Studiegroepen Fokkerij hielden weer studiebijeenkomsten
In 2017 werden in het voorjaar 2 discussieavonden georganiseerd bij fokkers aan huis.
Dit jaar waren we te gast bij de familie van der Zee in Dronten en bij de familie Oonk in
Vragender. Het werden opnieuw leerzame en gezellige avonden.
Bij de gastgezinnen werden we gastvrij onthaald op koffie met iets lekkers en een drankje.
De avonden waren weer voorbereid door de Werkgroep Fokkerij: Jan, Wim, Hans en Bert.
De volgende onderwerpen werden behandeld:
• Hengstenkeuze – wat beïnvloedt de keuze voor een hengst?
o De hengst moet bij je merrie passen.
o Wat wil je fokken? Een paard voor de sport? Een rustige of pittige?
o Het HPT wil niet teveel inteelt. Als je wilt dekken met een Tiroler hengst en dat
zou teveel inteelt opleveren, krijg je geen toestemming om te dekken. Toch
kan familieteelt juist goed werken, zolang er geen gebreken zijn.
o Binnen het HPT is het officieel ook niet toegestaan binnen dezelfde
bloedlijnen te dekken.
o Bij de fam. Van der Zee legt Rudy ons aan de hand van een stamboekpapier
van één van hun merries uit, hoe inteelt berekend wordt.
• De deelnemers kregen de opdracht een hengst te zoeken bij een bepaalde merrie en
die keuze te beargumenteren. Daarbij werd gevraagd om naar de plus- en minpunten
van een merrie en veulen te kijken. Wat heeft de hengst verbeterd en kun je de
volgende keer soms beter een andere hengst gebruiken? En dan merk je, dat
mensen er heel verschillend tegenaan kijken en er veel verschillende adviezen
komen. Fokken is dus echt niet zo gemakkelijk!
• Juryopleiding:
o De HWZSV houdt geen jurycursussen meer. Er zijn ruim voldoende
internationale juryleden.
o Met Neuner is overlegd, dat er ten tijde van de keuring een korte uitleg wordt
gegeven over het beoordelen van een paard. Mogelijk komen hieruit mensen
naar voren, die geschikt zijn voor een verdere opleiding en eventueel kunnen
die dan meelopen met onze jury in Nederland om ervaring op te doen.
• Merriestammen:
o Dit zou een interessant onderwerp kunnen zijn op b.v. een ledenvergadering.
Rudy van der Zee en Bert Stegeman hebben zich hier beide nogal in verdiept
en zouden hier mogelijk wat uitleg over kunnen geven.
• Excursies:
o Er werden enkele suggesties gedaan, om (in het buitenland) een fokstal of
keuring te bezoeken.
• Onderwerpen voor een volgend keer:
o Spreker over achterbeengebruik en de stand van het achterbeen.
De fokkersbijeenkomsten lijken in een behoefte te voorzien. Ze worden uitstekend bezocht
en niet alleen door de “oude rotten in het vak”. We zien ook verschillende jonge en nieuwe
fokkers en dat is uiteraard een heel goede ontwikkeling.

