het 

Friese paard, benadrukt Roozemond. Met 

het kantoor in Drachten en de jaarlijkse 

Centrale Keuring en Hengstenkeuring. 

‘Maar de markt zal ook vragen naar 

paarden van buiten Friesland en Neder-

land en dat moet je wel kunnen facilite-

ren. Het is de vraag of de huidige 9,5 fte 

die nu voor het stamboek werkzaam zijn, 

voldoende zijn in de toekomst. Binnen-

kort hebben we meer leden in het 

buitenland dan in Nederland.’

Ook de handel kan meer inspelen op de 

buitenlandse vraag, stelt de scheidend 

voorzitter. ‘Ik heb respect voor de 

pioniers onder de handelaren die 

baanbrekend werk in het buitenland 

hebben verricht en nieuwe markten 

aanboren. Maar dat zijn er maar een paar, 

er is in mijn ogen wel meer mogelijk. Ook 

als je kijkt naar de handel in diepgevro-

ren sperma. Waarom niet in alle landen 

een voorraad sperma neerzetten met 

veulengarantie. Het is een investering in 

de toekomst, waar in mijn ogen nu nog te 

weinig aandacht aan wordt besteed.’

Zichtbaar
Het stamboek gaat zelf ook investeren in 

haar zichtbaarheid. Niet alleen letterlijk 

door nieuwe media en internet meer in te 

zetten bij de promotie van het Friese 

paard en tijdens keuringen, maar ook 

door zichzelf beter in de kijker te zetten. 

‘Vooral buitenlandse leden zijn gek op 

artikelen waar het Friese paard en het logo 

van het KFPS op staan. Daarmee vergroot 

je je bekendheid en kun je bovendien 

inkomsten genereren. Het Friese paard 

spreekt internationaal tot de verbeelding. 

Dat er overal ter wereld mensen naar 

keuringen komen die dezelfde passie voor 

dat paard hebben, vind ik heel bijzonder. 

Het is een taak van het stamboek om 

ervoor te zorgen dat die paarden overal 

hetzelfde gekeurd worden, of het nu in 

Blauwhuis of in Ohio is.’

Zelf blijft Roozemond actief in de 

promotie van het Friese paard. Hij is 

bestuurder van de Stichting Het Fader-

paard, voorzitter van de Stichting Het 

Paard van Friesland dat een twintig meter 

hoog beeld aan de kop van de Afsluitdijk 

wil realiseren en voorzitter van het 

Dressuurpaardenfonds Nederland (DFN). 

Deze stichting ondersteunt Adelinde 

Cornelissen, zilveren medaillewinnares op 

de Olympische Spelen van Londen. En hij 

hoopt weer tijd te krijgen om zelf met een 

Fries aan de slag te gaan. Zijn pensionstal 

herbergt door omstandigheden geen eigen 

Fries meer, maar daar hoopt hij verande-

ring in te brengen. ‘Ik had dit jaar voor het 

eerst geen veulen en dat was niet leuk. 

Maar je hebt geen paard ter decoratie. Je 

moet er tijd in steken en dat lukte het 

afgelopen jaar niet meer.’

Vertrouwen
Roozemond kijkt in volle tevredenheid 

terug op de afgelopen acht jaar. ‘Ik heb 

het met goede mensen om me heen 

kunnen doen, dat wil ik toch wel 

benadrukken. Het was leuk, gezellig en 

door de goede samenwerking toch ook 

wel gemakkelijk. Je kunt het nooit 

iedereen naar de zin maken, maar als 

iedereen terugkijkt op een leuke periode 

van het stamboek, ben ik tevreden. Ik 

ben min of meer bij toeval in het 

bestuur gerold en stap er nu met beleid 

uit en vind het mooi om de vereniging 

over te dragen aan Bert Wassenaar en 

zijn bestuurders. Ik heb er het volste 

vertrouwen in.’

Op de Centrale Keuring in september sprak Cees 
Roozemond het publiek voor het laatst officieel 
toe als voorzitter.
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‘Ik besefte niet in wat  
voor situatie ik terecht kwam’


