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Jaarverslag Fokraad 2018 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Fokraad over 2018. Een verslag waarin we kort terugkijken op datgene wat 
heeft plaatsgevonden afgelopen jaar maar ook vooruitkijken naar 2019. Dit verslag heeft niet alleen tot doel om 
leden te informeren over de werkzaamheden van de Fokraad maar ook om de band tussen vereniging en leden 
in dit geval tussen Fokraad en leden zowel landelijk als regionaal te verstevigen.  
 
In januari vond een fokkerijdag plaats in Manege de IJsselruiters Brummen, welke door ongeveer 50 
belangstellenden werd bijgewoond. Zowel vanuit theorie als praktijk werd uitgebreid stilgestaan bij de 
merriekeuringen nieuwe stijl en het beoordelen van het lineair scoren en het vrij bewegen en vrijspringen. 
Tevens werd getoond hoe je op een diervriendelijke en verantwoorde manier een paard/pony zorgvuldig 
voorbereid op een keuring. We mogen terugkijken op een geslaagde dag met nogmaals dank aan een ieder die 
zich hiervoor heeft ingezet. 
 
De evaluatie van de CHK 2018 heeft een aantal conclusies en uitkomsten opgeleverd. 

 Goede communicatie van de HKC richting eigenaren en publiek is van groot belang. De aanbeveling is 
gedaan om na de 1e bezichtiging alleen de niet doorverwezen hengsten toe te lichten en vervolgens bij de 
2e bezichtiging de overige hengsten te bespreken en het bekend maken van de goedgekeurde hengsten 
door de jury te laten doen en niet door de omroeper. 

 Er is ruim aangewezen met het oog op het verrichtingsonderzoek en het eventueel mislopen van hengsten 
door voortijdige verkoop voor de sport. 

 De verwantschapsgraad is niet verhoogd door het goedkeuren van hengsten die bijna allemaal een 
verschillende vader hebben.  

 Binnen de NF-rasfokkerij is de uniformiteit en ras (herkenbaarheid) van de groep gekeurde hengsten nog 
(te) divers. De laatste 2e jaargangen laten meer uniformiteit zien, hetgeen betekent dat er wel progressie 
wordt geboekt op dit punt. 

 Het begeleidingsteam was goed op elkaar ingesteld en de verhoging van de hindernissen werkte goed.  
 De HKC heeft te kennen gegeven de jonge hengsten ook op de harde bodem te willen beoordelen (lineair 

scoren). Een en ander is echter afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt nog door Fokraad, AB en 
HKC besproken. 

 
Bespreking jaarcijfers 2017 in relatie tot afstammelingenonderzoek hengsten. Uit deze cijfers in de 
Forester van maart 2018 blijkt onder andere dat: 
➢ 30% van de geregistreerde veulens niet komt van in Ned. goedgekeurde hengsten. Voor deze buitenlandse 

dekkingen wordt geen afdracht betaald door de merriehouder of de hengstenhouder aan het stamboek. 
Overweging verdient om voor registratie van veulens met een buitenlands dekbewijs hogere 
registratiekosten in rekening te brengen.  

➢ De aantallen per hengst erg gering zijn, nl. 5 veulens gemiddeld per hengst (62). Feitelijk te gering om 
betrouwbare fokwaarden te kunnen bepalen. 

➢ Met deze aantallen zeer weinig hengsten kunnen voldoen aan het vereiste minimaal aantal gescoorde 
nakomelingen om een rapportage op te maken. Bovendien is dit rapport pas beschikbaar als de hengst al 
10 jaar is, hetgeen voor de fokker dan niet meer van grote waarde is.  

➢ Veel hengsten uit de dekdienst de sport in zijn gaan, voordat een rapport is opgesteld. Het is daarom zaak 
om jonge hengsten in de eerste jaren zoveel mogelijk te gebruiken ook in het kader van bloedspreiding. 
Daartoe zou aan het begin bij goedkeuring meer fok- en sportinformatie uit de pedigree van de jonge 
hengst bekend moeten zijn, zodat de fokkers nog beter geïnformeerd zijn om een aanparingskeuze te 
kunnen maken.  
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Over het nut van het huidige afstammelingenonderzoek bestaat binnen ons stamboek geen eensgezindheid. 
Een deel vindt dat er een streep doorheen kan, in de overtuiging dat het zijn tijd gehad heeft. Een ander deel 
wil het afstammelingenonderzoek vooralsnog behouden en afwachten hoe dit zich in de toekomst zal 
ontwikkelen. Een volgende evaluatie van de nieuwe opzet van het afstammelingenonderzoek hengsten vindt 
plaats in 2020. 
 
Ook in 2018 is het ingezette beleid inzake myotonie (t/m 2017) geëvalueerd. Op de eerste plaats is van belang 
dat voor zover bekend er de afgelopen jaren binnen het NNFPS geen nieuwe gevallen zijn geconstateerd van 
lijders aan myotonie. Met het bekend worden van de myotonie problematiek en de invoering van het myotonie 
beleid in 2012, is het aantal dekkingen en veulenregistraties door/van dragerhengsten sterk afgenomen. Van 
de 7 hengsten die goedgekeurd waren door het NNFPS en die drager bleken te zijn, waren er in 2017 nog 2 (al 
dan niet via diepvriessperma) beschikbaar voor de fokkerij. Merrieveulens uit drager en verdachte merries 
worden verplicht getest op myotonie. Bij hengstveulens gebeurt dat op vrijwillige basis. Van de 14 in 2017 
geteste merrieveulens uit verdachte merries bleek er slechts 1 (7%) drager te zijn. Het ingezette beleid bij de 
hengsten heeft geleid tot de gewenste drastische afname van de inzet van dragerhengsten in de fokkerij. Dit 
mag echter (nog) niet leiden tot de conclusie dat de myotonie problematiek binnen het NNFPS geheel is 
opgelost. De Fokraad zal de komende jaren de cijfers blijven volgen voor wat betreft de inzet van drager 
hengsten en drager/verdachte merries binnen de NNFPS fokkerij. Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat 
de focus op terugdringing van myotonie er niet toe mag leiden dat het waardevolle bloed van Kantjes Ronaldo 
verloren gaat. 
 
De cijfermatige overzichten van de merriekeuringen zult u aantreffen in de Forester van april 2019. Hier alleen 
enkele conclusies en opmerkingen. Het percentage ster is hoger dan vorig jaar (gestegen van 54% naar 66%) 
hetgeen mede verklaard kan worden door een strengere selectie aan huis door de fokker/eigenaar. Het 
percentage voorlopig kroonmerries is eveneens gestegen, waarbij door de jury nadrukkelijker rekening is 
gehouden met de specifieke cijfers voor dressuur- en springaanleg.  
De plaatsing zou door de jury nog wat beter kunnen worden toegelicht voor het publiek. De jury heeft bij één 
stamboekopname de cijfers van een thuiskeuring naar beneden bijgesteld voor wat betreft beweging, terwijl dit 
reglementair niet kan. Daarom zou kunnen worden geregeld dat op een thuiskeuring een voorlopig cijfer wordt 
toegekend voor beweging, mede omdat bij stamboekopname ook de galop wordt meegenomen.  
Er is nog altijd onduidelijkheid over exterieurgebreken (o.a. afwijkend spronggewricht, hazehak, gebroken 
voetas, overbeet, bokhoef, ongelijke voeten) die kunnen leiden tot niet opname in het stamboek en 
schoonheidsfouten. De Fokraad zal na raadpleging van een externe deskundige proberen te komen tot een 
overzicht van gebreken welke stamboekopname in de weg (kunnen) staan. 
 
De Fokraad (FR) heeft ook in haar laatste vergaderingen een drietal varianten voor een andere opzet van de 
merriekeuringen incl. plussen en minnen, besproken. Deze zijn naar de regio’s gestuurd om te bespreken in 
hun ledenvergaderingen. De Fokraad heeft geconcludeerd dat voortzetting van de huidige situatie en opzet niet 
langer houdbaar is, mede gezien de onduidelijkheid omtrent de stamboekopnames en regionale keuringen in 
de regio’s West, Oost en Zuid. Er zal dus volgens de FR in 2019 een andere opzet moeten komen. 
Meenemende de reacties vanuit de regio’s heeft de FR aan het AB geadviseerd om de kiezen voor voorstel 2: 
Tenminste vier stamboekopnames en de rest vrije inschrijving voor CMK (voorstel Braat/Verton). 
Doorslaggevend voor dit advies is dat dit voorstel gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren een logische 
volgende stap is, welke in de regio’s het grootste draagvlak heeft. Stamboekopname + keuren veulens dichtbij 
de fokkers en behoud van landelijk vergelijkingsmateriaal middels een nationale keuring zijn inhoudelijk in deze 
bepalend. Voor wat betreft locatie CMK verdient een andere locatie dan Ermelo zowel vanuit kostenoogpunt 
als qua sfeer de voorkeur.  
 
In 2014 en 2017 hebben de leden van het New Forest Pony Stamboek ingestemd met het registreren in het 
NFX register en het keuren van pony’s met tenminste 25% New Forest bloed. Er is derhalve geen beletsel om 
het NFX-fokprogramma in 2019 zowel voor hengsten als merries daadwerkelijk in te voeren middels toevoeging 
aan de keuringen van officiële rubrieken. Nu kunnen dan ook de eerste NFX-geregistreerde hengsten voor 
goedkeuring worden aangemeld. Deze rubriek wordt gekeurd tijdens de centrale hengstenkeuring van het New 
Forest Pony Stamboek op 16 februari 2019. In 2019 zullen ook de eerste rubrieken voor NFX-merries op de 
keuringen worden uitgeschreven.  
Het RVO dient wel haar formele goedkeuring te geven aan het NFX fokbeleid, dat tevens aan de leden zal 
worden voorgelegd. Door het RVO is gewezen op de mogelijkheid voor 100% NF ponies, die als veulen in het 
NFX zijn ingeschreven, om op 3 jaar of oudere leeftijd bij stamboekopname terug te keren naar het NF stamboek 
mits ook aan de overige voorwaarden voor opname in het stamboek is voldaan. Dit punt zal door de Fokraad 
worden meegenomen in het NFX fokbeleid.  
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Zoals u heeft kunnen lezen, vindt op 30 maart 2019 voor de eerste keer een sport- en showdag Hengsten 
plaats in De Nieuwe Heuvel te Lunteren. Sinds de verplaatsing van de JHK naar de CHK in februari is er te 
weinig tijd en ruimte op de CHK voor zowel keurings- als sportrubrieken. De CHK duurt erg lang met als gevolg 
te weinig publiek op het einde van de dag bij de kampioenskeuring. Door een aparte sport- en showdag voor 
hengsten te organiseren, komt er meer ruimte voor de verschillende disciplines van het gebruik van de hengsten 
in de sport. De CHK wordt puur een keuringsdag met de keuring van de jonge hengsten (met vrij bewegen en 
vrijspringen) en de oudere hengsten aan de hand. Het voorlopig programma van de sport- en showdag heeft u 
kunnen lezen op de site en in de Forester. Wij hopen met dit initiatief voldoende tijd te scheppen zowel voor 
een fijne keuringsdag als voor de hengsten om hun kwaliteiten in de sport te tonen. 
 
Ook dit jaar heeft de Fokraad een aantal adviezen/voorstellen voor 2019 bij het AB ingediend, welke (naar 
wij verwachten) na bespreking met AB en regio’s zullen worden gepubliceerd en in de regio’s ter stemming 
zullen worden voorgelegd.  

• Voorstel aanvulling predikaten prestatie fokhengst en prestatie fokmerrie inzake meetellen behalen 
verrichtingsproef merries (bij het behalen van 80 of meer punten). 

• Voorstel inzake verlening eretitel Ambassadeur aan ponies die uitkomen in de internationale sport of extra 
vererven in de sport. 

• Voorstel inzake NF-hengsten met de kleuren palomino/isabel, cremello, perlino en smokey 
cream/zilversmokey niet meer uit te sluiten van aanwijzing en goedkeuring als dekhengst.  

• Voorstel inzake verruimen keuringsreglement betreffende de artikelen 8.1 en 8.3, ten aanzien van het 
tijdstip en de opzet van de hengstenkeuring. Het voorstel beoogt meer ruimte te scheppen voor het keuren 
van jonge hengsten en oudere hengsten, zodat dit qua organisatie en datum flexibeler kan worden ingevuld 
afhankelijk van aantallen en toekomstige ontwikkelingen.  

 
Vooruitkijkend naar 2019 heeft de Fokraad een behoorlijk aantal zaken die aan de orde zullen komen zoals:  

• Actualisatie fokbeleid NF en het formuleren fokbeleid NFX in te dienen bij het RVO in aansluiting op het 

reeds ingediende fokprogramma.  

• Wijziging beoordelingsformulier (protocol) verrichtingen merries en hengsten na bespreking met leden 

verrichtingsjury.  

• Analyse van de uitkomst van een (Duits) onderzoek naar bloedspreiding en verwantschap. De uitkomsten 

van dit onderzoek worden door de FR meegenomen bij de actualisatie van het fokbeleid.  

• Bespreking veterinaire gebreken welke van belang zijn bij stamboekopname.  

 
Over de speerpunten van het fokbeleid voor de komende jaren wil de Fokraad nadrukkelijk met de leden in 

gesprek gaan. U kunt vanzelfsprekend als lid ook onderwerpen aandragen bij (een lid van) de FR zowel 

rechtstreeks als via de regio. Het is onze bedoeling om de leden komend jaar periodiek (beter) te informeren 

over lopende zaken zowel via site als Forester.  

Tot slot wenst de Fokraad een ieder een goed en vooral gezond 2019 zowel voor mens als dier en hopelijk 

mogen wij u binnenkort ontmoeten op een van onze evenementen, zoals bijv. de CHK of sport- en showdag 

voor hengsten op resp. 16 febr. en 30 maart 2019.  

De Fokraad, januari 2019.  


