Mededelingen vanuit Fokraad, januari - april 2016
1.

Voorstel wijziging dagkampioenschap (ook voorstel vanuit regio Oost)
Algemeen dagkampioen kiezen uit: Beste 3-jarige, beste grote maat zogend, beste kleine maat
zogend en beste niet zogende merrie. Uitgangspunt: beste merrie van 3 jaar en ouder zogend en
niet zogend kronen tot kampioen van de dag. Voorstel is door de ALV aangenomen.

2.

Scholing en opleiding juryleden
Afspraak: AB maakt opleidingsplan juryleden. FR en juryleden krijgen een voorstel. Juryleden
hebben aangegeven m.b.t. communicatie getraind te willen worden en op gebied van vrij
springen en vrij bewegen. Het reglementair uitwerken van het vrij springen en vrij bewegen in
2016 is een actiepunt van de FR, met oog op invoering in 2017.

3.

Lineaire scores betreffende rapportage afstammelingenonderzoek hengsten. Het huidige lineair
scoren (LS) levert geen betrouwbare informatie op, omdat er te weinig gescoorde nakomelingen
zijn. Bovendien ontbreekt de moeder-kindvergelijking. Afspraak voor een pilot op de regionale
keuringen 2016: zoveel mogelijk nakomelingen LS. Daarom alle veulens op de regionale
keuringen LS. Tevens zal tijdens de regionale keuring de galop bij de veulens worden
beoordeeld. Evaluatie pilot in najaar 2016. Nadere informatie over opzet en uitvoering voor de
deelnemers volgt z.s.m. op website.

4.

Evaluatie CHK
Beeld bij de jury was dat er sprake was van een aansprekende jaargang en dat selectie van
hengsten goeddeels thuis heeft plaatsgevonden. HKC heeft voldaan aan verzoek om toelichting
op hengst wel/niet door. In 2e bezichtiging is dit bij de afgevallen hengsten helaas vanwege
e
tijddruk vergeten. Bovendien is het wenselijk om in 2 bezichtiging nog een keer stap en draf aan
de hand individueel te beoordelen. Dit wordt volgend jaar meegenomen evenals het doorspreken
van lineair scoren voor aanwijzing 2e bezichtiging. Aandachtspunten zijn weke rug + kracht vanuit
de achterhand. Wordt door FR meegenomen in evaluatie speerpunten fokkerijbeleid.

5.

Evaluatie Verrichtingsonderzoek Hengsten met FR/Verrichtingsjury.
Belangrijkste conclusies:
e

Vrij springen: 1x in 1 fase; baan niet met lint afzetten, maar met balken.

Beoordelingsformulier wordt tegen het licht gehouden zowel voor hengsten als merries:
Onderdeel vrijspringen kan vervallen en springonderdelen beter benoemen + wellicht
bevindingen gastruiter in eindrapportage opnemen. Dit zal door de FR worden uitgewerkt.

Val ruiter: Dit betekent nu een onvoldoende. Regel KNHS: voortzetten mag niet om eerst te
kunnen vast te stellen of ruiter en pony oké zijn. Veiligheid boven alles en geen druk op
ruiter. Beoordeling ligt bij verrichtingsjury of onderdeel op dezelfde dag overgedaan kan
worden.

Steeple: hindernissen in zandbaan i.v.m. ondergrond/vaak in natte periode. Voorkeur voor
steeple in zandbaan. Wellicht deel terreingalop wel op hindernisbaan. Dit hangt van de
situatie af.

Jury geeft in fase 1 en 2 trainingsadviezen mee in gesprek met eigenaar en ruiter. Het gaat
om beoordeling van de natuurlijke aanleg.

6.

Overige zaken

ALV april 2015: voorstel HKC en Verrichtingsjury nieuwe stijl aangenomen.
Plan van aanpak met tijdpad opgesteld; wens = najaar 2016 Verrichtingsjury Hengsten
(HKC-lid + 2 externe deskundigen) volgens nieuwe opzet. Nieuwe HKC m.i.v. 2017.
Profielen opgesteld. Regio’s hebben kandidaten kunnen aanmelden (via stamboekkantoor)
tot 1 mei jl. FR voert gesprekken o.b.v. opgestelde profielschets en komt tot voordracht aan
AB.






Evaluatie myotonie-beleid. Om te kunnen komen tot een inhoudelijke evaluatie van het
beleid is het nodig om allereerst een cijfermatige evaluatie te doen.
Stokmaat hengsten. Moederstamboek meet hengsten op 3 en 5 jaar. Regel Nederland is
strenger tot en met 6 jaar meten. Wens is deze regel aan te passen tot regel
moederstamboek. Voorstel voor aanpassing in 2017 volgt najaar 2016.
Afschaffen spermaonderzoek hengsten (voorstel regio Zuid). Advies FR: niet afschaffen
i.v.m. relatie met vruchtbaarheid totale populatie en erfelijkheid. Controle op geslachtsapparaat vindt plaats in Utrecht. Bevinding daar is bindend. Kosten zijn eenmalig. AB zal wel
nog kijken naar het kostenverhaal.

